ЗАПИСНИК
са V редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 25.04.2018.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 21 члан.
Седници присуствују следећи чланови: др Вујошевић Младен, др Гламочлија Јасмина,
др Ђикановић Весна, др Илијин Лариса, др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања,
др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, др Павловић Павле, др Павловић Слађан,
др Пауновић Момир, др Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка, др Пешић Милица,
др Саксида Тамара, др Соковић Марина, др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина,
др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Бјелобаба Ивана, др Видаковић Мелита, др Војновић
Милутиновић Данијела, др Григоров Илијана, др Ђорђевић Ана, др Митровић Мирослава.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, др Вуков Тања, др Несторовић
Наташа.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са IV редовне седнице Научног већа;
2. Усвајање записника са I ванредне седнице Научног већа;
3. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Маријана Стојановић – научни саветник;
4. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Ана Подолски Ренић – виши научни сарадник;
5. Покретање поступка за реизбор научног звања:
- др Дејан Стојановић – научни сарадник;
6. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Тијана Вучић – истраживач сарадник;
7. Доношење одлуке о реизбору истраживачког звања:
- Неда Аничић – истраживач сарадник,
- Марија Илић – истраживач сарадник;
8. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- Неда Ђедовић – истраживач сарадник,
- Милица Марковић – истраживач сарадник,
- Драгица Гајић – истраживач приправник;
9. Покретање поступка за реизбор истраживачког звања:
- Драгана Антонић – истраживач сарадник,
- Александра Филиповић – истраживач сарадник;
10. Давање подршке кандидату/кандидатима са Листе евидентираних
кандидата за ректора Универзитета у Београду;
11. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
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12. Обавештења;
13. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је V редовну седницу НВ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са IV редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 27.03.2018. године.
II
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са I ванредне седнице Научног већа
кoja je одржанa 12.04.2018. године.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*научни саветник за:
- др Маријану Стојановић – истраживача у Институту за вирусологију, вакцине и еруме
„Торлак“ из Београда.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника једногласно су
донели одлуку да се кандидат предложи за стицање траженог звања.
Усвојени предлог за стицање научног звања, са потребном документацијом, биће упућен
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:
* виши научни сарадник за:
- др Ану Подолски Ренић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Милица Пешић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови
др Тијана Станковић – виши научни сарадник ИБИСС и др Александра Исаковић –
редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду.
V
Разматран је и једногласно усвојен предлог заокретање поступка и образовање комисије за
реизбор научног звања:
* научни сарадник за:
- др Дејана В. Стојановића, истраживача у Институту за за низијско шумарство и животну
средину из Новог Сада; КОМИСИЈА у саставу: председник др Срећко Б. Ћурчић – редовни
професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; чланови др Весна Перић
Матаруга – научни саветник ИБИСС, др Милена Влаховић – виши научни сарадник ИБИСС
и др Лариса Илијин – виши научни сарадник ИБИСС.
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VI
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Тијану Вучић, истраживача проправника у Одељењу за еволуциону биологију.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидату, са подацима о постигнутим
резултатима у научноистраживачком раду, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви
услови за стицање траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.
VII
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Неду Аничић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака,
- Марију Илић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода
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 стицање траженог звања,
па су једногласно донели такву одлуку.
VIII
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- Неду Ђедовић, истраживача приправника у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ирена
Лаврња – виши научни сарадник ИБИСС и др Данијела Максимовић Иванић – научни
саветник ИБИСС,
- Милицу Марковић, истраживача приправника у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Олга Костић – научни сарадник ИБИСС; чланови др Драган
Чакмак – виши научни сарадник ИБИСС и др Мирослава Митровић – научни саветник
ИБИСС;
* истраживач приправник за:
- Драгицу Гајић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета
у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председникдр Ивана Стојановић – научни саветник
ИБИСС; чланови др Тамара Саксида – виши научни сарадник ИБИСС и др Ђорђе
Миљковић – научни саветник ИБИСС.
IX
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- Драгану Антонић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ивана
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Момчиловић – научни саветник ИБИСС и др Снежана Милошевић – виши научни сарадник
ИБИСС,
- Александру Филиповић, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Марија Мрдаковић – виши научни саветник ИБИСС;
чланови др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС и др Лариса Илијин – виши
научни сарадник ИБИСС.
X
Чланови НВ су разматрали материјал који је доставила Комисија за спровођење избора за
ректора Универзитета у Веограду за школску 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 годину.
На Листи евидентираних кандидата за ректора коју је утврдила ова комисија налазе се 3
кандидата и то:
- др Александар Липковски, редовни професор Математичког факултета у Универзитета у
Београду.
- др Милош Недељковић, редовни професор Машинског факултета у Универзитета у
Београду.
- др Иванка Поповић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета у
Универзитета у Београду.
Чланови НВ су упознати са одлуком о расписивању избора којом је утврђено да научна већа
института могу да подрже највише 3 кандидата са листе евидентираних кандидата
Након дискусије председник Научног већа ставио је на гласање давање подршке за сваког
кандидата појединачно тако да је резултат гласања следећи:
1. За кандидата др Александра Липковског, дата је подршка са 19 гласова ЗА, један глас је
био ПРОТИВ, један глас је био УЗДРЖАН;
2. За кандидата др Милоша Недељковића, дата је једногласна подршка;
3. За кандидата др Иванку Поповић, дата је једногласна подршка.
Извештај о давању подршке са одлуком Научног већа Института биће упућен Комисија за
спровођење избора за ректора Универзитета у Веограду, у писаном и електронском облику.

