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                                                         З А П И С Н И К        

 

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

Станковић", одржане дана 13.07.2018.године, са почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 21 члан. 

 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,                     

др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Григоров 

Илијана, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Митровић 

Мирослава, др Михаиловић Мирјана,  др Несторовић Наташа, др Павловић Павле,                       

др Павловић Слађан, др Пауновић Момир, др Перић Матаруга Весна,  др Петковић Бранка, 

др Соковић Марина, др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Шилер Бранислав.   

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита, др Лаврња Ирена, др Мијатовић 

Сања, др Мишић Данијела, др Пешић Милица, др Саксида Тамара, др Тарасјев Алексеј,               

др Филиповић Бранко.  

 

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Вујошевић Младен. 

За ову седницу предложен је следећи  

 

                                                      Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

      1.  Усвајање записника са VII редовне седнице Научног већа;   

      2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Ана Подолски Ренић – виши научни сарадник;    

      3.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

           - др Гордана Товиловић Ковачевић – виши научни сарадник, 

           - др Милан Драгићевић – виши научни сарадник;   
            д о п у н а 

           - др Ивана Јарић – виши научни сарадник, 
            - др Сузана Станисављевић – научни сарадник, 

            - др Софија Јовановић Стојанов – научни сарадник, 

            - др Бојан Јевтић – научни сарадник, 

            - др Јована Петровић – научни сарадник;  

      4.  Покретање поступка за реизбор научног звања: 

            - др Мартин Распор – научни сарадник;   

      5.   Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

           - Драгица Гајић – истраживач приправник; 

      6.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

            - Ана Деспотовић – истраживач приправник;   
            д о п у н а 

           - др Милош Рокић – истраживач сарадник; 

      7.  Утврђивање предлога кандидата за 3 члана Управног одбора Института за   

           биолошка истраживања „Синиша Станковић“ из реда истраживача у   

           звању научног саветника запослених у Институту, за мандатни период   

           2018 – 2022. године; 
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          8. Избор представника Института за биолошка истраживања „Синиша    

              Станковић“ у Већу института Универзитета у Београду за период 2018 –   

              2021. године:   

          9.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

               студијских  боравака и специјализација; 

        10.  Обавештења; 

        11.  Разно. 

 

 
Др Слађан Павловић, заменик председника НВ, отворио је VIII редовну седницу НВ. 

Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.  

 

I 

Чланови НВ су једногласно усвојили записник са VII редовне седнице Научног већа                     

 кoja je одржанa 14.06.2018. године.   

  
II 

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

стицање научног звања: 

 

*виши научни сарадник за: 

- др Ану Подолски Ренић – истраживача у Одељењу за неуробиологију.  

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат – 

извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ у звању вишег научног сарадника и 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. 

 

III 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за 

стицање научног звања: 

 

*виши  научни сарадник за: 

- др Гордану Товиловић Ковачевић, истраживача у Одељењу за биохемију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Невена Зоговић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови  др Мирко Томић – научни саветник ИБИСС и др Владимир Трајковић – редовни 

професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, 

- др Милана Драгићевића, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС; чланови  др Бранислав 

Шилер – виши научни сарадник ИБИСС, др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС и  

др Вук Максимовић – научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања       

Универзитета у Београду. 

 

д о п у н а 

 

*виши  научни сарадник за: 

- др Ивану Јарић, истраживача у Одељењу за цитологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Верица Милошевић – научни саветник ИБИСС; чланови  др Бранка 
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Живановић – научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања   

Универзитета у Београду и др Владимир Ајџановић – научни саветник ИБИСС, 

 

* научни сарадник за: 

- др Сузану Станисављевић, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ивана 

Стојановић – научни саветник ИБИСС и др Наташа Голић – научни саветник Института за   

молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, 

- др Софију Јовановић Стојанов, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Весна Мартиновић – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови др Гордана Матић – редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду и др Илијана Григоров – научни саветник ИБИСС, 

- др Бојана Јевтића, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Миљана 

Момчиловић – виши научни сарадник ИБИСС и др Гордана Тимотијевић – виши научни 

сарадник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у 

Београду, 

- др Јовану Петровић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Марина Соковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Јасмина 

Гламочлија – научни саветник ИБИСС и др Јелена Вукојевић – редовни професор Биолошког 

факултета Универзитета у Београду. 

