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З А П И С Н И К 

            са  XIV редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 

"Синиша Станковић", одржане дана 16.06.2021.године у библиотеци Института, са 

почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Научног већа, седници присуствује 20 чланова. 

 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић 

Јелена, др Благојевић Душко, др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић 

Данијела, др Вуков Тања, др Јојић Вида, др Лаврња Ирена, др Митровић Мирослава,   

др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, др Павловић Павле, др Пауновић 

Момир, др Пешић Милица, др Саксида Тамара, др Стојановић Ивана, др Суботић 

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

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Гламочлија Јасмина, др Ђикановић Весна, 

др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Мијатовић Сања, др Милер Марко,                        

др Павловић Слађан, др Перић Матаруга Весна, др Петковић Бранка. 

                      

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Наташа Несторовић. 

 

За ову седницу предложен је следећи  

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

      1.  Усвајање записника са XIII редовне седнице Научног већа; 

      2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Борис Новаковић – научни сарадник; 

   
      3.  Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 

           - др Маја Мисиркић Марјановић – научни сарадник;  

 

      4.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

            - др Јелена Бркљачић – научни саветник; 

            - др Ива Божић – виши научни сарадник; 

            - др Милена Јанковић Томанић – виши научни сарадник; 

            - др Марко Мирч – научни сарадник;  

 

      5.  Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

             - Милица Првуловић – истраживач сарадник; 

 

      6. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању 

запослених у ИБИСС за извођење наставе на другим високошколским 

установама; 

 

      7.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

           студијских  боравака и специјализација; 

       

      8. Обавештења; 

       



2 

 

      9. Разно. 

                                                         
            Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, отворио је XIV редовну седницу 

Већа, констатујући да постоји кворум за рад и одлучивање, као и да постоји измена у  

тачки 4. дневног реда везано за покретање поступка за стицање научног звања за                    

др Милену Јанковић Томанић, имајући у виду допис др Весне Перић Матаруга, 

руководиоца Одељења за физиологију и биохемију инсеката којим је обавестила Веће 

да се покретање поступка за стицање научног звања одлаже за наредну седницу, тако 

да се ова тачка скида са дневног реда. 

           Након ове констатације, приступило се усвајању Дневног реда који је усвојен 

једногласно.  

 

I 

Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са XIII редовне 

седнице Већа кoja je oдржанa 23.04.2021. године. 

   

II 

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

поступак за стицање научног звања: 

* научни сарадник за: 

- др Бориса Новаковића, запосленог у Агенцији за заштиту животне средине 

Републике Србије. 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 

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

за стицање траженог звања, уз малу корекцију извештаја у делу који се односи на 

хетероцитате за конкресна саопштења.  

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 Мају Мисиркић Марјановић – истраживача у Одељењу за 

неурофизиологију. 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 

реферат – извештај о кандидату, сви чланови НВ 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 одлучивања. 

 
    IV      

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за избор научног звања: 

* научни саветник за: 

- др Јелену Бркљачић, истраживача у Одељењу за биохемију; КОМИСИЈА у  

саставу: председник др Ана Ђорђевић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Душко 

Благојевић, научни саветник ИБИСС и др Иван Спасојевић, научни саветник, Институт 

за мултисисциплинарна истраживања Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 

- др Иву Божић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у  
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саставу: председник др Ирена Лаврња, научни саветник ИБИСС; чланови: др Ивана 

Стевановић, научни саветник ВМА и др Ивана Бјелобаба, научни саветник, ИБИСС. 

* научни сарадник за: 

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

КОМИСИЈА у саставу: председник др Наташа Томашевић Коларов, виши научни 

саветник ИБИСС; чланови: др Милена Цвијановић, виши научни сарадник ИБИСС и 

др Имре Кризманић, ванредни професор, Биолошки факултет Универзитета у 

Београду. 

 

V 

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

поступак за стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 

- Милицу Првуловић – истраживача у Одељењу за неуробиологију 

На основу досадашњих резултата у научноистраживачком раду кандидата, као и 

увида у реферат – извештај о кандидату, сви чланови НВ су једногласно донели одлуку 

да се кандидат изабере у тражено звање. 

