
 
 

З А П И С Н И К 
            са  VI редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 
Станковић" – Института од националног значаја за Републику Србију, одржане дана 
27.06.2022. године у малој сали Института, са почетком у 10 часова. 

 
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 21 члан. 
 
Седници присуствују следећи чланови: др Благојевић Душко, науч. саветник; др 

Благојевић Јелена, науч. саветник;  др Војновић Милутиновић Данијела, науч. саветник; др 
Вуков Тања, науч. саветник; др Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Илијин Лариса, науч. 
саветник; др Јојић Вида, в.н.сарадник; др Коларевић Стоимир, в.н. сарадник; др Мијатовић 
Сања, науч. саветник;  др Михаиловић Мирјана, науч. саветник; др Мишић Данијела, науч. 
саветник; др Павловић Павле, науч. саветник; др Павловић Слађан, науч. саветник; др 
Пауновић Момир, науч. саветник; др Перић Матаруга Весна, науч. саветник; др Савковић 
Урош, науч. сарадник; др Стојановић Ивана, науч. саветник; др Суботић Ангелина, науч. 
саветник; др Танасковић Марија, науч. сарадник; др Тарасјев Алексеј, науч. саветник и др 
Шилер Бранислав, научни саветник.  

Седници не присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, науч. саветник; др 
Гламочлија Јасмина науч. саветник; др Ђикановић Весна, в.н. сарадник; др Милер Марко, 
науч. сарадник; др Митровић Мирослава, науч. саветник; др Петковић Бранка, науч. 
саветник; др Пешић Милица, науч. саветник; др Саксида Тамара, науч. саветник и др 
Филиповић Бранко, науч. саветник.   

НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 
 

За ову седницу предложен је следећи 
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 
 

1. Усвајање записника са V редовне седнице Научног већа; 
 

2. Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
- др Милана Трифуновић Момчилов – научни саветник; 
- др Наташа Илић – научни саветник; 
- др Марија Ђурић – научни сарадник. 

 
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 
- др Весна Ђорђевић – научни сарадник. 

 
4. Покретање поступка за стицање научног звања: 
- др Јована Петровић – виши научни сарадник; 
- др Анђелика Калезић – научни сарадник; 
- др Драгана Антонић Рељин – научни сарадник; 
- др Јелена Кулаш – научни сарадник; 
*Допуна: 
- др Биљана Филиповић – виши научни сарадник. 



 
5. Покретање поступка за избор у истраживачко звање: 
- Страхиња Ђурић – истраживач сарадник. 

 
6. Одобравање захтева за учешће на научним пројектима, скуповима, 

обављање   
       студијских боравака и специјализација; 
 

7. Обавештења; 
 
 8.   Разно.                                  
  

Др Тања Вуков, председник Научног већа, отворила је VI редовну седницу Научног 
већа и замолила све присутне да минутом ћутања одају почаст преминулој колегиници др 
Ани Симоновић, научном саветнику у Одељењу за физиологију биљака. 

Др Тања Вуков је потом утврдила да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега 
се приступило усвајању Дневног реда који је усвојен једногласно.   
 

I 
Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са V редовне седнице Већа 

кoja je oдржанa 19.05.2022. године. 
 

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

за стицање научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Милану Трифуновић Момчилов, истраживача у Одељењу за физиологију 

биљака. 
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 Комисији за стицање звања и надлежном матичном научном 
одбору ради одлучивања. 

* научни саветник за: 
- др Наташу Илић, истраживача у Одељењу за имунологију. 
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 Комисији за стицање звања и надлежном матичном научном 
одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 
- др Марију Ђурић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 
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 
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак 

за реизбор научног звања: 
* научни сарадник за: 
- др Весну Ђорђевић, истраживача који није запослен на Институту. 
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. 

 
IV 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 
комисије за избор научног звања: 

* виши научни сарадник за: 
- др Јовану Петровић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Јасмина Гламочлија, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Ана Ћирић, научни саветник ИБИСС и проф. др Мирјана Пешић, 
Пољопривредни факултет Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Анђелику Калезић, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Бато Кораћ, научни саветник ИБИСС; чланови: др Александра 
Јанковић, научни саветник ИБИСС и проф. др Александра Кораћ, Биолошки факултет 
Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Драгану Антонић Рељин, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Снежана Милошевић, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Слађана Јевремовић, научни саветник ИБИСС и др Душица Јаношевић, 
ванредни професор, Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Јелену Кулаш, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Ивана Мирков, научни саветник ИБИСС; чланови: др Александра Попов 
Александров, виши научни сарадник ИБИСС и др Катарина Вељовић, виши научни 
сарадник Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у 
Београду. 