 

                                                                            IV 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за 

реизбор научног звања: 

 

* научни сарадник за: 

- др Мартина Распора, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Славица Нинковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Бранка 

Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС и др Ивана Драгићевић – ванредни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

 

                                                                              V 

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

стицање истраживачког звања:   

 

*истраживач приправник за: 

- Драгицу Гајић – студента докоторских студија на Биолошком факултету Универзитета у 

Београду. 

 

На основу реферата – извештаја комисије о кандидату, са подацима о  научноистраживачком 

раду, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви услови за стицање траженог звања, па 

су једногласно донели такву одлуку.                                 

          

                                                                               VI 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за 

стицање истраживачког звања: 

 

* истраживач приправник за: 

- др Ану Деспотовић, студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета у 

Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Гордана Товиловић Ковачевић – научни 
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сарадник ИБИСС; чланови - др Невена Зоговић – виши научни сарадник ИБИСС и                    

др Љубица Хархаји Трајковић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

д о п у н а 

 

* истраживач сарадник за: 

- др Милоша Рокића, истраживача који није запослен у Институту за биолошка 

истраживања “Синиша Станковић”; КОМИСИЈА у саставу: председник др Наташа 

Тодоровић – научни сарадник ИБИСС; чланови - др Бранка Петковић – научни саветник 

ИБИСС и др Љиљана Николић – научни сарадник ИБИСС. 

 

                                                                           VII 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је допис са обавештењем да 

садашњем сазиву Управног одбора Института истиче мандат у октобру 2018. године и да 

Научно веће предложи кандидате за 3 члана Управног одбора из реда запослених 

истраживача у звању научног саветника компетентних за област науке којом се Институт 

бави. 

Законом о научноистраживачкој делатности прописано је да Управни одбор научног, 

истраживачко-развојног и националног института чији је оснивач Република Србија, има 

седам чланова које именује Влада, од којих председника и три члана одређује Влада, као 

своје представнике, а три члана предлаже научно веће института из реда истраживача у 

научним или наставним звањима запослених у институту. 

У институту од националног значаја председник и чланови управног одбора су истраживачи 

у звању научног саветника или редовног професора универзитета, компетентни за област 

науке или научне дисциплине којима се институт бави. 

Управни одбор има председника и заменика председника. 

Заменика председника управног одбора именује и разрешава управни одбор из реда чланова 

које предлаже научно веће института. 

Мандат председника, заменика председника и чланова управног одбора траје четири године. 

  

Др Павле Павловић, директор Института, прочитао је присутнима допис Министарства и 

упознао их са саставом Упрвног одбора у овом сазиву. У даљем излагању је навео да је 

Управни одбор у предходном четворогодишњем мандату радио веома озбиљно и одговорно, 

уз добру међусобну комуникацију и једногласне одлуке.    

У току текућег мандата, Управни одбор је покренуо низ иницијатива за доношење општих 

аката Института у циљу успостављања боље организације рада, као и доношења одређених 

правила и начина функционисања организационих јединица, уређивања права и обавезе 

запослених, описа радних места итд. као и у случајевима када је доношење одређених аката 

прописано као законска обавеза. Такође, донет је 4-годишњи план и програм рада Института, 

дата је сагласност за обављање низа послова ради побољшања инфраструктуре  и то: замена 

прозора, реконструкција паркинга, побољшање ИТ система, адаптација ресторана као и 

многих лабораторија у саставу организационих јединица, уређење дворишта, ограде и улазне 

капије, увођење видео надзора, израда идејног пројекта за доградњу зграде Института и др.  

