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З А П И С Н И К 

            са  XVI редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 

"Синиша Станковић", одржане дана 19.07.2021.године у библиотеци Института, са 

почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Научног већа, седници присуствује 22 члана. 

 

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 

Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, др 

Несторовић Наташа, др Павловић Павле, др Петковић Бранка, др Пешић Милица, др 

Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко и 

др Шилер Бранислав.  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита, др Јојић Вида, др Милер 

Марко, др Митровић Мирослава, др Павловић Слађан, др Пауновић Момир, др Перић 

Матаруга Весна и др Саксида Тамара. 

                      

НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 

 

За ову седницу предложен је следећи 

 

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 
 

 

      1.  Усвајање записника са XV редовне седнице Научног већа; 

 

      2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Марко Мирч – научни сарадник; 

 

      3.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

            - др Милена Јанковић-Томанић – виши научни сарадник; 

 

      4. Покретање поступка за реизбор научног звања: 

          - др Јелена Подгорац – научни сарадник; 

 

      5.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

          - Сања Јелача – истраживач сарадник. 

       

      6.  Обавештења; 

 

      7.  Разно. 
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            Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, отворио је XVI редовну седницу 

Већа, утврдио да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега се приступило 

усвајању Дневног реда који је усвојен једногласно.   

 

I 

Др Алексеј Тарасјев је након усвајања Дневног реда, констатовао да су у 

Записнику са XV редовне седнице Већа, уочене грешке које су кориговане, а након ове 

констатације, чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са корекцијама 

са XV редовне седнице Већа кoja je oдржанa 16.06.2021. године. 

   

II 

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

поступак за стицање научног звања: 

* научни сарадник за: 

- др Марка Мирча, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију. 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 

реферат – извештај о кандидату, једногласно је донета одлука да се кандидат предложи 

за стицање траженог звања.  

Усвојен предлог за стицање научног звања биће упућен, са потребном 

документацијом, надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 

 

III 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за избор научног звања: 

* виши научни сарадник за: 

- др Милену Јанковић-Томанић, истраживача у Одељењу за физиологију и  

биохемију инсеката; КОМИСИЈА у саставу: председник др  Јелица Лазаревић – 

научни саветник ИБИСС; чланови: др Слободан Милановић – редовни професор 

Шумарског факултета Универзитета у Београду; др Весна Перић Матаруга – научни 

саветник ИБИСС.             

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

комисије за реизбор научног звања: 

* научни сарадник за: 

- др Јелену Подгорац, истраживача у Одељењу за неурофизиологију; 

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

чланови: др Весна Пешић – научни саветник ИБИСС; др Слободан Секулић – научни 

саветник, Клиника за неурологију, Клинички центар Војводине.              

 

V 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за избор истраживачког звања: 

* истраживач сарадник за: 

- Сању Јелачу, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у  

саставу: председник др Данијела Максимовић-Иванић – научни саветник ИБИСС, 

чланови: др Сања Мијатовић – научни саветник ИБИСС; др Дијана Драча – научни 

сарадник ИБИСС.              

 

VI 

Чланови Научног већа су обавештени о следећем: 

1. Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила да је: 

- Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије  
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упутило допис свим научноистраживачким организацијама у оквиру којег је скренута 

пажња на поштовање рокова за покретање поступка за избор у више звање, односно 

реизбор научних и истраживачких звања, имајући у виду да поједине 

научноистраживачке организације (поједини факултети) не покрећу ове поступке у 

роковима предвиђеним законом пред стручним органима НИО, што је у претходном 

периоду резултирало губитком звања и престанком радног односа истраживача; у 

дискусији поводом овог обавештења су учествовали др Тања Вуков, др Мирјана 

Михаиловић и др Алексеј Тарасјев, након које је закључено да се на Институту 

поштују наведени рокови.   

2. Др Алексеј Тарасјев је обавестио да је: 

- између две седнице Научног већа подржана научна оправданост одсуства: 

1. истраживача у оквиру Oдељења за физиологију биљака и то: др ДАНИЈЕЛЕ  

МИШИЋ, научног саветника; др БРАНИСЛАВА ШИЛЕРА, научног саветника; др 

УРОША ГАШИЋА, вишег научног сарадника; др ТИЈАНЕ БАЊАНАЦ, научног 

сарадника; др МИЛИЦЕ МИЛУТИНОВИЋ, научног сарадника и др ЈЕЛЕНЕ 

БОЖУНОВИЋ, научног сарадника, у периоду од 20.07.2021. године до 23.07.2021. 

године ради теренских истраживања на територији Националног парка Сутјеска (БИХ) 

и Херцег Новог (Црна гора), а у циљу прикупљања материјала врста C. erythraea (са 

диплоидним и тетраплоидним геномима), C. tenuiflorum, као и међуврсних 

хибридогених таксона у оквиру рода Centaurium; 

2. др ИРЕНЕ ЛАВРЊЕ, научног саветника у Одељењу за неуробиологију  

Института, у периоду од 23.07.2021. до 22.08.2021. године, ради стручног усавршавања 

у лабораторији др Маје Јагодић на Karolinska Institute, Department of Clinical 

Neurosciense, Штокхолм, Краљевина Шведска, а у циљу реализације пројекта 

добијеногод стране Фонда за науку у оквиру програма сарадње српске науке са 

дијаспором (акроним пројекта miREA). 

- одржавање наредне седнице Научног већа предвиђено за месец септембар 2021. 

године. 

 

 

VII 

У оквиру ове тачке дневног реда, др Ивана Стојановић је имајући у виду 

чињеницу да је Институт укључен у различите облике међународне сарадње, изнела 

предлог да се на Институту формира радна група као Радно тело за руковођење 

пројектима и договорено је да предлагач упути допис Већу у циљу реализације истог. 

 

 

                                                         *               *               *   

 

Седница је завршена у 10,30 часова.                                                                                               

                                                                                                                         

              Записничар                                                               Председник Научног већа 

          Дубравка Заилац                                                               Др Алексеј Тарасјев 

           

 

 

 