* виши научни сарадник за: 
- др Биљану Филиповић, истраживача у Одељењу за цитологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Данијела Мишић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Бранислав 
Шилер, научни саветник ИБИСС и проф. др Анета Сабовљевић, Биолошки факултет 
Универзитета у Београду. 
 

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

комисије за избор истраживачког звања: 
* истраживач сарадник за: 
- Страхињу Ђурића, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Александра Јанковић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Бато 
Кораћ, научни саветник ИБИСС и др Анђелика Калезић, истраживач сарадник ИБИСС. 



 
VI 

Научно веће  је обавештено да је између две седнице Научног већа подржана научна 
оправданост одсуства: 

1. др Маргарете Крачун Коларевић, научног сарадника, распоређене на радном месту  
истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 
05.06.2022. године до 10.06.2022. године ради боравка у Пирану, Република Словенија 
(Морска биолошка постаја у Пирану – Национални институт за биологију, Љубљана, 
Република Словенија), у циљу реализације пројектних активности у оквиру билатералне 
сарадње „Induction of oxidative stress by microplastic particles with adsorbed hydrophobic 
organic pollutants in Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)“. 

2. др Стоимира Коларевића, вишег научног сарадника, распоређеног на радном месту 
вишег истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 
05.06.2022. године до 10.06.2022. године ради боравка у Пирану, Република Словенија 
(Морска биолошка постаја у Пирану – Национални институт за биологију, Љубљана, 
Република Словенија), у циљу реализације пројектних активности у оквиру билатералне 
сарадње „Induction of oxidative stress by microplastic particles with adsorbed hydrophobic 
organic pollutants in Mediterranean mussel (Mytilus galloprovincialis)“ 

3. др Јасне Шапоњић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 03.06.2022. године до 
04.06.2022. године ради одржавања два предавања по позиву у оквиру докторских 
академских студија на Медицинском факултету Универзитета у Приштини, са 
привременим седиштем у Косовској Митровици. 

4. др Данијеле Максимовић-Иванић, научног саветника, распоређене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 16.06.2022. 
године до 18.06.2022. године ради учешћа на Првом српском конгресу молекулске 
медицине који се одржава у Фочи, БИХ. 

5. др Сање Мијатовић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 16.06.2022. године до 
18.06.2022. године ради учешћа на Првом српском конгресу молекулске медицине који се 
одржава у Фочи, БИХ. 

6. Сање Јелаче, истраживача сарадника, распоређене на радном месту асистента у  
Одељењу за имунологију Института, у периоду од 16.06.2022. године до 18.06.2022. године 
ради учешћа на Првом српском конгресу молекулске медицине који се одржава у Фочи, 
БИХ. 

7. др Мирјане Михаиловић, научног саветника и директора Института, у периоду од  
13.06.2022. године до 16.06.2022. године ради учешћа на Другој мешународној 
конференцији „Заштита биодиверзитета Јадрана – АдриБиоПро2022, која се одржава у 
Котору, Црна Гора и посете Институту за биологију мора – Котор, Универзитет Црне Горе, 
у циљу постизања договора око реализације сарадње у наредном периоду. 

8. др Момира Пауновића, научног саветника, распоређеног на радном месту помоћника  
директора за основне делатности Института, у периоду од 13.06.2022. године до 16.06.2022. 
године ради учешћа на Другој међународној конференцији „Заштита биодиверзитета 
Јадрана – АдриБиоПро2022, која се одржава у Котору, Црна Гора и посете Институту за 
биологију мора – Котор, Универзитет Црне Горе, у циљу постизања договора око 
реализације сарадње у наредном периоду. 

9. Бојане Мићић, истраживача сарадника, распоређене на радном месту асистента у  



Одељењу за биохемију Института, у периоду од 17.07.2022. године до 20.07.2022. године 
ради учешћа у Летњој школи у организацији Европског друштва за ендокринологију која 
се одржава у Инсбруку, Аустрија на којој ће представити рад под називом: „Metabolic 
disturbances in animal model of Polycistic Ovary Syndrome: impact of early postnatal 
overfeeding“. 

10. др Софије Јовановић Стојанов, научног сарадника, распоређене на радном месту  
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 20.06.2022. године до 
23.06.2022. године ради учешћа на међународном конгресу под називом: „Innovative Cancer 
Science: Translating biology to Medicine“ у организацији Европске асоцијације за 
истраживање рака, који ће се одржати у Севиљи, Шпанија и на коме ће презентовати постер 
„Autophagy inhibition sensitises glioblastoma cells to Src family kinase inhibitors Si306 and its 
prodrug“. 

11. др Николе Танића, научног саветника, распоређеног на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 16.06.2022. године до 
18.06.2022. године ради учешћа на Првом српском конгресу молекулске медицине у Фочи, 
БИХ на којем ће одржати пленарно предавање под називом: „ДНК профилисање у 
истраживањима рака – дијагностички и прогностички значај". 