За време овог мандата, Управни одбор је донео одлуку о прослави јубилеја – 70 година од 

оснивања Института као и одлуку о акредитацији за стицање статуса института од 

националног значаја за Републику Србију. У току овог мандата Управног одбора, Институт 

је добио велико признање – Сретењски орден као и повељу Универзитета у Београду. 

Велики је допринос Управног одбора раду и развоју Института што је управа Института 

веома ценила и њихова комуникација је током целог мандатног периода овог органа била 

веома успешна.   

Имајући у виду наведено, др Павле Павловић је предложио кандидате за 3 члана Управног 

одбора у наредном 4-годишњем мандату који ће у континуитету наставити са одговорним  
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радом, а то су досадашњи чланови др Душко Благојевић, научни саветник у Одељењу за 

физиологију и др Мирослава Митровић, научни саветник у Одељењу за екологију, а уместо 

др Станиславе Стошић Грујичић која је отишла у пензију, предлаже др Горана Познановића, 

научног саветника у Одељењу за молекуларну биологију. Предложени кандидати имају 

довољно знања, искуства и ауторитета за наставак рада и пословања Института. 

Др Ивана Бјелобаба је рекла да сматра да је временски рок за доношење одлуке о овако 

важном питању сувише кратак јер је информација о томе стигла касно и зато не жели да 

преузме одговорност гласања. 

Др Павле Павловић је рекао да је председник Научног већа на време обавештен о свему у 

вези предлагања кандидата за чланство у Управном одбору, да је заказивање седнице 

Научног већа зависило од присутности чланова јер су многи одсутни због коришћења 

годишњих одмора као и да су предложени кандидати већ били у саставу Управног одбора и 

њихов рад је од стране управе Института оцењен као веома одговоран, стручан и 

професионалан. 

Како није било других предлога, заменик председника НВ др Слађан Павловић је позвао 

чланове НВ да гласају за сваког кандидата појединачно. 

Након спроведеног гласања, предлог за члана Управног одбора из реда запослених у звању 

научног саветника: 

- др Душка Благојевића, усвојен је са 20 гласова ЗА, а један члан се уздржао од гласања,    
- др Мирославу Митровић, усвојен је са 20 гласова ЗА, а један члан се уздржао од гласања,    
- др Горана Познановића, усвојен је са 20 гласова ЗА, а један члан се уздржао од гласања.    
 

VIII 

Универзитет у Београду је послао обавештење о обавези конституисања органа Универзитета 

за период 2018 – 2021 године.  

За Веће института, потребно је да Институт именује једног представника,  ради 

конституисања овог органа у новом сазиву. 

Представник Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић" у Већу института 

Универзитета у Београду, до сада је била др Верица Милошевић, научни саветник у 

Одељењу за цитологију. 

На седници је дат предлог да представник Института у Већу института поново буде                   

др Верица Милошевић, научни саветник, имајући у виду да је њен досадашњи рад као и 

остале  активности у Већу биле усмерене ка афирмацији Института. 

Др Ивана Бјелобаба је рекла да сматра да је временски рок за доношење одлуке о овако 

важном питању сувише кратак јер је информација о томе стигла касно и зато не жели да 

преузме одговорност гласања. 

Како није било других предлога, овај предлог је стављен на гласање. 

Предлог да др Верица Милошевић буде представник Института у Већу института 

Универзитета у Београду је усвојен са 20 гласова ЗА, а један члан се уздржао од гласања. 

