ЗАПИСНИК
са III редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 20.02.2018.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 23 члана.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Видаковић Мелита,
др Војновић Милутиновић Данијела, др Вујошевић Младен, др Вуков Тања, др Гламочлија
Јасмина, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Кениг Бојан,
др Мијатовић Сања, др Митровић Мирослава, др Мишић Данијела, др Несторовић Наташа,
др Павловић Павле, др Павловић Слађан, др Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка,
др Саксида Тамара, др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј,
др Филиповић Бранко.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Григоров Илијана, др Лаврња Ирена, др Михаиловић
Мирјана, др Пауновић Момир, др Пешић Милица, др Соковић Марина.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са II редовне седнице Научног већа;
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Ана Станчић – научни саветник,
- др Љубица Хархаји Трајковић – научни саветник,
- др Дајана Тодоровић – виши научни сарадник,
- др Љиљана Николић – виши научни сарадник,
- др Сања Маниташевић Јовановић – виши научни сарадник;
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Наташа Лончаревић Васиљковић – научни сарадник,
- др Наташа Баришић Клисарић – научни сарадник;
4. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Маријана Стојановић – научни саветник,
- др Бранка Гавриловић – виши научни сарадник,
- др Тијана Радовановић – виши научни сарадник;
5. Доношење одлуке о избору истраживачког звања:
- Јована Рајић – истраживач сарадник,
- Зорана Матаруга – истраживач сарадник,
- Милан Алексић – истраживач приправник;
6. Доношење одлуке о реизбору истраживачког звања:
- Жељко Павковић – истраживач сарадник,
- Бојан Јевтић – истраживач сарадник;
7. Покретање поступка за избор истраживачког звања:
- Тијана Вучић – истраживач сарадник,
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допуна
- Бранка Пејић – истраживач приправник;
8. Покретање поступка за реизбор истраживачког звања:
- Неда Аничић – истраживач сарадник,
- Марија Илић – истраживач сарадник;
9. Утврђивање предлога за продужетак радног односа истраживача у звању
научног саветника до навршених 67 година живота;
10. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
11. Обавештења;
12. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је II редовну седницу НВ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са II редовне седнице Научног већа
koja je одржанa 11.01.2018. године.
II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*научни саветник за:
- др Ану Станчић – истраживача у Одељењу за физиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат–
извештај о кандидату, након додатних информација о резултатима истраживања датих од
стране др Бате Кораћа, председника комисије за писање реферата, сви присутни чланови НВ
у звању научног саветника, једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за
стицање траженог звања, уз напомену да се реферат допуни са податком о датуму стицања
предходног звања као и табелом која садржи податке о категоризацији научних резултата.
- др Љубицу Хархаји Трајковић – истраживача у Одељењу за неурофизиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат–
извештај о кандидату, након додатних информација о резултатима истраживања датих од
стране др Данијеле Максимовић Иванић, председника комисије за писање реферата, сви
присутни чланови НВ у звању научног саветника, једногласно су донели одлуку да се
кандидат предложи за стицање траженог звања.
*виши научни сарадник за:
- др Дајану Тодоровић – истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката,
- др Љиљану Николић – истраживача у Одељењу за неурофизиологију,
- др Сању Маниташевић Јовановић – истраживача у Одељењу за еволуциону биологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате –
извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника и вишег
научног сарадника једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање
траженог звања.
Сви усвојени предлози за стицање научних звања, са потребном документацијом, биће
упућени надлежном матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак.
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III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор научног звања:
*научни сарадник за:
- др Наташу Лончаревић Васиљковић – истраживача у Одељењу за неурофизиологију,
- др Наташу Баришић Клисарић – истраживача у Одељењу за еволуциону биологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од
предходног избора у звање као и увида у реферате – извештаје о кандидатима, сви присутни
чланови НВ једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за реизбор траженог
звања.
Усвојени предлози за реизбор научног звања, са потребном документацијом, биће упућени
надлежном матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања Министарства
просвете, науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак.
IV
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* научни саветник за:
- др Маријану Стојановић, вишег научног сарадника у Институту за вирусологију, вакцине
и серуме „Торлак“ из Београда; КОМИСИЈА у саставу: председник др Мирјана
Димитријевић – научни саветник ИБИСС; чланови др Марија Гавровић Јанкуловић –
редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду и др Ђорђе Миљковић –
научни саветник ИБИСС,
*виши научни сарадник за:
- др Бранку Гавриловић, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Слађан Павловић – научни саветник ИБИСС; чланови др Синиша
Ђурашевић – ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду и
др Зорица Саичић – научни саветник ИБИСС,
- др Тијану Радовановић, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Слађан Павловић – научни саветник ИБИСС; чланови др Синиша
Ђурашевић – ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду и
др Зорица Саичић – научни саветник ИБИСС.

