
                                                      З А П И С Н И К        

 

са  IV редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 

Станковић", одржане дана 31.03.2020.године – електронским путем. 

 

За ову седницу предложен је следећи  

 

                                             Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

      1. Начин рада Научног већа током ванредног стања;   

      2. Усвајање записника са III редовне седнице Научног већа; 

      3.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Ивана Будински – виши научни сарадник, 

           - др Јасмина Несторовић Живковић – виши научни сарадник, 

           - др Катарина Љубисављевић – виши научни сарадник; 

      4.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

           - др Ана Ћирић – научни саветник,  

           - др Јелена Савић – научни саветник; 

      5.  Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

           - Милица Лазаревић  – истраживач сарадник;  

      6.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

            - Катарина Ерић – истраживач сарадник; 

      7.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

           студијских  боравака и специјализација. 

                                                                                      

Седница је одржана електронским путем због посебне организације радног процеса у 

Институту, у условима ванредног стања које је уведено у Републици Србији 

15.03.2020. године, услед епидемије изазване корона вирусом. 

 

Члановима Научног већа је достављен материјал за ову седницу електронским путем, 

пет дана пре дана који је заказан за одржавање седнице и обавештени су да је рок за 

гласање по тачкама дневног реда 31.03.2020. године, од 9 до 15 часова. Претходно су 

чланови Научног већа имали могућност слања примедби електронском поштом. 

 
У поступку гласања је учествовало свих 30  чланова Научног већа и то: др Бјелобаба 

Ивана, др Благојевић Душко, др Благојевић Јелена, др Видаковић Мелита, др Војновић 

Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Ђикановић Весна, 

др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Јојић Вида, др Лаврња Ирена, др Мијатовић 

Сања, др Милер Марко, 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 Саксида Тамара,  др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев 

Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.  

 
I 

У ситуацији уведеног ванредног стања услед епидемије корона вируса, а сходно  

препорукама ресорног Министарства и Универзитета у Беогрдау, једини могући начин 

за одржавање седница Научног већа је да се рад организује електронским путем, без 

обзира да ли је та могућност предвиђена општим актима Института или не. 



Сви чланови НВ су једногласно подржали овај начин рада Научног већа током 

ванредног стања.    

 

II 

Чланови НВ су разматрали записник са III редовне седнице Научног већа    

кoja je одржанa 27.02.2020. године.   

Др Ивана Бјелобаба је предложила да се брише део текста на страни 4. записника у 

оквиру тачке 6. дневног реда који гласи: у току краће дискусије о предложеном 

правилнику, дат је и  предлог да се именује заменик председника Етичке комисије који 

би водио евиденцију о уносу животиња у Институт који је једногласно прихваћен.    

  

Ово је образложила тиме да се о овоме није расправљало ни формулисало на овакав 

начин, наиме  др Бјелобаба је само изнела констатацију да до данас није обавештена ни 

о једном уносу животиња из природе у објекат Института, за шта нису криви 

капацитети Етичке комисије или председник комисије, већ очигледно не функционише 

процедура предвиђена старим Правилником.  

  

Такође, изнето је да  Етичка комисија већ има заменика председника. Уколико Етичка 

комисија у будућности процени да јој је потребна додатна помоћ у припреми новог 

Правилника, вођењу евиденције или помоћ по било ком другом основу и питању, 

Етичка комисија ће реаговати у складу са потребама, сходно Правилнику о раду 

Етичке комисије. 

Сви чланови НВ су једногласно су усвојили записник са III редовне седнице Научног 

већа кoja je одржанa 27.02.2020. године, са предложеном изменом односно брисањем 

наведеног дела текста на страни 4. записника.    

 

III 

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за 

стицање научног звања: 

 

*виши научни сарадник за: 

- др Ивану Будински , истраживача у Одељењу за генетичка истраживања, 

- др Јасмину Несторовић Живковић, истраживача у Одељењу за физиологију   

                                                                    биљака, 

 - др Катарину Љубисављевић, истраживача – повратника из иностранства. 

 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате 

-  извештаје о кандидатима, сви чланови НВ у звању вишег научног сарадника  и 

научног саветника једногласно су гласали да се кандидати предложе за стицање 

траженог звања.  

Сви усвојени предлози за стицање звања биће упућени, са потребном документацијом, 

надлежном матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања, на даљи 

поступак ради одлучивања. 

 

IV 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за стицање научног звања: 

 

* научни саветник за: 



- др Ану Ћирић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Јасмина Гламочлија – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Марина Соковић – научни саветник ИБИСС и др Дејан Гођевац – научни 

саветник Института за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду,             

- др Јелену Савић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Бранка Винтерхалтер – научни саветник 

ИБИСС; чланови др Славица Нинковић – научни саветник ИБИСС и др Вук 

Максимовић – научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања  

Универзитета у Београду.             

 

V 

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за 

стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 

 

- Милицу Лазаревић, истраживача у Одељењу за имунологију. 

 

На основу досадашњих резултата у научноистраживачком раду кандидата, као и доказа 

о пријављеној теми докторске дисертације, што представља испуњење законских 

услова за стицање траженог звања, сви чланови НВ су гласали за стицање звања 

истраживач сарадник.  

 

VI 

Сви чланови НВ су разматрали и једногласно гласали за усвајање предлог за покретање 

поступка и образовање комисије за стицање истраживачког звања: 

 

* истраживач сарадник за: 

- Катарину Ерић, истраживача у Одељењу за генетику популација и 

екогенотоксикологију; КОМИСИЈА у саставу: председник др Марина Стаменковић 

Радак – научни саветник ИБИСС и редовни професор Биолошког факултета                                                          

Универзитета у Београду; чланови др Александра Патенковић – научни сарадник 

ИБИСС и др Марија Танасковић – научни сарадник ИБИСС. 

 

VII 

Сви чланови НВ су једногласно дали сагласност на одлуке о научној оправданости 

одсуства истраживача које је потписао др Алексеј Тарасјев, председник НВ,                    

у периоду између две седнице Научног већа и то за одсуство: 

 

- др МИЛИЦЕ БОГДАНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 24.03.2020. 

године до 27.03.2020. године, ради учешћа на састанку H2020 пројекта CHIC у 

организацији VTT Technical Research Centre of Finland, који ће се одржати у 

Хелсинкију, Финска, 

- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место 

помоћника директора Института, у периоду од 10.03.2020. године до 12.03.2021. 

године, ради учешћа на радионици „JDS4 report writing workshop“, који се одржати у 

Бечу, Аустрија,  

- др СТОИМИРА КОЛАРЕВИЋА, вишег научног сарадника, распоређеног на радно 

место вишег истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института 



Института, у периоду од 10.03.2020. године до 12.03.2021. године, ради учешћа на 

радионици „JDS4 report writing workshop“, који се одржати у Бечу, Аустрија, 

- др МИЛЕНЕ МАРКОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за екологију Института, у периоду од 20.04.2020. године до 

19.10.2020. године, ради постдокторксог усавршавања на Техничком универзитету у 

Дрездену, на Институту за фотограметрију и даљинску детекцију, које се одвијати у 

Дрездену, Немачка, 

- др АНЕ ТЕОФИЛОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за биохемију Института, у периоду од 22.06.2020. године до 

26.06.2020. године, ради учешћа на 4. европској летњој школи нутригеномике, које се 

одржати у Јесију, Италија. 

 

          
                                                           *               *               *   

 

                                                                                                

                                                                                                                               

  Записничар                                                                                   Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                       Др Алексеј Тарасјев 

 

 

 

 

 

 


