
1 

 

                                                         

                                                         З А П И С Н И К        

 

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

Станковић", одржане дана 26.12.2018.године, са почетком у 9.30 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 25 чланова. 

 

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

др Војновић Милутиновић Данијела, др Вујошевић Младен, др Вуков Тања, др Гламочлија 

Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Илијин Лариса, др Лаврња Ирена,            

др Мијатовић Сања, др Митровић Мирослава, др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, 

др Павловић Павле, др Павловић Слађан, др Пауновић Момир, др Петковић Бранка,                     

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 Перић Матаруга Весна, др Пешић Милица. 

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:  др Видаковић Мелита,  др Ђорђевић Ана,                                 

др Несторовић Наташа. 

За ову седницу предложен је следећи  

 

                                                      Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

      1.  Усвајање записника са XI редовне седнице Научног већа; 

      2.  Усвајање записника са IV ванредне седнице Научног већа; 

      3.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Јасмина Живановић – виши научни сарадник,    

           - др Славица Дмитровић – виши научни сарадник,    

           - др Миодраг Драгој – научни сарадник,    

           - др Жељко Павковић – научни сарадник, 

           - др Срђан Сокановић – научни сарадник;    

      4.   Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 

           - др Горан Живановић – виши научни сарадник;    

      5.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

           - др Ана Ђорђевић – научни саветник, 

           - др Наташа Величковић – научни саветник; 

          д о п у н а  

           - др Миа Ракић – виши научни саветник; 

      6.   Покретање поступка за реизбор научног звања: 

           - др Дијана Крстић Милошевић – виши научни сарадник,  

           - др Сања Ивковић – виши научни сарадник, 

           - др Љиљана Мартаћ – научни сарадник; 

      7.   Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

           - Мирна Јовановић – истраживач сарадник, 

           - Тамара Петровић – истраживач сарадник; 

 

       8.  Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању   

            запослених у Институту за биолошка истраживања "Синиша   

            Станковић" за извођење наставе на Биолошком факултету Универзитета   

            у Београду у школској 2018/2019. години; 
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       9.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

             студијских  боравака и специјализација; 

       10.  Обавештења; 

       11.  Разно.                                                                                                                                                                       
 

Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је XII редовну седницу НВ. 

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

 

I 

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

 кoja je одржанa 03.12.2018. године, уз измену броја присутних чланова са 25 на 22 присутна 

члана.   

  
II 

Чланови НВ су једногласно усвојили записник са IV ванредне седнице Научног већа                     

 кoja je одржанa 18.12.2018. године, уз измену последњег пасуса који сада гласи: „Чланови 

НВ су једногласно одустали од предлога за измену чл. 27., нису подржали предложену 

допуну чл. 96. (22 гласа против предложене допуне, уз 2 уздржана гласа), те нису подржали 

предложене измене чл. 99. став 2. (14 гласова за предложену измену, 10 гласова против)“. 

 

   III 

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

стицање научног звања: 

 

*виши научни сарадник за: 

- др Јасмину Живановић – истраживача у Одељењу за цитологију, 

- др Славицу Дмитровић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 

 

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

извештаје о кандидатима, након излагања председника комисије о кандидату др Јасмини 

Живановић, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника и вишег научног сарадника 

једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање траженог звања.  

Усвојени предлози ће, са потребном документацијом, бити упућени надлежном матичном 

научном одбору и Комисији за стицање научних звања Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја РС, на даљи поступак. 

 

*научни сарадник за: 

- др Миодрага Драгоја – истраживача у Одељењу за неуробиологију, 

- др Жељка Павковића – истраживача у Одељењу за неуробиологију, 

- др Срђана Сокановића – истраживача у Одељењу за неуробиологију. 

 

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

извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ једногласно су донели одлуку да се 

кандидати предложе за стицање траженог звања.  

Сви усвојени предлози ће, са потребном документацијом, бити упућени надлежном 

матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак. 

 

IV  

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

реизбор научног звања: 
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*виши научни сарадник за: 

- др Горана Живановића – 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 реферат– извештај о кандидату, сви присутни 

чланови НВ у звању научног саветника и вишег научног сарадника једногласно су донели 

одлуку да се кандидат предлож за стицање 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. 

 

V 

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

стицање научног звања: 

 

* научни саветник за: 

- др Ану Ђорђевић, истраживача у Одељењу за биохемију Института; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Гордана Матић – научни саветник ИБИСС; чланови   др Ђорђе 

Миљковић – научни саветник ИБИСС и др Горан Корићанац – научни саветник Института за 

нуклеарне  науке „Винча“ Универзитета у Београду. 

