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                                                  З А П И С Н И К        

 

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

Станковић", одржане дана 01.02.2021.године – електронским путем (ZOOM 

платформа). 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 28 чланова. 

 

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

др Благојевић Јелена, 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 Стојановић Ивана, др Суботић 

Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита,  др Саксида Тамара. 

 

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:    // 

 

За ову седницу предложен је следећи  

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 
      1.  Усвајање записника са X редовне седнице Научног већа; 

      2.  Усвајање записника са II ванредне седнице Научног већа; 

      3.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Дијана Крстић Милошевић – научни саветник, 

           - др Бранислав Шилер – научни саветник, 

           - др Јелена Гаврић – виши научни сарадник, 

           - др Марко Прокић – виши научни сарадник, 

           - др Вељко Перовић – виши научни сарадник;   

       4.  Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 

           - др Весна Мартиновић – виши научни сарадник; 

       5.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

            - др Олга Радуловић – научни сарадник, 

            - др Иван Копривица – научни сарадник; 

       6.  Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

             - Ана Милошевић – истраживач сарадник, 

             - Маја Белић – истраживач сарадник, 

             - Марија Ђурић – истраживач сарадник; 

             д о п у н а 

       6а Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

            - Душанка Поповић – истраживач сарадник, 

            - Катарина Хочевар – истраживач сарадник; 

        7.  Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању   

            запослених у ИБИСС за извођење наставе на Биолошком факултету   

            Универзитета у Београду; 

        8.  Разматрање извештаја Комисије за оцену научностручне заснованости   

             научне публикације и Одбора за издавачку делатност; 

        9.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   
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             студијских  боравака и специјализација; 

       10.  Обавештења; 

       11.  Разно. 

                                                          
Седница је одржана он лајн путем ZOOM платформе због веома неповољне 

епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона. 

 

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

Чланови НВ су једногласно усвојили одлуку да се седница одржи електронским путем 

као и предложени дневни ред, са допуном. 

 
I 

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

 кoja je oдржанa 28.12.2020. године. 

   

II 

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

 кoja je oдржанa 11.01.2021. године. 

                              

                                                                          III      

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

стицање научног звања: 

 

*научни саветник за: 
- др Дијану Крстић Милошевић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака, 

- др Бранислава Шилера – истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 

 

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

– извештаје о кандидатима, уз додатне информације о кандидатима дате од стране 

председника комисија за писање реферата, сви чланови НВ у звању научног саветника  

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

 

*виши научни сарадник за: 

- др Јелену Гврић – истраживача у Одељењу за физиологију, 

- др Марка Прокића – истраживача у Одељењу за физиологију, 

- др Вељка Перовића – истраживача у Одељењу за екологију.   

 

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 донели одлуку да се кандидати предложе за стицање 

траженог звања.  

 

Усвојени предлози за стицање научних биће упућени, са потребном документацијом, 

надлежном матичном научном одбору ради давања мишљења као и Комисији за 

стицање научних звања, ради одлучивања. 

 

IV                               

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

реизбор научног звања: 

 

* виши научни сарадник за: 
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- др Весну Мартиновић – истраживача у Одељењу  за молекуларну биологију. 

 

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

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

саветника једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за реизбор у тражено 

звање.  

 

Усвојени предлог за реизбор у научно звање биће упућен, са потребном 

документацијом, надлежном матичном научном одбору ради давања мишљења као и 

Комисији за стицање научних звања, ради одлучивања. 

 
V 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за стицање научног звања: 

 
* научни сарадник за: 

- др Олгу Радуловић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Марија Марковић – виши научни сарадник 

ИБИСС; чланови др Бранка Узелац – виши научни сарадник ИБИСС, др Милана 

Трифуновић Момчилов – виши научни сарадник ИБИСС и др Славиша Станковић – 

редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду;              

- др Ивана Копривицу – истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА                   

у саставу: председник др Ивана Стојановић – научни саветник ИБИСС; чланови                

др Неда Ђедовић – научни сарадник ИБИСС и др Наташа Илић – виши научни 

сарадник у Институту за примену нуклеарне енергије (ИНЕП) Универзитет у Београду. 

 

                                                                                   VI                                           

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

стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 

 

- Ану Милошевић, истраживача приправника у Одељењу за неуробиологију, 

- Мају Белић, истраживача приправника у Одељењу за физиологију биљака, 

- Марију Ђурић, истраживача приправника у Одељењу за физиологију биљака. 

 

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

у реферате – извештаје о кандидатима, сви чланови НВ једногласно су донели одлуку 

да се кандидати изаберу у тражено звање.  

