ЗАПИСНИК
са X редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 29.10.2018.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 25 чланova.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,
др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Ђикановић
Весна, др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Лаврња Ирена, др Митровић Мирослава,
др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, др Несторовић Наташа, др Павловић Павле,
др Павловић Слађан, др Пауновић Момир, др Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка,
др Пешић Милица, др Соковић Марина, др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина,
др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Вујошевић Младен, др Мијатовић Сања, др Саксида
Тамара.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита, др Григоров Илијана.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са IX редовне седнице Научног већа;
2. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Милан Драгићевић – научни сарадник;
3. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Јасмина Живановић – виши научни сарадник,
- др Вера Видаковић – научни сарадник,
- др Жељко Павковић – научни сарадник,
- др Срђан Сокановић – научни сарадник,
- др Миодраг Драгој – научни сарадник;
допуна
- др Славица Дмитровић – виши научни сарадник,
- др Марија Павловић – научни сарадник,
- др Драгана Павловић – научни сарадник;
4. Доношење одлуке о реизбору истраживачког звања:
- Теодора Видоња Узелац – истраживач сарадник,
- Марија Јаковљевић – истраживач сарадник;
5. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- др Маја Србован – истраживач сарадник,
- Милица Првуловић – истраживач приправник,
- Сања Јелача – истраживач приправник;
6. Утврђивање предлога кандидата Института за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“ за:
- члана Савета Универзитета у Београду за период 2018 – 2021. године,
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- представника Већа института у Већу за студије при Универзитету у
Београду за период 2018 – 2021. године;
7. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању
запослених у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
за извођење наставе на високошколским установама у школској
2018/2019. години;
8. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
9. Обавештења;
10. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председника НВ, отворио је X редовну седницу НВ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са IX редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 18.09.2018. године.
II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор научног звања:
*научни саветник за:
- др Милана Драгићевића – истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ једногласно су донели одлуку да се
кандидат предложи за реизбор траженог звања.
Усвојени предлог ће, са потребном документацијом, бити упућен надлежном матичном
научном одбору и Комисији за стицање научних звања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја РС, на даљи поступак.
III
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* виши научни сарадник за:
- др Јасмину Живановић, истраживача у Одељењу за цитологију Института; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Верица Милошевић – научни саветник ИБИСС; чланови
др Бранко Филиповић – научни саветник ИБИСС и др Анђељко Петровић – ванредни
професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,
* научни сарадник за:
- др Веру Видаковић, истраживача у Одељењу за екологију Института; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Зорица Поповић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови
др Рада Матић – виши научни сарадник ИБИСС и др Мирослав Новаковић – научни
сарадник у Институту за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду,
- др Жељка Павковића, истраживача у Одељењу за неуробиологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Весна Пешић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Сања Дацић – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду и
др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС,
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- др Срђана Сокановића, истраживача у Одељењу за неуробиологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни
сарадник ИБИСС; чланови др Марија Јањић – виши научни сарадник ИБИСС и др Данијела
Лакета – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду,
- др Миодрага Драгоја, истраживача у Одељењу за неуробиологију Института; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Тијана Станковић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови
др Милица Пешић – научни саветник ИБИСС и др Мила Љујић – виши научни сарадник у
Институту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство.
допуна дневног реда
* виши научни сарадник за:
- др Славицу Дмитровић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Сузана Живковић – виши научни сарадник ИБИСС и др Вук Максимовић –
научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду,
*научни сарадник за:
- др Марију Павловић, истраживача у Одељењу за екологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС,
чланови др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС, др Тамара Ракић – ванредни
професор Биолошког Хемијског факултета Универзитета у Београду и др Снежана Јарић –
виши научни сарадник ИБИСС,
- др Драгану Павловић, истраживача у Одељењу за екологију Института; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС; чланови др Иван
Гржетић – редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду, др Мирослава
Митровић – научни саветник ИБИСС и др Олга Костић – научни сарадник ИБИСС.
IV
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- др Теодору Видоњу Узелац – истраживача у Одељењу за физиологију,
- др Марију Јаковљевић - истраживача у Одељењу за неуробиологију.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидатима, са подацима о
научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од предходног избора у звање, чланови
НВ су констатовали да су испуњени сви услови за реизбор траженог звања, па су једногласно
донели такву одлуку.
V
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- др Мају Србован, истраживача који није запослен у Институту за биолошка истраживања
“Синиша Станковић”; КОМИСИЈА у саставу: председник др Александра Младеновић
Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови др Ивана Бјелобаба – виши научни
сарадник ИБИСС и др Марија Јањић – виши научни сарадник ИБИСС;.
