
                                                      З А П И С Н И К        

 

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

Станковић", одржане дана 30.11.2020.године – електронским путем. 

 

За ову седницу предложен је следећи  

 

                                             Д Н Е В Н И   Р Е Д 

 

      1.  Усвајање записника са VIII редовне седнице Научног већа; 

      2.  Усвајање записника са I ванредне седнице Научног већа; 

      3.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Марија Мрдаковић – научни саветник, 

           - др Слађана Тодоровић – научни саветник, 

           - др Александра Јанковић – научни саветник, 

           - др Љубица Вучићевић – виши научни сарадник, 

           - др Татјана Ћосић – виши научни сарадник,   

           - др Дијана Драча – научни сарадник, 

           - др Јелена Божуновић – научни сарадник. 

           - др Неда Аничић – научни сарадник;   

       4.   Покретање поступка за стицање научног звања: 

            - др Дијана Крстић Милошевић – научни саветник, 

            - др Вељко Перовић – виши научни сарадник, 

            - др Марко Прокић – виши научни сарадник; 

       5.   Покретање поступка за реизбор научног звања: 

            - др Весна Мартиновић – виши научни сарадник; 

       6.   Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

             - Драгица Гајић – истраживач сарадник, 

             - Јелена Кулаш – истраживач сарадник, 

             - Дејан Стојковић – истраживач сарадник; 

       7.   Покретање поступка и доношење одлуке о стицању истраживачког   

             звања: 

            - Ана Костић – истраживач приправник, 

            - Ана Сарић – истраживач приправник, 

            - Наталија Јовић – истраживач приправник, 

            - Горан Стегњајић – истраживач приправник, 

            - Милош Вратарић – истраживач приправник. 

Допуна:  

            - Олга Дубљевић - истраживач приправник 

            д о п у н а  

         8.   Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

             - Ана Милошевић – истраживач сарадник, 

             - Маја Белић – истраживач сарадник. 

                                                                                              

Седница је одржана електронским путем због веома неповољне епидемиолошке 

ситуације, изазване вирусом корона. 

 

Члановима Научног већа је достављен материјал за седницу електронским путем, пет 

дана пре дана који је заказан за одржавање седнице и обавештени су да је рок за 

гласање по тачкама дневног реда 30.11.2020. године, од 9 до 13 часова.  



Припремљен је и образац за гласање због обимног дневног реда. 

 
У поступку гласања је учествовало свих 30  чланова Научног већа и то: др Бјелобаба 

Ивана, др Благојевић Душко, др Благојевић Јелена, др Видаковић Мелита, 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 Саксида Тамара,  др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев 

Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.  

 

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

као и предложени дневни ред (са допунама). 

 
I 

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

 кoja je oдржанa 26.10.2020. године.   

II 

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

 кoja je oдржанa 23.11.2020. године – електронским путем.   

 

III 

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

стицање научног звања: 

 

*научни саветник за: 

- др Марију Мрдаковић, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију 

  инсеката, 

- др Слађану Тодоровић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака, 

- др Александру Јанковић, истраживача у Одељењу за физиологију. 

 

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

– извештаје о кандидатима, сви чланови НВ у звању научног саветника  једногласно су 

донели одлуку да се кандидати предложе за стицање траженог звања.  

 

*виши научни сарадник за: 

- др Љубицу Вучићевић, истраживача у Одељењу за неурофизиологију, 

- др Татјану Ћосић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 

 

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.  

 
*научни сарадник за: 

- др Дијану Драчу, истраживача у Одељењу за имунологију, 

- др Јелену Божуновић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака, 



- др Неду Аничић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 

 

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

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

кандидати предложе за стицање траженог звања.  

 
Усвојени предлози за стицање звања научни сарадник биће упућени, са потребном 

документацијом, надлежном матичном научном одбору на даљи поступак, а предлог за 

звање научни саветник и виши научни сарадник и Комисији за стицање научних звања, 

ради одлучивања. 

 
IV                                             

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за стицање научног звања: 

 

* научни саветник за: 

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

КОМИСИЈА у саставу: председник др Бранка Винтерхалтер – научни саветник 

ИБИСС; чланови др Ангелина Суботић – научни саветник ИБИСС и др Снежана 

Трифуновић – научни саветник на Хемијском факултету Универзитета у Београду.             

 

* виши научни сарадник за: 

- др Вељка Перовића, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ратко Кадовић 

– редовни професор Шумарског факултета  Универзитета у Београду, др Драган 

Чакмак – научни саветник ИБИСС и др Олга Костић – виши научни сарадник ИБИСС. 

- др Марка Прокића, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Бранка Гавриловић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови                    

др Тијана Радовановић – виши научни сарадник ИБИСС и др Небојша Јаснић – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

 

V                                             

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за реизбор научног звања: 

 

* виши научни сарадник за: 

- др Весну Мартиновић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Илијана Григоров – научни саветник ИБИСС;  

чланови др Десанка Богојевић – научни саветник ИБИСС и др Синиша Ђурашевић – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

 

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

стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 

 

- Драгицу Гајић, истраживача приправника у Одељењу за имунологију, 

- Јелену Кулаш, истраживача приправника у Одељењу за екологију, 

- Дејана Стојковића, истраживача приправника у Одељењу за физиологију биљака.  



 

 

На основу досадашњих резултата у научноистраживачком раду кандидата, чланови НВ 

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

једногласно донели такву одлуку.  

 

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

стицање истраживачког звања истраживач приправник за: 

- Ану Костић,  

- Ану Сарић,  

- Наталију Јовић,  

- ГоранаСтегњајић,  

- Милоша Вратарић,  

- Олгу Дубљевић, сви студенти докторских студија на Биолошком факултету   

                               Универзитета у Београду. 

Увидом у предлог за покретање поступка у којем су наведени неопходни подаци о 

кандидатима, чланови НВ су констатовали испуњеност законских услова за стицање 

траженог звања, па су једногласно донели одлуку о стицању звања истраживач 

приправник за предложене кандидате. 

Документација која доказује испуњеност законских услова за стицање звања 

истраживач приправник (диплома о завршеним основним и мастер студијама са 

просечном оценом најмање 8 и потврда о уписаним докторским студијама), 

достављена је Правној служби и саставни је део предлога за покретање поступка за 

звање истраживач приправник за сваког кандидата појединачно. 

 

 

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

комисије за стицање истраживачког звања: 

 

*истраживач сарадник за: 

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

КОМИСИЈА у саставу: председник др Снежана Здравковић Кораћ – научни саветник 

ИБИСС; чланови др Бранка Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС и др Јелена 

Милојевић – научни сарадник ИБИСС, 

- Ану Милошевић, истраживача приправника у Одељењу за неуробиологију 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Ивана Бјелобаба – научни саветник ИБИСС; 

; чланови др Ирена Лаврња – научни саветник ИБИСС, 

др Данијела Савић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

 

                                                           *               *               *   

 

                                                                                                 

                                                                                                                               

  Записничар                                                                                   Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                   Др Алексеј Тарасјев 