 

                                                                             VIа 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за стицање истраживачког звања: 

 
* истраживач сарадник за: 

- Душанку Поповић, истраживача приправника у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА 

у саставу: председник др Ивана Мирков – виши научни сарадник ИБИСС; чланови    

др Александра Попов Александров – виши научни сарадник ИБИСС и др Ивана 

Стојановић – научни саветник ИБИСС; 

- Катарину Хочевар, истраживача приправника у Одељењу за еволуциону биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Сања Маниташевић Јовановић – виши научни 

сарадник ИБИСС; чланови др Ана Вулета – виши научни сарадник ИБИСС и др Дарка 

Шешлија Јовановић – виши научни сарадник ИБИСС. 
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                                                                               VII 

У складу са Одлуком Наставно-научног већа Биолошког факултета 

Универзитета у Београду бр. 15/233 од 15.12.2020. године,  Биолошки факултет 

Универзитета у Београду поднео је Научном већу ИБИСС захтев за давање 

сагласности  за учешће истраживача у научном звању запослених у ИБИСС,                 

у извођењу  наставе на докторским академским студијама на Биолошком 

факултету Универзитета у Београду, у школској 2020/2021. години.   

Чланови НВ су једногласно донели одлуку о давању сагласности за ангажовање 

доле наведених истраживача: 
 

1. Др Весна Перић Матаруга, научни саветник, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијски програм Биологија,  Модул 

Ентомологија, из предмета: 

- Физиологија инсеката; 

2. Др Јелка Црнобрња Исаиловић, научни саветник, за извођење наставе 

на докторским академским студијама, студијски програм Биологија, 

Модул Еволуциона биологија,  из предмета: 

- Методолошки приступи у еволуционој биологији; 

3. Др Никола Танић, научни саветник, за извођење наставе на докторским 

академским студијама, студијски програм Молекуларна биологија, из 

предмета: 

- Молекуларна патогенеза хуманих малигнитета; 

4. Др Ђорђе Миљковић, научни саветник, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијски програм Молекулара  

биологија,  Модул Физиологија, из предмета: 

- Неуробиолошки семинар; 

5. Др Јелена Благојевић, научни саветника, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијски програм Биологија, Модул 

Еволуциона биологија,  из предмета: 

- Методолошки приступи у еволуционој биологији и 

- Хромозоми и еволуција; 

6. Др Бранко Караџић, научни саветник, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијски програм Екологија, из 

предмета: 

- Квантитативне методе и анализа података у екологији; 

7. Др Данијела Максимовић Иванић, научни саветник, за извођење 

наставе на докторским академским студијама, студијски програм 

Биологија,  Модул Ћелијска и молекуларна онкологија, из предмета: 

- Експерементална онкологија; 

8. Др Сања Мијатовић, научни саветник, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијски програм Биологија, Модул 

Молекуларна онкологија и Ћелијска и молекуларна онкологија,  из 

предмета: 

- Молекуларна онкологија  
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- Молекулски основи патологије ћелија; 

 

9. Др Александра Младеновић, научни саветник, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијски програм Молекулара  

биологија,  Модул Физиологија из предмета: 

- Молекулски механизми болести нервног  система; 

10.  Др Светлана Динић, научни саветник, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијски програм Молекуларна  

биологија, Модул Молекуларна биологија, из предмета: 

- Епигенетика; 

11. Др Милица Пешић, научни саветник, за извођење наставе на докторским 

академским студијама, студијски програм Молекуларна  биологија, 

Модул Физиологија, из предмета:                                                                                                 

- Молекулски механизми болести нервног  система; 

12. Др Ана Ђорђевић, научни саветник, за извођење наставе на докторским 

академским студијама, студијски програм Молекулара  биологија, 

Модул Физиологија, из предмета: 

- Ћелијски одговор на стрес; 

13. Др Мелита Видаковић, научни саветник, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијски програм Молекуларна  

биологија, Модул Молекуларна биологија,  из предмета: 

- Епигенетика; 

14. Др Ана Станчић, научни саветник, за извођење наставе на докторским 

академским студијама, студијски програм Биологија, Модул Биологија 

ћелија и ткива,  из предмета: 

- Молекуларни методи у истраживању ћелија и ткива; 

15. Др Весна Пешић, научни саветник, за извођење наставе на докторским 

академским студијама, студијски програм Молекуларна  биологија, 

Модул Физиологија,  из предмета: 

- Молекулски механизми болести нервног система; 

16. Др Ирена Лаврња, научни саветник, за извођење наставе на докторским 

академским студијама, студијски програм Молекуларна  биологија, 

Модул Физиологија,  из предмета: 

- Молекулски механизми болести нервног система 

- Експерименталне методе у физиологији; 

17. Др Јелицу Лазаревић, научни саветник, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијски програм Биологија, Модул 

Ентомологија, из предмета: Физиологија инсеката и Модул Еволуциона 

биологија, из предмета: Еволуциона екологија; 

18. Др Бранка Петковић, научни саветник, за извођење наставе на 

докторским академским студијама, студијског програма Биологија, 

Модул Ентомологија, из предмета: 

- Физиологија. 

 

Сагласност није дата за ангажовање др Сање Ивковић  имајући у виду да је 

именованој дана 03.12.2019. године престао радни однос у ИБИСС због 

преласка у другу научноистраживачку институцију.  
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                                                                                VIII 
Научно веће је разматрало извештај Одбора за издавачку делатност и Комисије 

за оцену научностручне заснованости научне публикације под називом  

,,Штетни глодари-биологија, епизоотиологија, екологија и контрола 

бројности“, чији су аутори др Драган Катарановски и др Милена Катарановски. 