 

VI 

У оквиру ове тачке Дневног реда, Научно веће је једногласно донело одлуке о 

давању сагласности истраживачима запосленим у Институту за извођење наставе на 

следећим високошколским установама:  

 

1. У складу са дописом проф. др Петра Марина, проректора Универзитета у  

Београду, у којем обавештава Институт да је у поступку реакредитација докторских 

академских студија Биофотоника, коју организује и изводи Универзитет у Београду и 

предлаже давање сагласности за извођење наставе на наведеним студијама  

истраживачима запосленим у Институту, дата је сагласност за: 

- Др Невену Зоговић, вишег научног сарадника, на предметима: Примена  

биофотонике у биологији и медицини, Неурофотоника, Примена биофотонике у 

биодијагностичким методама, са укупним оптерећењем од 0,59 часова активне наставе; 

- Др Гордану Товиловић Ковачевић, вишег научног сарадника, на предмету  

Примена биофотонике у биологији и медицини, са укупним оптерећењем од 0,83 часа 

активне наставе; 

- Др Наташу Тодоровић, научног сарадника, на предмету Дизајн и развој  

биоактивних фотонских структура, са укупним оптерећењем од 0,34 часа активне 

наставе; 

- Др Марију Ненадић, научног сарадника, на предмету Микро-оптика и  

микро-механика у биомедицини, са укупним оптерећењем од 0.30 часова активне 

наставе. 

 

2. У складу са дописом проф. др Перице Васиљевића, декана Природно- 

математичког факултета Универзитета у Нишу, у којем предлаже да се др Маја 

Раковић, виши научни сарадник, ангажује у извођењу наставе на докторским 

академским студијама Биологија на Департману за биологију и екологију, дата је 

сагласност за: 

- др Мају Раковић, вишег научног сарадника, за извођење наставе на  

предмету Методологија истраживања слатководних макроинвертебрата, са фондом 

часова 1+0 и СИР-у, у пролећном семесту школске 2020/21. године. 

                                      

VII 

Научно веће  је обавештено да је између две седнице Већа подржана научна 

оправданост одсуства: 
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- др Катарине Љубисављевић, вишег научног сарадника, распоређене на радно 

место вишег истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института у периоду од 

17.05.2021. до 24.05.2021. године, ради теренских истраживања у оквиру пројекта 

„Укључивање локалне заједнице у процес заштите и унапређења станишта угрожене 

скадарске жабе (Pelophlax shqipericus) на простору делте реке Бојане“, која ће се 

одвијати на простору делте реке Бојане у Црној Гори; 

- др Тање Вуков, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 17.05.2021. до 

24.05.2021. године, ради теренских истраживања у оквиру пројекта „Укључивање 

локалне заједнице у процес заштите и унапређења станишта угрожене скадарске жабе 

(Pelophlax shqipericus) на простору делте реке Бојане“, која ће се одвијати на простору 

делте реке Бојане у Црној Гори; 

- Драгице Гајић, истраживача сарадника, распоређене на радно место 

асистента у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 01.06.2021. до 

31.07.2021. године, ради стручног усавршавања у Clinic and Policlinic for Oral, Jaw and 

Plastic Face Surgery, University Clinic Leipzig, у оквиру пројекта из Програма сарадње 

српске науке и дијаспоре евид. бр. 6370516 под називом: „Treatment of type 1 diabetes 

with mesenchymal stem cells isolated from hair follicles“,  којe ће се одвијати у Лајпцигу, 

Немачка; 

- др Марка Милера, научног сарадника, распоређеног на радно место 

истраживача у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 04.06.2021. до 

20.08.2021. године, ради стручног усавршавања на Leibniz-Institut für Analytische 

Wissenschaften (ISAS), у оквиру пројекта из Програма сарадње српске науке и 

дијаспоре евид. бр. 6468533 под називом: „Circadian rhythmicity and protein 

persulfidation“,  којe ће се одвијати у Дортмунду, Немачка; 

- др Јасмине Живановић, вишег научног сарадника, распоређене на радно 

место вишег истраживача у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 

04.06.2021. до 19.07.2021. године, ради стручног усавршавања на Leibniz-Institut für 

Analytische Wissenschaften (ISAS), у оквиру пројекта из Програма сарадње српске науке 

и дијаспоре евид. бр. 6468533 под називом: „Circadian rhythmicity and protein 

persulfidation“,  којe ће се одвијати у Дортмунду, Немачка; 

- др Марка Анђелковића, научног сарадника, распоређеног на радно место 

истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 08.05.2021. 