V
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Јовану Рајић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију,
- Зорану Матаругу, истраживача у Одељењу за екологију;
*истраживач приправник за:
- Милана Алексића, истраживача у Одељењу за неуробиологију.
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На основу реферата – извештаја комисије о кандидатима, чланови НВ су констатовали да су
испуњени сви услови за стицање траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.
VI
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Жељка Павковића, истраживача у Одељењу за неуробиологију,
- Бојана Јевтића, истраживача у Одељењу за имунологију.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидатима, са подацима о постигнутим
резултатима у 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.
VII
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- Тијану Вучић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Ана Ивановић – редовни професор Биолошког факултета
Универзитета у Београду; чланови др Тања Вуков – виши научни сарадник ИБИСС и
др Милена Цвијановић – научни сарадник ИБИСС.
* истраживач приправник за:
- Бранку Пејић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у
Београду и стипендисту Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Јелена Благојевић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Тања Аднађевић – виши научни сарадник ИБИСС и др Младен Вујошевић –
научни саветник ИБИСС.
VIII
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- Неду Аничић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Драгана Матекало – научни сарадник ИБИСС; чланови др Данијела Мишић
– виши научни сарадник ИБИСС и др Маријана Скорић – научни сарадник ИБИСС;
- Марију Илић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; чланови др Јелка
Црнобрња Исаиловић – научни саветник ИБИСС и др Бојана Тубић – научни сарадник
ИБИСС.