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* истраживач приправник за:
- Милицу Првуловић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета
у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Селма Каназир – научни саветник
ИБИСС; чланови др Наташа Лончаревић Васиљковић – научни сарадник ИБИСС и
др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС,
- Сању Јелачу, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Максимовић Иванић – научни
саветник ИБИСС; чланови др Сања Мијатовић – научни саветник ИБИСС и др Светлана
Паскаш – научни сарадник ИБИСС.
VI
Универзитет у Београду је послао обавештење о обавези конституисања органа Универзитета
за период 2018 – 2021 године.
Потребно је да Институт именује једног кандидата за члана Савета Универзитета и једног
кандидата за представника Већа института у Већу студије при Универзитету, ради
конституисања ових органа у новом сазиву.
На седници је дат предлог да кандидат за члана Савета Универзитета буде др Марина
Соковић, научни саветник у Одељењу за физиологију биљака, а кандидат за представника
Већа института у Већу студије при Универзитету др Мелита Видаковић, научни саветник у
Одељењу за молекуларну биологију.
Оба кандидата су сагласна са кандидатуром за наведене органе Универзитета.
Како није било других предлога, ови предлози су стављени на гласање.
Предлог да др Марина Соковић буде кандидат за члана Савета Универзитета усвојен је са 24
гласа ЗА, а један члан се уздржао од гласања.
Предлог да др Мелита Видаковић буде кандидат за представника Већа института у Већу
студије при Универзитету усвојен је са 24 гласа ЗА, а један члан се уздржао од гласања.
VII
На захтев високошколских установа за давање сагласности за ангажовање истраживача у
научном звању запослених у ИБИСС, за извођење наставе на докторским академским
студијама у школској 2018/ 2019. години, чланови Научног већа су једногласно дали
сагласност за ангажовање:
- др Павла Павловића, научног саветника у Одељењу за екологију, у извођењу наставе
на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на докторским студијама из
предмета Фиторемедијација,
- др Драгана Чакмака, вишег научног сарадника у Одељењу за екологију, у извођењу
наставе на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на мастер академским
студијама из предмета Хемија земљишта и животна средина, и на докторским
студијама из предмета Квалитет загађења и заштита земљишта,
- др Момира Пауновића, научног саветника у Одељењу за хидроекологију изаштиту
вода, као ментора на докторским академским студијама - Биологија на Природноматематичком факултету Универзитета у Крагујевцу.

VIII
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између
две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др АЛЕКСАНДРЕ ЈАНКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за физиологију, у периоду од 03.10.2018. године, до
04.10.2018. године, ради учешћа на Management Committee and Working Gruop Meeting COST
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akcije CA17129, Catalysing transcriptomics research in cardiovascular disease, који ће се одржати
у Бриселу, Белгија,
- др ТИЈАНЕ СТАНКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за неуробиологију, у периоду од 04.10.2018. године, до 05.10.2018.
године, ради присуства на састанку конзорцијума задуженог за имплементацију пројекта
„Оптимизација терапије глиобластома“, који ће се одржати у Мадриду, Шпанија,
- др МИЛИЦЕ ПЕШИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију, у периоду од 04.10.2018. године, до 05.10.2018.
године, ради присуства на састанку конзорцијума задуженог за имплементацију пројекта
„Оптимизација терапије глиобластома“, који ће се одржати у Мадриду, Шпанија,
- др СРЂАНА СОКАНОВИЋА, истраживача сарадника, распоређеног на радно место
млађег истраживача у Одељењу за неуробиологију, дана 06.09.2018. године, ради доставе
биолошког материјала у циљу реализације пројекта „Испитивање протеолитичке обраде и
дистрибуције супстрата БАЦЕ-1 ензима у трансгеном мишјем моделу Алцхајмерове болести
и њихова потенцијална улога у патогенези болести“, између Института за биолошка
истраживања “Синиша Станковић”, Универзитета у Београду и Института “Руђер
Бошковић”, Универзитета у Загребу, Хрватска,
- др САЊЕ ПЕКОВИЋ научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију, у периоду од 08.10.2018. године, до 12.10.2018.
године, ради учешћа на састанку Радних група и Менаџмент комитета у оквиру COST akcije
BM1406 (Ion Channels and Immune Response toward a global understanding of immune cell
physiology and for new therapeutic approaches, IONCHAN-IMMUNRESPON), који ће се
одржати у месту Seillac, Француска,
- др ВЕСНЕ ТЕШИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 01.10.2018. године до 31.12.2019.