 

IX  

Др Слађан Павловић, заменик председника 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  24.06.2018. до 30.06.2018. године, ради 

учешћа на „3
rd

 European Summer School on NUTRIGENOMICS“, који ће се одржати у Језију, 

Италија, 

- ЈОВАНЕ РАЈИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од  24.06.2018. до 30.06.2018. 
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године, ради учешћа на „3
rd

 European Summer School on NUTRIGENOMICS“, који ће се 

одржати у Језију, Италија, 

- МИЛОША ЂОРЂЕВИЋА, истраживача сарадника, распоређеног на радно место 

асистента у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од  24.06.2018. до 

30.06.2018. године, ради учешћа на „3
rd

 European Summer School on NUTRIGENOMICS“, који 

ће се одржати у Језију, Италија, 

- МАРИЈЕ СИНАДИНОВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место 

млађег асистента у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од  24.06.2018. 

до 30.06.2018. године, ради учешћа на „3
rd

 European Summer School on NUTRIGENOMICS“, 

који ће се одржати у Језију, Италија, 

- ЈЕЛЕНЕ ЂУКНИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, дана 26.06.2018. године, ради учешћа 

на међународној конференцији „International Conference on Flood management education in 

frame of the project InterFloodCourse“, који ће се одржати у Баји, Мађарска, 

- др МОМИРА ПАУНИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника 

директора Института, дана 27.06.2018. године, ради учешћа на састанку везаном за пројекат 

Израда плана управљања водама за Црну Гору (Јачање капацитета за имплементацију 

Директиве о водама ЕУ у Црној Гори – EuropeAid/138151/DH/SER/ME, који ће се одржати у 

Подгорици, Црна Гора, 

- ВЕСНЕ ЂИКАНОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређе на радно место вишег 

истраживача,  у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода, у периоду од 08.11.2018. до 

11.11.2018.године, ради  учешћа на конгресу „ HidroMedit 2018. 3
rd 

International Congress on 

Applied Ichthyology& Aquatic Environment", који ће се одржати у Volosu, Grece,  

- др МИЛЕНЕ КАТАРАНОВСКИ, научног саветника, распоређе на радно место 

истраживача,  у Одељењу за екологију, у периоду од 12.09.2018. до 16.09.2018. године, ради  

учешћа у раду „First Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology – Balkan 

Fungus 2018., који ће се одржати у   Temišvaru, Rumunija и у периоду од 24.09.2018. до 

28.09.2018. године, ради  учешћа у раду међународног конгреса „ Days of Preventive 

Medicine“, који ће се одржати у Нишу, Србија,                                                     

- др ЈЕЛЕНЕ ЂУКНИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента,  

ЈЕЛЕНЕ ЧАНАК АТЛАГИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место 

асистента и СТЕФАНА АНЂУСА истраживача сарадника, распоређене на радно место 

асистента у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода, у периоду од 07.07.2018. до 

14.07.2018. године, ради учешћа на међународном конгресу „3
rd 

Central European Symposium 

for Aquatic Macroinvertebrate Research (CESAMIR) , који ће се одржати у   Lođ , Poljska,       

 - др МИРЈАНЕ МИХАИЛОВИЋ, научног саветника, на функцији  помоћника директора, 

др НЕВЕНЕ ГРДОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача, др СВЕТЛАНЕ ДИНИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно 

место вишег истраживача, др АЛЕКСАНДРЕ УСКОКОВИЋ вишег научног сарадника, 

распоређене на радно место вишег истраживача,  у Одељењу за молекуларну биологију, као 

и за др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, на функцији  помоћника директора  и 

др МАЈЕ РАКОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за ходроекологију и заштиту вода, у периоду од 02.07.2018. до 06.07.2018. године, 

у циљу реализације билатералног пројекта „Рибе, ракови и шкољке, биоиндикатори стања 

животне средине Црногорског приморја“ као и пројекта“ План управљања водама Црне 

Горе“ који ће се одвијати у Црној Гори, 

- др ИВЕ БОЖИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у Одељењу 

за неуробиологију Института, у периоду од 07.07.2018. године, до 12.07.20178. године, ради 