- др Наташу Величковић, истраживача у Одељењу за биохемију Института; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Гордана Матић – научни саветник ИБИСС; чланови др Горан 

Познановић – научни саветник ИБИСС и др Горан Корићанац – научни саветник Института 

за нуклеарне  науке „Винча“ Универзитета у Београду. 

 

д о п у н а 

* виши научни сарадник за: 

- др Миу Ракић, истраживача у Одељењу за неуробиологију Института;  

КОМИСИЈА у саставу: председник др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС; 

чланови  др Јелена Милашин – редовни професор Стоматолошког факултета   

Универзитета у Београду и др Милка Перовић – виши научни сарадник у ИБИСС. 

 

VI 

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

реизбор научног звања: 

 

*виши  научни сарадник за: 

- др Дијану Крстић Милошевић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака  

Института; КОМИСИЈА у саставу: председник др Бранка Винтерхалтер – научни саветник 

ИБИСС; чланови  др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС и др Вук Максимовић – 

научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду, 

- др Сању Ивковић, истраживача у Одељењу за неуробиологију Института; КОМИСИЈА            

у саставу: председник др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС; чланови др Надежда 

Недељковић – редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду и др Милка 

Перовић – виши научни сарадник ИБИСС, 

- др Љиљану Мартаћ, истраживача у Одељењу за неурофизиологију Института;  

КОМИСИЈА у саставу: председник др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Сања Пековић – научни саветник ИБИСС, др Љиљана Николић – научни 

сарадник ИБИСС и др Слађана Спасић – научни саветник Института за мултидисциплинарна 

истраживања Универзитета у Београду. 

 



4 

 

                                                                            VII 

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

реизбор научног звања: 

 

*истраживач сарадник за: 

- др Мирну Јовановић – истраживача у Одељењу за неуробиологијуу; КОМИСИЈА            

у саставу: председник др Ана Подолски Ренић – научни сарадник ИБИСС; чланови                    

др Милица Пешић – научни саветник ИБИСС и др Тијана Станковић – виши научни 

сарадник ИБИСС, 

- др Тамару Петровић – истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА            

у саставу: председник др Зорица Саичић – научни саветник ИБИСС; чланови  др Тања 

Вуков – виши научни сарадник ИБИСС и др Наташа Томашевић Коларов – научни сарадник 

ИБИСС. 

                                                                             

                                                                            VIII 

Биолошки факултет Унивезитета у Београду поднео је захтев за давање сагласности за 

учешће истраживача у научном звању запослених у Институту  у извођењу  наставе на 

докторским академским студијама на Биолошком факултету Универзитета у Београду,                 

у школској 2018/2019. години. Имајући у виду наведени захтев као и Одлуку Наставно-

научног већа Биолошког факултета Универзитета у Београду бр. 15/334 од 16.11.2018. 

године, о ангажовању сарадника из других научноистраживачких установа у извођењу 

наставе на докторским студијама, чланови НВ су једногласно дали сагласност за ангажовање  

следећих истраживача запослених у Институту и то: 

 

1. Др Селма Каназир, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија,  из предмета:                                                                                                                                    

- Молекуларна билогија нервне ћелије;                                                                                

2. Др Сања Пековић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија,  из предмета:                - 

Експериментални модели у неуробиологији;  

3. Др Никола Танић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Молекуларна биологија, из предмета: Молекуларна патогенеза хуманих 

малигнитета и Методе у неуробиологији;                                            

4. Др Ђорђе Миљковић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Молекуларна биологија, Модул Имунологија, из предмета:Молекуларна 

имунологија и Еволуциона и еколошка имунологија;    

5. Др Снежана Здравковић Кораћ, научни саветник, за извођење наставе по докторском 

студијском програму Биологија, Модул Физиологија и молекуларна биологија биљака, из 

предмета: Генетичко инжењерствои биотехнологија биљака; 

6. Др Слађана Јевремовић, научни саветник, за извођење наставе по докторском 

студијском програму Биологија, Модул Физиологија и молекуларна биологија биљака, из 

предмета: In vitro култура и криопрезервација биљака; 

7. Др Ангелина Суботић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Физиологија и молекуларна биологија биљака, из предмета:                                                                                                                     

- In vitro култура и криопрезервација биљака; 

8. Др Бранко Караџић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, из предмета: Квантитативне методе и анализа података у екологији; 

9. Др Рада Матић, виши научни сарадник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Екологија, Модул Екологија животиња и биогеографија, из предмета:                                                                                                                                   