XI
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између
две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др БАТА КОРАЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 11.07.2018. до 18.07.2018.
године, ради учешћа на Princeton – Nature Conference: Frontiers in Electron Microscopy for the
Physical and Life Sciences и наставка активности у оквиру договоерних радних састанака о
потенцијалној будућој сарадњи, као и у периоду од 19.07.2018. до 02.08.2018. године, ради
боравка на Houston Methodist Research Institute, у циљу реализације започетих заједничких
активности на пројекту White and/or brown: the importance of adipose tissue in maintaning the
overall redox dependent metabolic control of physiological and metabolic adaptions и договора о
наставку сарадње, који ће се одвијати у Принстону, САД,
- др ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место
истраживача у Одељењу загенетичка истраживања Института, у периоду од 01.04.2018. до
01.04.2020. године, ради постдокторског усавршавања на Слободном Универзитету у
Берлину, које ће се одвијати у Берлину, Немачка,
- др КАТАРИНЕ ЛАЗИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место млађег
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 07.07.2018. до
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12.07.2018. године, ради учешћа на форуму европске неуронауке (FENS), који ће се одржати
у Берлину, Немачка,
- др ЈЕЛЕНЕ ЋИРИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место млађег
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 07.07.2018. до
12.07.2018. године, ради учешћа на форуму европске неуронауке (FENS), који ће се одржати
у Берлину, Немачка,
- др МИРЈАНЕ ЛЕНХАРДТ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 19.04.2018.
до 21.04.2018. године, ради учешћа на „Management Commitee meeting, Annual conference,
WG1-2 stakeholder workshop“, у оквиру COST Akcije FA1304 – „Swimming of fish and
implications for migration and aquaculture“, који ће се одржати у Порту, Португал,
- др ДАНИЈЕЛЕ МАКСИМОВИЋ-ИВАНИЋ, научног саветника, распоређене на радно
место истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од
09.04.2018. до 22.04.2018. године, ради одласка на Факултет за хемију и минерологију
Универзитета у Лајпцигу, ради реализације сарадње у оквиру Erasmus+ програма, који ће се
одвијати у Лајпцигу, Немачка,
- др САЊЕ МИЈАТОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 09.04.2018. до 22.04.2018.
године, ради одласка на Факултет за хемију и минерологију Универзитета у Лајпцигу, ради
реализације сарадње у оквиру Erasmus+ програма, који ће се одвијати у Лајпцигу, Немачка,
- МАРИЈЕ СМИЉКОВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента
у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 06.07.2018. до 11.07.2018.
године, ради учешћа на конгресу 6th Central European Summer Course on Mycology and 3rd
Rising Stars in Mycology Workshop, који ће се одржати у Сегедину, Мађарска,
- др УРОША САВКОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача
у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 19.08.2018. до 22.08.2018.
године, ради учешћа на конгресу „Second Joint Congress on Evolutionary Biology“ , који ће се
одржати у Монпељеу, Француска,
- др МИРКА ЂОРЂЕВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача
у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 19.08.2018. до 22.08.2018.
године, ради учешћа на конгресу „Second Joint Congress on Evolutionary Biology“ , који ће се
одржати у Монпељеу, Француска.
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 24.04.2018. до