године, ради наставка стручног усавршавања у лабораторији др весне Јевтовић-Тодоровић
(Department of Anesthesiology, School of Medicine, University of Colorado, Denver, USA), којe
ће се одвијати у Денверу, САД,
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 01.10.2018. године
до 07.10.2018. године, ради учешћа на састнаку радне групе WG2 i 3 i MC Meetingu COST
akcije CA16119 (COST Action Meeting: COST-MC-MEETING_CA16119)којe ће се одвијати на
Хвару, Хрватска,
- др ЈЕЛКЕ ЦРНОБРЊЕ-ИСАИЛОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
01.10.2018. године до 26.10.2018. године, ради радног боравка у Темишвару, у склопу
тренинга „Pioneers into Practice“, као саставни део међународног програма „Climate-KIC“,
који ће се одвијати на Темишвару, Румунија,
- др КАТАРИНЕ ЗОРИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 13.10.2018. године до
18.10.2018. године, ради реализовањa активности на пројекту у оквиру Програма
билатералне научне и технолошке сарадње између Републике Белорусије и Републике Србије
под називом „Утицај алохтоних врста на функционалну стабилност нативних заједница,
процена ризика и идентификација нивоа притиска изазваног биолошким инвазијама у
слатководним екосистемима“, којe ће се одвијати Минску, Белорусија,
- ЈЕЛЕНЕ ЂУКНИЋ, истраживача саветника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 13.10.2018. године до
18.10.2018. године, ради реализовањa активности на пројекту у оквиру Програма
билатералне научне и технолошке сарадње између Републике Белорусије и Републике Србије
под називом „Утицај алохтоних врста на функционалну стабилност нативних заједница,
процена ризика и идентификација нивоа притиска изазваног биолошким инвазијама у
слатководним екосистемима“, којe ће се одвијати Минску, Белорусија,
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- др ГОРАНЕ СТАМЕНКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од
13.10.2018. године до 18.10.2018. године, ради реализовањa активности на пројекту у оквиру
Програма билатералне научне и технолошке сарадње између Републике Белорусије и
Републике Србије под називом „Распрострањене инвазивне гљивице Batrachochutrium
dendrobatidis у Белорусији и Србији и актуелна опасност по локалне популације водоземаца“,
којe ће се одвијати Минску, Белорусија,
- МАРИЈЕ ИЛИЋ, иатраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 13.10.2018. године до
18.10.2018. године, ради реализовањa активности на пројекту у оквиру Програма
билатералне научне и технолошке сарадње између Републике Белорусије и Републике Србије
под називом „Распрострањене инвазивне гљивице Batrachochutrium dendrobatidis у
Белорусији и Србији и актуелна опасност по локалне популације водоземаца“, којe ће се
одвијати Минску, Белорусија,
- др МИЛИЦЕ ВУЈИЧИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за имунологију Института, у периоду од 01.11.2018. године до 31.10.2019. године,
због постдокторског усавршавања у Лабораторији за метаболичку физиологију Одељења за
физиологију, Института за неуронауке и физиологију, подруководством проф. др Ингрид
Вернштед Астерхолм, којe ће се одвијати у Гетеборгу, Шведска,
- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника
директора Института, у периоду од 16.10.2018. године до 18.10.2018. године, ради присуства
на састанку 28. MA EG i JDS4 BIO Core group , који ће се одржати у Љубљани, Словенија,
- проф. др ПРЕДРАГА СИМОНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
16.10.2018. године до 18.10.2018. године, ради присуства на састанку 28. MA EG i JDS4 BIO
Core group , који ће се одржати у Љубљани, Словенија,
- др СТОИМИРА КОЛАРЕВИЋА, спољашњег сарадника на пројекту чији је реализатор
истраживања ИБИСС, у периоду од 16.10.2018. године до 18.10.2018. године, ради присуства
на састанку 28. MA EG i JDS4 BIO Core group , који ће се одржати у Љубљани, Словенија,
- др МИРЈАНЕ ЛЕНХАРДТ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 23.10.2018.
године до 28.10.2018. године, ради присуства на састанку COST акције CA16229 ENEC –
„European Network for Environmental Citizenship“, који ће се одржати у Лисабону, Португал,
- МИРНЕ ЈОВАНОВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег
асистента у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 20.10.2018. године до
22.10.2018. године, ради посете лабораторији Dr. Hunyadi Attila, Одељење за фармакогнозију,
Фармацеутски факултет Универзитета у Сегедину (Department of Pharmacognosy, University
of Szeged, Faculty of Pharmacy), којa ће се одвијати у Сегедину, Мађарска,
- ДРАГИЦЕ ГАЈИЋ, стипендисте МПНТР и сарадника на Пројекту ев. бр. 173035, у
периоду од 18.10.2018. године до 23.10.2018. године, ради учешћа на десетој EFIS-EJI школи
имунологије југоисточне Европе, којa ће се одржати у Јеревану, Јерменија,
- ИВАНА КОПРИВИЦЕ, истраживача приправника, распоређеног на радно место млађег
асистента у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 18.10.2018. године до
23.10.2018. године, ради учешћа на десетој EFIS-EJI школи имунологије југоисточне Европе,
којa ће се одржати у Јеревану, Јерменија,
- МИЛИЦЕ ЛАЗАРЕВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег
асистента у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 18.10.2018. године до
23.10.2018. године, ради учешћа на десетој EFIS-EJI школи имунологије југоисточне Европе,
којa ће се одржати у Јеревану, Јерменија и у периоду од 14.11.2018. године до 14.12.2018.