- Квантитативне методе и анализа података у екологији, Популациона екологија животиња – 

виши курс  и  Екологија животињских заједница; 
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10. Др Данијела Максимовић Иванић, научни саветник, за извођење наставе по   

докторском студијском програму Биологија, Модул Молекуларна онкологија и 

Имунологија, из предмета: Молекуларна онкологија и Имуноонкологија;   

11. Др Сања Мијатовић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модули Молекуларна онкологија и  Имунологија, из предмета:                                                                                                                                   

- Молекуларна онкологија и Имуноонкологија;   

12.  Др Ивана Стојановић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Имунологија, из предмета: Аутоимунске болести;                                             

13. Др Горан Познановић, научни саветник, за извођење наставе по  докторском студијском 

програму Молекуларна биологија, из предмета: Основи протеомике;                                                                                                                  

14. Др Марина Соковић,  научни саветник, за извођење наставе по докторском  

студијском програму Биологија, Модул Експериментална и примењена ботаника, из 

предмета: Антифунгална  активност секундарних метаболита биљака;       

15. Др Ивана Бјелобаба, виши научни сарадник, за извођење наставе по докторском   

студијском програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета: 

Ћелијски и молекулски механизми неуроинфламације; 

16. Др Ана Подолски Ренић, научни сарадник, за извођење наставе по докторском   

студијском програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета: 

Методе у неуробиологији; 

17. Др Ирена Лаврња, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета: Методе у 

неуробиологији и Ћелијски и молекулски механизми неуроинфламације; 

18. Др Данијела Савић, виши научни сарадник, за извођење наставе по докторском 

студијском програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета:                                                                                                          

Ћелијски и молекулски механизми неуроинфламације; 

19. Др Ива Божић, научни сарадник, за извођење наставе по докторском студијском   

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета: Ћелијски и 

молекулски механизми неуроинфламације; 

20. Др Сања Ивковић, виши научни сарадник, за извођење наставе по докторском 

студијском програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета:                                                                                                         

Развиће нервног система;  

21. Др Тијана Станковић, виши научни сарадник, за извођење наставе по докторском 

студијском програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета:                                                                                                          

Методе у неуробиологији;  

22. Др Милица Пешић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета: Болести 

нервног система – генска и ћелијска терапија и Методе у неуробиологији;   

23. Др Наташа Лончаревић Васиљковић, научни сарадник, за извођење наставе по 

докторском студијском програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из 

предмета: Методе у  неуробиологији;  

24. Др Наташа Тодоровић, научни сарадник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета: Методе у 

неуробиологији;  

25. Др Ана Ђорђевић, виши научни сарадник, за извођење наставе по докторском 

студијском програму Молекуларна биологија, из предмета: Ћелијски одговор на стрес;  

26. Др Мелита Видаковић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Молекуларна биологија, из предмета: Епигенетика;  

27. Др Александра Младеновић Ђорђевић, виши научни сарадник, за извођење наставе по 

докторском студијском програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из 

предмета: Старење, неуропротекција и ћелијска смрт;  



6 

 

28. Др Ана Станчић, виши научни сарадник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Биологија ћелија и ткива, из предмета: Молекуларни методи у 

истраживању ћелија и ткива;  

29. Др Весна Оташевић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Биологија ћелија и ткива, из предмета: Молекуларни методи у 

истраживању ћелија и ткива;  

30. Др Весна Пешић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета: Методе у 

неуробиологији и Механизми регулације адаптивних и маладаптивних облика понашања;   

31. Др Јелена Динић, виши научни сарадник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета: Методе у 

неуробиологији;                                                                                                         

32. Др Милана Трифуновић Момчилов, виши научни сарадник, за извођење наставе   

по докторском студијском програму Биологија, Модул Физиологија и молекуларна 

биологија биљака, из предмета: Хормонална регулација растења и развића биљака; 

33. Др Наташа Несторовић, научни саветник, за извођење наставе по  докторском 

студијском програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета:                                                                                                        

Методе у неуробиологији.                                                                                                         

34. Др Милена Катарановски, научни саветник, за извођење наставе по докторском 

студијском програму Биологија, Модул Имунологија, из предмета: Имунотоксикологија и 

имунофармакологија и Еволуциона и еколошка имунологија (сагласност се даје до 

14.01.2019. године имајући у виду да др Катарановски тог дана престаје радни однос у 

Институту због одласка у пензију).  