12. др Бранке Винтерхалтер, научног саветника, распоређене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, ради учешћа на 
Међународној конференцији Друштва за биљну биологију Словеније „Plants in Changing 
Enviroment“, која ће се одржати у Љубљани, Словенија, у периоду 14. - 18. септембра 2022. 
године. На поменутој конференцији именована ће учествовати са радом под називом „In 
vitro propagation of rocket Eruca sativa Mill. using organogenesis and somatic embryogenesis“. 

13. др Јелене Савић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, ради учешћа на Међународној 
конференцији Друштва за биљну биологију Словеније „Plants in Changing Enviroment“, која 
ће се одржати у Љубљани, Словенија, у периоду 14. - 18. септембра 2022. године. На 
поменутој конференцији именована ће учествовати са радом под називом „Role of 
glutathione in potato response to French marigold essential oil“. 

14. др Нине Деврње, научног сарадника, распоређенe на радном месту истраживача у  
Одељењу за физиологију биљака Института, ради учешћа на Међународној конференцији 
Друштва за биљну биологију Словеније „Plants in Changing Enviroment“, која ће се одржати 
у Љубљани, Словенија, у периоду 14. - 18. септембра 2022. године. На поменутој 
конференцији именована ће учествовати са радом под називом „Characterization of ß-
cyclodextrin-fennel and basil essential oil inclusion complexes and effect on Colorado potato 
beetle growth and development“. 

15. др Дијане Крстић Милошевић, научног саветника, распоређенe на радно место  
истраживача саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, ради учешћа на 
Међународној конференцији Друштва за биљну биологију Словеније „Plants in Changing 
Enviroment“, која ће се одржати у Љубљани, Словенија, у периоду 14. - 18. септембра 2022. 
године. На поменутој конференцији именована ће учествовати са радом под називом 
„Gentiana clusii Perr.& Song. cultured in vitro - secondary metabolite profile and evaluation of 
antioxidant actitvity“ 

16. др Милице Пешић, научног саветника, распоређене на радном месту руководиоца  
Одељења за неуробиологију Института, у периоду од 27.06.2022. године до 01.07.2022. 
године, ради учешћа у Школици „Applicatins of genomic, cytometry and in silico studies to the 
study of drug sensitivity and resistance mechanisms – Clinical implications“ у оквиру које ће 



одржати предавање под називом: „Biomimetic systems for studying multidrug resistance in 
cancer“, на састанку Управног одбора (MC) COST Акције CA17104 под називом: „New 
diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors“ у функцији „Grand 
Awarding“ координатора и на Петом састанку радних група COST Акције CA17104 на којем 
ће представити постер, а који се одржавају у Коимбри, Португалија. 

17. Ане Костић, истраживача приправника, распоређене на радном месту млађег  
асистента у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 27.06.2022. године до 
01.07.2022. године, ради учешћа у Школици „Applicatins of genomic, cytometry and in silico 
studies to the study of drug sensitivity and resistance mechanisms – Clinical implications“ и на 
Петом састанку радних група COST Акције CA17104 STRATAGEM на којем ће 
представити постер, а који се одржавају у Коимбри, Португалија. 

18. др Ање Толић, научног сарадника, распоређене на радном месту истраживача у  
Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 27.06.2022. године до 
02.07.2022. године ради учешћа на конференцији „SYMPOSIUM & ANNUAL MC 
MEETING Nuclear Architecture & Function“ која се одржава у Тулузу, Француска. 

19. Валентине Симеуновић, истраживача приправника, распоређене на радном месту  
млађег асистента у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 25.09.2022. до 
02.10.2022. године, ради учешћа на конгресу „Joint IUBMB/FEBS Advanced Lecture Course 
2022 – Molecular Targets for Anti-aging Interventions, који ће се одржати у  Анаргироу, острво 
Спетсес – Грчка. 

20. Анђеле Вукојевић, истраживача приправника, распоређене на радном месту млађег  
асистента у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 25.09.2022. до 02.10.2022. 
године, ради учешћа на конгресу „Joint IUBMB/FEBS Advanced Lecture Course 2022 – 
Molecular Targets for Anti-aging Interventions, који ће се одржати у  Анаргироу, острво 
Спетсес – Грчка. 

21. Милене Јовић, истраживача сарадника, распоређене на радном месту асистента у  
Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 25.09.2022. до 01.10.2022. године, 
ради учешћа на конгресу „Joint IUBMB/FEBS Advanced Lecture Course 2022 – Molecular 
Targets for Anti-aging Interventions, који ће се одржати у  Анаргироу, острво Спетсес – Грчка. 