Др Момир Пауновић, председник Одбора за издавачку делатност обавестио је 

чланове НВ да је комисија веома детаљно разматрала наведену публикацију, да 

је текст рукописа заснован на научним чињеницама, да представља целовито 

дело од теоријског и практичног значаја, али да су предложене одређене 

корекције текста у систематици појединих врста  и терминологији, а све у 

складу са примедбама рецензената. 

У складу са наведеним, Одбор је предложио да НВ усвоји предложену 

публикацију за штампање, али под условом да аутори изврше одређене измене и 

допуне текста, у складу са примедбама рецензената. 

У дискусији поводом ове тачке дневног реда су учествовали: др Јелена 

Благојевић, др Вида Јојић, др Момир Пауновић, др Павле Павловић, др Алексеј 

Тарасјев, др Тања Вуков, др Душко Благојевић. 

У дискусији је речено да је неопходно да аутори изврше корекције дате од 

стране рецензената и Комисије, да Комисија мора да изврши увид у измењени 

текст, у случају условног усвајања односно прихватања за штампање треба 

имати поверења у Одбор и Комисију да ће прегледати текст и утврдити да ли су 

извршене предложене корекције текста, да треба обавестити Веће о извршеним 

корекцијама текста. 

Након дискусије, чланови НВ су једногласно донели одлуку да је  

научностручно заснована и прихвата се за издавање публикација – приручник 

под називом ,,Штетни глодари-биологија, епизоотиологија, екологија и 

контрола бројности“, чији су аутори др Драган Катарановски и др Милена 

Катарановски, под условом да аутори изврше одређене измене и допуне текста 

наведене публикације, у складу са примедбама рецензената.  

 
IX 

Научно веће  је обавештенода је између две седнице већа подржана научна 

оправданост одсуства: 

- др  Милоша Николића, научног сарадника, распоређеног на место истраживача 

у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 01.01.2021. – 

31.12.2021. године, ради наставка стручног усавршавања на Медицинском 

факултету Универзитета у Бечу, које ће се одвијати у Бечу, Аустрија. 

 

X 

Чланови НВ су обавештени о следећем: 

 

- у току 2020. године, у периоду од марта до септембра, извршена је  ревизија 

финансијских извештаја Института за 2019. годину од стране Државне 
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ревизорске институције Републике Србије – ДРИ, такође је извршена контрола 

разне друге документације од оснивања Института па до данас, након завршене 

ревизије достављен је извештај од стране ДРИ у коме је изнето да финансијски 

извештаји Института за 2019. годину, по свим материјално значајним питањима 

дају истинит и објективан приказ финансијског положаја Института на дан 

31.12.2019. године, као и резултата његовог пословања, промена на капиталу и 

токова готовине. Финансијски извештаји су, према мишљењуу ДРИ сачињени у 

складу са рачуноводственим прописима Републике Србије, 

- у складу са идејним планом за реконструкцију депоа, у мају прошле године 

смо добили локацијске услове за извођење планираних радова, услов је да се 

изврши препарцелација катастарских парцела у једну парцелу, тај поступак се 

води код Републичког геодетског завода, 

- у недостаттку смо простора за смештај нове опреме за научноистраживачки 

рад, у оквиру Техничке службе су изнети котлови за грејање па ће у том 

простору бити адаптирана мерна соба  и простор за смештај опреме, 

- по питању јавних набавки потребно је расписати тендер за набавку авио карата 

и плаћање хотелског смештаја за потреба службених путовања,   

- следеће године истиче акредитација за национални институт, тако да наш 

Институт подлеже поступку поновне акредитације ради стицања статуса 

института од националног значаја за Републику Србију, у поступку јавних 

набавки су купљена 4 контејнера, од тога ће 2 контејнера служити за за смештај 

опасних хемикалија,  

- завршен је План рада Института за 2021. годину, ресорном министарству је 

предат извештај о реализацији Плана рада Института за 2020. годину,  

- дана 07.01.2021.г. ступио је на снагу нови Правилник за о стицању 

истраживачких и научних звања, у складу са тим ће бити измењене „мустре“ за 

писање извештаја о кандидатима за стицање/реизбор истраживачких и научних 

звања, 

- у наредном периоду је неопходно извршити измене и допуне Правилника о 

издавачкој делатности, 

- Универзитет у Београду је покренуо поступак за избор ректора и 4 

пропректора  за наредне 3 школске године, утврђени су рокови за обављање 

изборних радњи па ћемо у складу са тим одржати седницу НВ на којој ћемо дати 

предлог за проректора и изјаснити се о кандидатима за ректора Универзитета у 

Београду. 

 

XI 

По овој тачки дневног реда није било дискусије. 

 

                                                         *               *               *   

Седница је завршена у 12,40 часова. 

 

                                                                                                 

                                                                                                                               

  Записничар                                                                        Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                       Др Алексеј Тарасјев 
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