    

 IX                                                                     
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду 

између две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства: 

 

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

Одељењу за хидроекологију и заштиту водаИнститута, у периоду од 06.12.2018. до 

22.12.2018. године, ради студијског боравка  на Биолошком одсеку Природно-математичког 

факултета Свеучилишта у Загребу на основу птрограма размене (STSM – Short Term Scientific 

Mission)у оквиру COST Акције CA15113: „Science and Management of Intermittent Rivers and 

Ephemeral Streams (SMIRES)“, које ће се одвијати у Загребу, Хрватска, 

- др ТИЈАНЕ СТАНКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача  у Одељењу занеуробиологијуИнститута, у периоду од 09.12.2018. до 

16.12.2018. године, ради учешћа на 3
rd 

Training School „Computational modeling tools in drug 

discovery with natural products“и завршном састанку COST акције CA1407, који ће се 

одржати у Ла Лагуни, Шпанија, 

- др ЈЕЛЕНЕ ДИНИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача  у Одељењу занеуробиологијуИнститута, у периоду од 09.12.2018. до 

16.12.2018. године, ради учешћа на састанцима радне групе и Извршног одбора COST акције 

CA1407, који ће се одржати у Ла Лагуни, Шпанија,  

- др МИЛИЦЕ ПЕШИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника  у Одељењу занеуробиологијуИнститута, у периоду од 09.12.2018. до 12.12.2018. 

године, ради учешћа на састанку Централне групе COST акције CA17104 под називом „New 

diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistent tumors“, који ће се одржати у Порту, 

Португал, 

- ИВАНЕ БУДИНСКИ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 26.01.2019. године до 

21.07.2019.године, ради студијског боравка у Природњачком музеју Granollers у Барселони, 

који ће се одвијати у Барселони, Шпанија. 
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Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства: 

 

- БРАНКЕ ПЕЈИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег 

асистента у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 10.01.2019. године 

до 17.01.2019. године, ради учешћа на „18th International Winter bat census“, који ће се 

одржати у Ниетопереку, Пољска, 

- др МАРИНЕ СОКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за физилогију биљака Института, у периоду од 12.01.2019. године до  

16.01.2019. године, ради састанка у вези сарадње са колегама у Лисабону, који ће се одржати 

у Лисабону, Португал. 

 

   X  

У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације: 

- Влада Републике Србије је именовала председника и чланове Управног одбора Института, 

чланови које одређује Влада РС као своје представнике су: др Никола Ристић – председник 

Управног одбора, професор емеритус, Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, 

др Ђурђица Јововић, научни саветник у Институту за медицинска истраживања 

Универзитета у Београду, др Гордана Јовчић, научни саветник у Институту за медицинска 

истраживања Универзитета у Београду и др Љиљана Вићовац Панић, научни саветник у 

Институту за примену нуклеарне енергије “ИНЕП” Универзитета у Београду; чланови из 

реда истраживача запослених у ИБИСС су: др Мирослава Митровић, научни саветник,               

др Душко Благојевић, научни саветник и др Горан Познановић, научни саветник; после 

новогодишњих празника ће бити одржана Конститутивна и 1. редовна седница Управног 

одбора; 

- МПНТР је извршио уплату додатних финансијских средстава - ДМТ2 за 2018. год. за 

пројекте ОИ, ТР и ИИИ, 

- Матични одбор за биологију МПНТР је у последња 3 месеца подржао без примедби свих 10 

извештаја о изборима или реизборима у научна звања која су му упућена од стране НВ 

ИБИСС. У 2018. години Матични одбор је усвојио без примедби све такве извештаје упућене 

од НВ ИБИСС (укупно 46), што је последица квалитеног рада пре свега самих кандидата али 

и комисија које су образоване од стране НВ ради писања извештаја као и самог НВ ИБИСС, 

- новогодишњи коктел за запослене ће бити одржан у петак 28.12. са почетком у 12 часова, 

-  На Start-up Science конкурсу немачке компаније BASF намењеном  свим студентима 

природних наука у Србији и њиховим пројектима који решавају проблеме одрживог развоја, 

друго место освојила је Леа Влајнић, студент мастер студија биологије Универзитета у 

Београду. Она је освојила награду за пројекат под називом „The Trojan Female Technique in 

control of seed beetle populations“ који се изводи у оквиру националног пројекта  ОИ173007 

“Еволуција у лабораторији и адаптације у природи” чији је реализатор Институт за биолошка 

истраживања “Синиша Станковић“.  

 

XI 

По овој тачки дневног реда није било дискусије.      

 

 

                                                                          *               *               *      

        

Седница је завршена у 10,00 часова. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

  Записничар                                                                                       Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                       Др Алексеј Тарасјев 