Научно веће  је обавештено да је између две седнице Научног већа подржана научна 
оправданост и дата сагласност: др Љиљани Николић, вишем научном сараднику, 
распоређеној на радном месту вишег истраживача у Одељењу за неурофизиологију 
Института, да може на Конкурсу за суфинансирање научно-технолошке сарадње између 
Републике Србије и Републике Словеније за период од 01.04.2023. године до 31.03.2025. 
године који је објавило Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, да пријави пројекат под називом: „Deciphering astrogliamediated maintenance of brain 
activity“ у циљу утврђивања доприноса глије одржању основне активности мозга, под 
руководством др Љиљане Николић, а у којем би учествовали истраживачи Института и то: 
др Ивана Бјелобаба, научни саветник, др Ирена Лаврња, научни саветник и Аница 
Живковић. 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост и дало сагласност др 
Љиљани Николић, научном сараднику, распоређеној на радном месту истраживача у 
Одељењу за физиологију биљака Института, да може на Конкурсу за суфинансирање 
научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Француске у оквиру 
програма „Павле Савић“ 2023-2024, који је објавило Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, да пријави пројекат под називом: „Revealing 
astrogliamediated control of basal brain activity using ATP biosensors“ у циљу утврђивања 



доприноса глије одржању основне активности мозга применом биосензора за АТП, под 
руководством др Љиљане Николић, а у којем би учествовали поред истраживача Института 
и то: др Ивана Бјелобаба, научни саветник, др Ирена Лаврња, научни саветник и Аница 
Живковић, истраживач приправник и истраживачи из других институција: др Јелена 
Богдановић Пристов, Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у 
Београду и Катарина Милићевић, Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

 
VII 

Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила чланове Научног већа о 
следећем: 

- У току је израда Правилника о заштити интелектуалне својине Института; 
- У току је израда Протокола о раду у лабораторијама Института и Правила 

теренског рада која ће бити обавезујућа за све запослене који учествују у истим; 
- Заједница института Србије је у поред покренуте иницијативе за одвајање науке 

из Министарства просвете, науке и технолошког развоја и изузимање набавки из 
Закона о јавним набавкама, покренула иницијативу да опрема која се користи у 
научноистраживачком раду буде ослобођена пореза на додату вредност (ПДВ); 

- Иницијатива коју је Веће института Универзитета у Београду покренуло везано 
за измену чл. 42 Статута Универзитета у Београду, а који утврђује број чланова 
Сената Универзитета у Београду је прихваћена у смислу повећања броја чланова 
из реда института (до измене Статута је само пет директора института од 11 било 
у чланству Сената), тако да је извршена измена Статута Универзитета у Београду 
и сви директори института у оквиру Универзитета у Београду су чланови Сената;   

- Веће института Универзитета у Београду је активно узело учешће у давању 
предлога везано за измену Правилника о докторским студијама на Универзитету 
у Београду, од којих су неки и прихваћени. 

 
VIII 

Др Тања Вуков је отворила ову тачку дневног реда, у оквиру које је прочитала допис 
који је др Ивана Бјелобаба упутила Научном већу везано за обавезу послодавца да обнавља 
и мења План и програм оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на 
раду у складу са чл. 27, став 4 Закона о безбедности и здравља на раду. Такође, имајући у 
виду специфичност послова који се у Институту обављају, предложила је образовање 
комисије која би била састављена од представника научног и ненаучног особља, а која би 
донела наведени план и програм, имајући у виду члан 28, став 1 наведеног закона. С 
обзиром да је др Ивана Бјелобаба оправдала одсуство са седнице Научног већа, предложила 
је да се дискусија по овом питању започне на истој. 

Др Тања Вуков је истакла да иако ова материја не спада у надлежност Научног већа, 
Веће треба да буде у потпуности обавештено о свим активностима везаним за безбедност и 
здравље на раду од стране руководства Института. 

Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила Научно веће, а у вези са 
дописом др Бјелобабе, да план и програм обуке врши стручно лице ангажовано од стране 
Института које у овом тренутку врши измену Акта о процени ризика, с обзиром да је у 
међувремену извршена измена акта о систематизацији и да су истом уведена нова радна 
места, као и да је у припреми on-line обука из области безбедности и здравља на раду за све 
запослене на Институту. Такође, наставља се са обуком из области противпожарне заштите 
и са реализацијом основног курса из прве помоћи за прву групу истраживача који обављају 



теренски рад (друга група је планирана за месец септембар); Институт је регулисао 
збрињавање хемијског и медицинског отпада у складу са законом; донет је План управљања 
отпадом; Институт је предузео и низ других активности везаних за сервис и испитивање 
трафоа и контролу електроинсталација. 
 

 
*               *               * 

 
Седница је завршена у 10,30 часова.                                                                                               

                  
                                                                                                        
                Записничар                                                                    Председник Научног већа 
           Дубравка Заилац                                                                        Др Тања Вуков 
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