године, ради обављања научних активности на Институту Макс Планк за биохемију, којa ће
се одвијати у Минхену, Немачка.
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- др МИЉАНЕ МОМЧИЛОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 12.11.2018. године
до 17.11.2018. године, ради обављања научних активности на Институту Макс Планк за
биохемију, којa ће се одвијати у Минхену, Немачка,
- др ЂОРЂА МИЉКОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача
саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 12.11.2018. године до
17.11.2018. године, ради обављања научних активности на Институту Макс Планк за
биохемију, којa ће се одвијати у Минхену, Немачка,
- др ДУШКА БЛАГОЈЕВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника и др ЗОРАНЕ ОРЕШЧАНИН ДУШИЋ, вишег научног сарадника,
распоређене на место вишег истраживача, обоје из Одељења за физиологију Института, у
периоду од 30.09.2018. године, до 01.10.2018. године, ради присуства одбрани докторске
дисертације и семинара у Лабораторији за фармакологију Медицинског факултета Фоча,
који ће се одржати у Фочи, БиХ.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др ЈЕЛЕНЕ ВРАНКОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 26.11.2018. године
до 28.11.2018. године, ради учешћа на међународној конференцији „World Structural and
Molecular Biology Conference 2018“, којa ће се одржати у Риму, Италија.
IX
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- дана 30.01.2019. године престаје четворогодишњи мандат директора Института др Павла
Павловића,
- Управни одбор Института је на седници одржаној дана 02.10.2018. године, донео одлуку о
расписивању конкурса за именовање директора Института за биолошка истраживања
“Синиша Станковић” за мандатни период 2019 – 2023. године и истовремено образовао
Комисију за спровођење конкурсног поступка у саставу:
1. Др Мирослава Митровић, научни саветник, члан Управног одбора Института за биолошка
истраживања “Синиша Станковић”,
2. Др Момир Пауновић, научни саветник, истраживач запослен у Одељењу за
хидроекологију и заштиту вода Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,
3. Јасна Саватовић, дипл. правник, руководилац Административно-правне службе и секретар
Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”.
- конкурс за именовање директора Института објављен је у дневном листу "Политика" дана
12.10.2018. године, конкурс је био отворен 15 дана од дана објављивања, последњи дан за
пријем пријава био је 27.10.2018. године,
- у складу са законским одредбама, Научно веће ће разматрати биографију и библиографију
кандидата за именовање директора као и програм и план рада Института за период 2019 –
2023. године и о кандидатима дати своје мишљење које ће бити упућено Управном одбору
Института, ради утврђивања предлога кандидата за именовање директора Института за
мандатни период 2019 – 2023. године.
- предлог Управног одбора Института ће бити упућен Министру просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, ради прибављања сагласности за доношење одлуке о
именовању директора Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић“ за
мандатни период 2019 – 2023. године,
- одржана је седница Сената и ректорског колегијума, вођена је расправа о платним
разредима односно о реформи система плата у јавном сектору у Србији,
- нови Закон о научноистраживачкој делатности је и даље у припреми, текући циклус
истраживања ће бити продужен до краја наредне године,
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- мандат чланова Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња истиче
29.11.2018. године,
- примљен је нови руководилац Одгајалишта огледних животиња, већ се виде позитивни
резултати у функционисању ове службе,
- за евалуацију публикација монографског карактера, до сада је наше НВ два пута годишње
упућивало ове публикације на евалуацију надлежном матичном одбору, од наших колега из
МО за биологију добили смо информацију да се евалуација оваквих публикација може
вршити на свакој седници МО, тако да убудуће истраживачи могу своја дела монографског
карактера или поглавље у таквом делу које је спремно за евалуацију, одмах доставити
Административно-правној служби ИБИСС која ће сваки захтев за евалуацију упутити МО на
разматрање.
X
По овој тачки дневног реда није било дискусије.

*

*

*

Седница је завршена у 10,40 часова.
Записничар
Др Слађан Павловић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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