26.04.2018. године, ради предавања које ће одржати на одељењу за молекуларну биологију
Факултета знаности Универзитета у Загребу, које ће се одржати у Загребу, Хрватска,
- др МИЛИЦЕ ПЕШИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 07.05.2018. до
11.05.2018. године, ради учешћа на Осмој међународној конференцији младих научника и
Годишњем генералном заседању Глобалне академије младих, који ће се одржати у Патаји –
Бангкоку, Тајланд,
- др СЕЛМЕ КАНАЗИР, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 06.07.2018. до 12.07.2018.
године, ради учешћа на састанку Извршног савета Европске федерације друштава за
неуронауке (FENS Council), који ће се одржати у Берлину, Немачка,
- др ИВАНЕ БЈЕЛОБАБЕ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 06.07.2018. до
12.07.2018. године, ради учешћа на састанку Извршног савета Европске федерације друштава
за неуронауке (FENS Council), који ће се одржати у Берлину, Немачка.
XII
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
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- на институтски сајт је постављен измењен и допуњен Правилник о спровођењу поступка и
начину стицања звања истраживача у Институту за биолошка истраживања „Синиша
Станковић“, такође је објављен и састав Научног већа Института,
- убудуће ће члановима НВ електронским путем бити прослеђени извештаји комисије за
оцену испуњености услова за стицање/реизбор истраживачког/научног звања истраживача
одмах након обавештења да је доступан јавности и да се налази у библиотеци Института,
такође ови извештаји ће бити поново послати члановима НВ уз позив за седницу НВ као
материјал за одређену тачку дневног реда, разматрају се техничке могућности да се
извештаји учине доступним само члановима НВ преко сајта института, чиме би престала
потреба за слањем тих извештаја електронском поштом,
- одлука Владе Републике Србије од 29.03.2018. године, којом је наш Институт стекао статус
института од националног значаја за Републику Србију, објављена je у Сл. гласнику РС бр.
25 од 30.03.2018.г., у регистар Привредног суда у Београду је уписан тај статус односно
измењен је назив нашег института у складу са наведеном одлуком,
- на седници Владе Републике Србије је разрешен вршилац дужности помоћника министра
просвете и науке – Сектор за науку др Никола Танић, на истој седници постављен је на ову
функцију др Тибор Сабо, редовни професор Хемијског факултета Универзитета у Београду,
- усвојен је нови Статут Универзитета у Београду, образовано је Веће за
интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије, ово Веће чине,
између осталих, и 4 представника које именује Веће института, дана 11.05. ће бити одржана
седница Већа института на којој ће бити бирани представници за Веће за ИМТ студије,
- ускоро ће бити уплаћена средства за ДМТ2,
- потребно је размотрити начине прегледања извештаја о изборима у звања и обавештавања
чланова комисија за писање извештаја о седницама НВ како би се обезбедило њихово
присуство, поготово у случајевима избора у највиша звања и случајевима када кандидати
који нису запослени у Институту стичу звање преко нашег Института.
XIII
Имајући у виду да Веће института може да именује 4 представника за Веће за
интердисциплинарне, мултидисциплинарне и трансдисциплинарне студије,
дат је предлог да др Милица Пешић, истраживач у Одељењу за неуробиологију, буде
кандидат Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ за представника Већа
института за Веће за ИМТ студије.
Чланови НВ су једногласно подржали оваj предлог.

*

*

*

Седница је завршена у 10,45 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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