учешћа на конференцији „11
th

 FENS Forum of Neuroscience“, којa ће се одржати у Берлину, 

Немачка, 

- др СНЕЖАНЕ РАУШ БАЛИНД, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за неурофизиологију Института, у периоду од 01.07.2018. године, до 
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28.02.2019. године, ради стручног усавршавања у лабораторији др Јудит Макара, Институт за 

експерименталну медицину“, које ће се одвијати у Будимпешти, Мађарска, 

- МИЛИЦЕ ПОТРЕБИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег 

асистента у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 17.10.2018. године, до 

20.10.2018. године, ради учешћа на 18
th

 Congress of the European Neuroendocrine Association 

(ENEA), који ће се одржати у Вроцлаву, Пољска, 

- др ТАТЈАНЕ САВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију Института, у периоду 

од 16.07.2018. године, до 20.07.2018. године, ради боравка на Institut des Neurosciences de 

Montpellier, који ће се одвијати у Монпељеу, Француска, 

- др ВЕСНЕ ПЕРИЋ МАТАРУГЕ, научног саветника, распоређене на радно место 

истраживача саветника у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката Института, у 

периоду од 16.07.2018. године, до 20.07.2018. године, ради боравка на Institut des 

Neurosciences de Montpellier, који ће се одвијати у Монпељеу, Француска, 

- др ДАЈАНЕ ТОДОРОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача 

у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката Института, у периоду од 16.07.2018. 

године, до 20.07.2018. године, ради боравка на Institut des Neurosciences de Montpellier, који 

ће се одвијати у Монпељеу, Француска, 

- др БРАНКЕ ПЕТКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за неурофизиологију, у периоду од 16.07.2018. године, до 20.07.2018. 

године, ради боравка на Institut des Neurosciences de Montpellier, који ће се одвијати у 

Монпељеу, Француска, 

 

Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства: 

 

- др АЛЕКСЕЈА ТАРАСЈЕВА, научног саветника, распоређеног на радно место 

истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 23.07. – 

26.07.2018. године, ради учешћа у својству члана делегације Републике Србије као 

председник Стручног савета за биолошку сигурност у TAIEX Study Visit on New Framework 

for Biosafety које се одржава у Бечу – Аустрија. 

 

X 

У оквиру ове тачке дневног реда датa je једногласна сагласност за ангажовање др Бранка 

Караџића, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача саветника у 

Одељењу за екологију Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић”,                  

у извођењу наставе на Прирфино математичком факултету Универзитета у Нишу - 

Департман за биологију и екологију, за предмет Квантитативна биологија, са недељним 

фондом часова 4+0 у првом семестру ДАС Биологија, у школској 2018/2019. години.   

 

У оквиру ове тачке дневног реда дате су и следеће информације: 

 

- Закон о научноистраживачкој делатности је још увек у фази израде, није познато када ће 

ући у скупштинску процедуру, 

- радна група и даље ради на новом закону о фонду за науку, овај фонд ће бити допуњен са 

додатним средствима за пројектно финансирање, тиме треба да дођу бољи дани за науку. 

 

XI  

Европска ноћ истраживача поново се одржава под покровитељством Европске комисије, ове 

године ће се одржати 28. септембра, како у Београду, тако и у многим другим градовима 

широм Србије. 
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Наш Институт је један од организатора Европске ноћи истраживача у Србији. Пројекат траје 

две године и фиансиран је у оквиру акције ,,Марија Склодовска Кири“, програма Хоризон 

2020, пројектом руководи др Бранислав Шилер.  

У току 2018. и 2019. године под пројектом ,,ReFocuS 2.0“ биће организоване научне 

радионице и презентације на неколико локација у Београду. 

 

 

                                                            *               *               *      

        

Седница је завршена у 10,55 часова. 

 

                                                                                                                           Заменик 

  Записничар                                                                                       председника Научног већа 

 

Јасна Саватовић                                                                                       Др Слађан Павловић 

 

 

 

 

 

                                                         