IX
Разматран је предлог за продужетак радног односа др Селме Каназир, истраживача у звању
научног саветника, запослене на радном месту истраживача саветника у Одељењу за
неуробиологију, до навршених 67 година живота, а пре престанка радног односа по сили
закона, у складу са законским прописима из области научноистраживачке делатности.
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Имајући у виду научноистраживачки рад именоване у току радне каријере и рангирање
у највише категорије истраживача према критеријумима МПНТР као и ангажовање и
руковођење пројектом из Програма ОИ МПНТР РС Ев. бр. 173056 “Пластичност мозга током
старења: утицај дијеталне рестрикције и анестезије“, констатовано је да је продужетак радног
односа оправдан.
Присутни чланови НВ једногласно су усвојили поднети предлог с тим да трајање продужетка
радног односа истраживача буде до 2 године односно да зависи од ангажовања и
финансирања научноистраживачког рада именоване у својству извршиоца истраживања у
оквиру пројекта на коме је ангажована као и других пројеката које финансира Република
Србија – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у периоду од када именована
навршава 65 година живота па до законског лимита - навршених 67 година живота.
У складу са последњим изменама Закона о научноистраживачкој делатности, чланови НВ су
упознати са тим да се наведени предлог мора упутити Матичном научном одбору за
биологију ради прибављања мишљења.
Након тога, предлог ће бити упућен директору Института ради доношења одлуке о
продужетку радног односа истраживача до навршених 67 година живота.
X
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између
две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- АЊЕ ТОЛИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у Одељењу
за молекуларну биологију Института, у периоду од 04.02.2018. године до 04.04.2018. године,
ради боравка у лабораторији dr Tomasza Jurkowskog, Институт за биохемију Универзитета у
Штутгарту, који ће се одвијати у Штутгарту, Немачка,
- др МАРИНЕ СОКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 05.02.2018. године до
08.02.2018. године, учешћа на CHICK састанку, ради договора о почетку пројекта Horizon
2020, који ће се одржати у Бриселу, Белгија,
- др АНЕ ЋИРИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача саветника у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 05.02.2018. године до 08.02.2018.
године, учешћа на CHICK састанку, ради договора о почетку пројекта Horizon 2020, који ће
се одржати у Бриселу, Белгија,
- др ЉИЉАНЕ НИКОЛИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за неурофизиологију Института, у периоду од 01.02.2018. до 14.02.2018. године,
ради завршне обраде резултата добијених током постдокторантског усавршавања у
лабораторији Dr. Etienne Audinat, Neurophysiology et Novel Microscopy, INSERM U1128,
University Paris Descartes, која ће се одвијати у Паризу, Француска,
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 28.01.2018. године
до 30.01.2018. године, ради активности везаних за пријаву заједничког пројекта са Prof. Dr
Talin Barisani-Asenbauer, OCUVAC – Centre of Ocular Inflammation and Infection, Laura Bassi
Centre of Expertise, Center of Pathophysiology, Infectology & Immunology, Medical University of
Vienna, које ће се одвијати у Бечу, Аустрија,
- др БРАНКЕ ШОШИЋ-ЈУРЈЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 19.05.2018. године
до 22.05.2018. године, ради учешћа у радним телима на „20th European Congress of
Endocrinology“, који ће се одржати у Барселони, Шпанија,
- др ЈАСНЕ ШАПОЊИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 02.04.2018. године до
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05.04.2018. године, ради учешћа на семинару на Медицинском факултету Универзитета St.
Andrews, који ће се одржати у Сент Ендрјузу, Велика Британија и у периоду од 16.05.2018.
године до 21.05.2018. године, ради учешћа на Регионалном конгресу биофизике, који ће се
одржати у Зречу, Словенија,
- др ЂОРЂА МИЉКОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача
саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 24.02.2018. године до
28.02.2018. године, ради одласка у The Institute for Health Science Research Germans Trias i
Pujol (IGTP), који ће се одвијати у Барселони, Шпанија,
- др СВЕТЛАНЕ ПАСКАШ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за имунологију Института, у периоду од 27.02.2018. године до 24.03.2018. године,
ради боравка на Универзитету у Лајпцигу и институту Saxonian Incubator for Clinical
Translation (SIKT), у оквиру Erazmus+ интернационалног пројета, који ће се одвијати у
Лајпцигу, Немачка,
- др СВЕТЛАНЕ ДИНИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 14.02.2018. године
до 18.02.2018. године, ради учешћа на скупу „Towards a Redox Healthy Aging, WGs Meeting
of the NutRedOx COST Action CA16112“, у оквиру COST Akcije CA 16112, који ће се
одржати у Палма де Мајорки, Шпанија,
- МИЛОША ЂОРЂЕВИЋА, истраживача сарадника, распоређеног на радно место
асистента у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 14.02.2018. године
до 18.02.2018. године, ради учешћа на скупу „Towards a Redox Healthy Aging, WGs Meeting
of the NutRedOx COST Action CA16112“, у оквиру COST Akcije CA 16112, који ће се
одржати у Палма де Мајорки, Шпанија.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др МИРЈАНЕ ЛЕНХАРДТ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 01.03.2018.
године до 02.03.2018. године, ради учешћа на „1st Joint European Meeting of ENEC“, у оквиру