до 27.05.2021. године, ради теренских истраживања,  која ће се одвијати у Голем Граду, 

Северна Македонија. 

 

Научно веће је једногласно донело одлуку којом подржава научну оправданост 

одсуства: 

- др Тамаре Саксиде, научног саветника, распоређене на радном месту  

истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 28.06.2021. 

до 05.08.2021. године, а ради реализације научног истраживања у оквиру COST акције 

CA16112 „NutRedOx: Personalized Nutritition in aging society: redox control of major age-

related diseases“ којe ће се одвијати у Лисабону, Португалија. 

- др Бојана Јевтића, научног сарадника, распоређеног на радном месту  

истраживача у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 28.06.2021. до 

05.08.2021. године, а ради реализације научног истраживања у оквиру COST акције 

CA16112 „NutRedOx: Personalized Nutritition in aging society: redox control of major age-

related diseases“ којe ће се одвијати у Лисабону, Португалија. 

 

VIII 

Чланови Научног већа су обавештени о следећем: 

- Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је чланове Већа да  
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Јасна Саватовић, секретар Института и руководилац Административно-правне службе 

у наредном периоду стиче услов за одлазак у пензију и да је ова седница последња 

седница Научног већа којој присуствује и у којој учествује. Изразио је захвалност у 

име целог Научног већа за велику помоћ коју је пружала у раду Већа и истакао њен 

укупан допринос у раду Института, који се односио на обављање како правних, тако и 

административних послова који су омогућили Институту да све активности обавља у 

складу са законом.  

Др Павле Павловић, члан Научног већа, истакао је да је колегиница Јасна, као 

дугогодишњи руководилац Административно-правне службе обављала све послове 

који су јој били дати на најбољи могући начин и истовремено се захвалио у своје лично 

име имајући у виду да је у дужем временском периоду обављао функцију директора 

Института и да је за то време веома блиско сарађивао са њом.  

Др Мирјана Михаиловић, директор Института се захвалила Јасни Саватовић на 

одличној сарадњи и професионалном обављању свих послова. 

Јасна Саватовић се захвалила присутним члановима Већа и истакла да у 

Институту ради 24 године и да је дошло време да се посвети неким другим пословима, 

као и да је са задовољством обављала све поверене послове  и сарађивала са члановима 

Већа и осталим запосленима у Институту; 

- Др Алексеј Тарасјев и др Мирјана Михаиловић су обавестили чланове Већа  

да ће уместо Јасне Саватовић, посао руководиоца Административно-правне службе 

обављати Дубравка Заилац, дипл. правник, која долази из академске заједнице; 

- Др Мирјана Михаиловић, је обавестила присутне да је Кинеско 

министарство за науку дало сагласност за формирање заједничке 

лабораторије, да ће доћи до интезивирања посета између наших и кинеских 

истраживача везано за пројекат Panda, превасходно долазак кинеских 

истраживача у  Институт имајући у виду да је тренутно пут у Кину веома 

отежан због епидемије изазване вирусом корона; 

- Најављена је испорука противпожарних ормарића за хемикалије; 

- На наредној седници Већа ће се дати предлог за именовање представника  

Института у органима Универзитета у Београду: Већу Института и Већу студија при 

Универзитету и у Матичном одбору за биологију Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије. 

 

IX 

- Дат је предлог да се изради Упутство за слање монографија, које ће  

садржати процедуру, референце које се рачунају, начин бројања аутоцитата и др. каo и 

и да се ово упутство стави на интернет страницу Института или на Cloud, јер је до сада 

материјал везан за монографије добијао председник Већа. У дискусији су учествовали 

др Јелена Благојевић, др Алексеј Тарасјев и др Мирјана Михаиловић, након које је 

предложено да се упутство постави на интернет страницу Института 

Сви чланови су једногласно подржали овај предлог. 

 

 

                                                         *               *               *   

 

Седница је завршена у 10,35 часова.                                                                                               

                                                                                                                         

             Записничари                                                               Председник Научног већа 

          Јасна Саватовић                                                                   Др Алексеј Тарасјев 

          Дубравка Заилац 
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