COST Akcije CA16229 – European Network for Environmental Citizenship, који ће се одржати у
Лимасолу, Кипар,
- др БАТА КОРАЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 04.06.2018. године до
07.06.2018. године, ради учешћа на „19th Biennial Meeting of Society for Free Radical
Research International“, који ће се одржати у Лисабону, Португал,
- АНЂЕЛИКЕ КАЛЕЗИЋ, млађег асистента у Одељењу за физиологију Института, у
периоду од 04.06.2018. године до 07.06.2018. године, ради учешћа на „19th Biennial Meeting
of Society for Free Radical Research International“, који ће се одржати у Лисабону,
Португал,
- др ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место
истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 01.03.2018.
године до 22.03.2018. године, ради учешћа на курсу Programming for Evolutionary Biology,
који ће се одржати у Берлину, Немачка.
XI
У оквиру ове тачке дневног реда, чланови НВ су једногласно донели одлуку да је научно
оправдано да истраживачи запослени у Институту за биолошка истраживања “Синиша
Станковић” учествују на конкурсу и да пријавe за реализацију и финансирање предлог
пројекта „European Researchers’ Night 2018 - 2019“, а у оквиру позива за финансирање
пројеката Horizon 2020 (Marie Sklodowska - Curie Actions), ради наставка вишегодишњих
активности на промоцији и популаризацији науке у оквиру међународног пројекта.
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У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- Институт је поднео захтев за стицање статуса института од националног значаја за
Републику Србију, дана 06.02. је одржана седница Одбора за акредитацију
научноистраживачких организација на којиј је Одбор утврдио да Институт испуњава услове
прописане Законом о научноистраживачкој делатности за стицање статуса националног
института и донео позитивну одлуку о акредитацији, на основу ове одлуке Влада РС доноси
акт о стицању статуса националног института,
- одржане су 2 седнице проширеног ректорског колегијума у вези расправе о примедбама на
нацрт Статута Универзитета у Београду, примедбе и сугестије које је на овај акт дало Научно
Веће ИБИСС су прихваћене у највећем броју,
- истраживачи у звању научног саветника могу бити предложени за функцију проректора
Универзитета у Београду,
- биће расписан конкурс за младе истраживаче ради пријема на пројекте из текућег циклуса
истраживања, предност ће имати стипендисти на докторским студијама, ови истраживачи ће
бити запослени на годину дана и у овом случају неће важити забрана запошљавања, средства
за рад на пројектима биће обезбеђена из постојећег буџета, а након престанка финансирања
до 10% текућих пројеката који нису постигли очекиване резултате, ускоро ће ресорно
министарство проследити табеле ради попуњавања података за нове истраживаче које
Институт жели да ангажује.
XII
У оквиру ове тачке дневног реда, чланови НВ су расправљали о следећем:
***Са иницијативом др Иване Бјелобабе, истраживача у Одељењу за неуробиологију,
упознати су сви чланови НВ електронским путем, односно ради се о предлогу да се
документација за доношење одлуке о избору истраживача у научна звања доставља ресорном
министарству у електронској форми, такође иницијатива обухвата и предлог да се
Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научних резултата
истраживача (Сл. гласник РС, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017) усагласи са Законом о
електронском документу електронској идентификацији и услугама од поверења у
електронском пословању (Сл. гласник РС, бр. 94/2017). Сви присутни чланови НВ
једногласно су подржали ове предлоге који ће бити упућени ресорном министарству на
сагласност, као и предлог да се са овом иницијативом упозна ЗИС како би евентуално и
други институти подржали ове предлоге.
***Председник НВ је обавестио Веће да постоји потреба прибављања потребних одобрења
за употребу ГМО у затвореним системима, ради сарадње са другим институцијама на
пројектима ЕУ (програм Хоризон). Такође, обавестио је НВ да је Закон о ГМО прописао,
поред добијања одобрења за рад у затвореним системима и добијања дозвола за рад у
затвореним системима одређеног степена ризика и формирање стручних тела за процену
ризика у институцијама које су подносиоци захтева.
Научно веће је тим поводом једногласно усвојило следеће ставове:
1. Научно веће констатује да за подношење захтева за издавање дозвола за рад у затвореним
системима одрећеног степена ризика правним лицима као и за формирање стручних тела
(члан 19. Закона о ГМО), министарство задужено за послове пољопривреде није ни после
девет година донело неопходна подзаконска акта, мада је рок за њихово доношење био 6
месеци од дана ступања наведеног закона на снагу.
2. Научно веће је задужило председника НВ да одмах по пријему информације да су
одговарајућа подзаконска акта донета од стране министарства задуженог за послове
пољопривреде, покрене иницијативу за издавање ИБИСС-у дозволе за рад у затвореним
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системима одређеног степена ризика, као и иницијативу за фомирање одговарајућег стручног
тела за процену ризика у ИБИСС.
*** Дат је предлог да се извештаји - реферати за избор у научна звања учине доступним у
електронском облику преко сајта института. Након краће дискусије, чланови НВ су са 22
гласа за и једним гласом против подржали овај предлог. Предлагач др Ивана Бјелобаба ће
припремити упоредну анализу начина на који се овај предлог може реализовати.

*

*

*

Седница је завршена у 11,50 часова.

Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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