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                                                        З А П И С Н И К        

 

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

Станковић", одржане дана 26.12.2019.године, са почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 28 чланова. 

 

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

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

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 Петковић Бранка,                    

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 Вуков Тања, др Перић Матаруга Весна.                         

                   

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:   /  

 

За ову седницу предложен је следећи  

 

                                                          Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

      1.  Усвајање записника са XX редовне седнице Научног већа; 

      2.  Усвајање записника са VIII ванредне седнице Научног већа; 

      3.  Усвајање записника са Конститутивне седнице Научног већа; 

      4.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Данијела Миљковић – научни саветник, 

           - др Александра Ускоковић – научни саветник, 

           - др Маријана Скорић – виши научни сарадник, 

           - др Марија Иванов – научни сарадник, 
            - др Милица Милутиновић – научни сарадник, 

            - др Ања Толић – научни сарадник, 

            - др Милош Ђорђевић – научни сарадник; 

      5.  Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 

           - др Стеван Аврамов – виши научни сарадник; 

      6.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

           - др Лариса Илијин – научни саветник,  

           - др Снежана Јарић  – научни саветник,  

           - др Тамара Саксида  – научни саветник,  

           - др Вулета Ана  – виши научни сарадник,  

           - др Олга Костић  – виши научни сарадник,  

           - др Катарина Јовичић  – научни сарадник,  

           - др Марија Мојић  – научни сарадник,  

           - др Дијана Тасић Томић  – научни сарадник;  

       7.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

           - Ирена Јовановић Мацура – истраживач сарадник; 

           д о п у н а   

            - Марко Мирч – истраживач сарадник; 
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       8. Предлог за доношење новог Правилника о раду са животињама које се   

           користе у огледне сврхе у Институту за биолошка истраживања “Синиша   

           Станковић”; 

       9. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању   

           запослених у Институту за биолошка истраживања “Синиша   

           Станковић” за извођење наставе на Биолошком факултету Универзитета у   

           Београду у школској 2019/2020. години; 

      10.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

            студијских  боравака и специјализација; 

      11.  Обавештења; 

      12.  Разно. 

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

Пре усвајања дневног реда, др Тарасјев је предложио да се разматрање тачке 8. одложи за 

наредну седницу Научног већа. 

Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред, са изменом и допуном. 

После тачке 7. дневног реда, остале тачке мењају нумерацију.  

 

I 

Чланови НВ су усвојили записник са XX редовне седнице Научног већа                     

 кoja je одржанa 25.11.2019. године, са једним уздржаним гласом.   

  
II 

Чланови НВ су усвојили записник са VIII ванредне седнице Научног већа                     

 кoja je одржанa 05.12.2019. године, са једним уздржаним гласом.   

 

III 

Чланови НВ су једногласно усвојили записник са Конститутивне седнице Научног већа                     

 кoja je одржанa 16.12.2019. године.   

                                                       

                                                                               IV 

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

стицање научног звања: 

 

*научни саветник за: 

- др Данијелу Миљковић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију, 

- др Александру Ускоковић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију. 

 

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

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

комисије за писање реферата, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника 

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

 

*виши научни сарадник за: 

- др Маријану Скорић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 

 

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

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

сарадника  једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за стицање траженог 

звања.  
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*научни сарадник за: 

- др Марију Иванов, истраживача у Одељењу за физиологију биљака, 

- др Милицу Милутиновић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака, 

- др Ању Толић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију, 

- др Милоша Ђорђевића, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију. 

 

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

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

кандидати предложе за стицање траженог звања.  

 

У складу са новим Законом о науци и истраживањима, сви усвојени предлози за стицање 

звања научни сарадник биће упућени, са потребном документацијом, надлежном матичном 

научном одбору на даљи поступак, а остали предлози и Комисији за стицање научних звања 

ради одлучивања. 

  

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

реизбор научног звања: 

 

*виши научни сарадник за: 

- др Стевана Аврамова, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију. 

 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду, а нарочито у предходном 

изборном периоду,  као и увида у реферат – извештај о кандидату, сви присутни чланови НВ 

у звању једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за реизбор траженог звања.  

Овај предлог, са потребном документацијом, биће упућен надлежном матичном научном 

одбору и Комисији за стицање научних звања, на даљи поступак ради одлучивања. 

 

                                                                              VI 

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

стицање научног звања: 

 

* научни саветник за: 

- др Ларису Илијин, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС и др Срећко Ћурчић – редовни 

професор Биолошког факултета Универзитета у Београд,             

- др Снежану Јарић, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС; чланови др Сава 

Врбничанин – редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду,             

др Бранко Караџић – научни саветник ИБИСС и др Павле Павловић – научни саветник 

ИБИСС, 

- др Тамару Саксиду, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Ивана Стојановић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ђорђе Миљковић 

– научни саветник ИБИСС и др Јелена Ђорђевић – редовни професор  Биолошког факултета               

Универзитета у Београду; 

 

*виши  научни сарадник за: 

- др др Ану Вулету, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Сања Маниташевић Јовановић – виши научни сарадник ИБИСС; 



4 

 

чланови др Јелица Лазаревић – научни саветник ИБИСС и др Анета Сабовљевић – ванредни 

професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

- др Олгу А. Костић, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС; чланови др Милан 

Кнежевић – редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Београду и  

др Мирослава Митровић – научни саветник ИБИСС, 

 

* научни сарадник за: 

- др др Катарину Јовичић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода;  

КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Наташа Поповић – научни сарадник ИБИСС и др Александар Хегедиш – научни 

саветник у Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду, 

- др Марију Мојић, истраживача који није запослен у  Институту за биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“; КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Максимовић Иванић 

– научни саветник ИБИСС; чланови др Сања Мијатовић – научни саветник ИБИСС и др Ана 

Савић Радојевић – ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, 

- др Дијану Тасић Томић, запослену у Гинеколошко-акушерској клиници „Народни фронт“ 

у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Ивана Стојановић – научни саветник 

ИБИСС; чланови др Јелена Арамбашић Јовановић – виши научни сарадник ИБИСС и                  

др Маја Ћупић – редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду.  

 

                                                                               VII 

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

стицање истраживачког звања: 

 

* истраживач сарадник за: 

- Ирену Јовановић Мацуру, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Милка Перовић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови                     

др Десанка Милановић – виши научни сарадник ИБИСС и др Сања Ивковић – виши научни 

сарадник у Институту за нуклеарне науке „Винча“ у Београду. 

   

д о п у н а                   
- Марка Мирча, истраживача приправника у Одељењу за еволуциону биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Тања Вуков – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови  др Милена Цвијановић – виши научни сарадник ИБИСС и др Марко Анђелковић – 

научни сарадник ИБИСС. 

                                                                                                                                                                                                               

                                                                              VIII 

На захтев Биолошког факултета Универзитета у Београду за давање сагласности за 

ангажовање истраживача у научном звању запослених у ИБИСС за  извођење наставе на 

докторским академским студијама у школској 2019/ 2020. години, у складу са Одлуком 

Наставно-научног већа Биолошког факултета Универзитета у Београду бр. 15/311 од 

15.11.2019. године, чланови Научног већа су једногласно дали сагласност за ангажовање 

истраживача: 

 
1. Др Никола Танић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Молекуларна биологија, из предмета:                                                                                                                                        

- Молекуларна патогенеза хуманих малигнитета,                                                                                    

- Методе у неуробиологији;                                            

2. Др Ђорђе Миљковић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Молекуларна биологија и Биологија, Модул Молекуларна биологија и 



5 

 

Имунологија, из предмета:                                                                                                                           

- Молекуларна имунологија,                                                                                                                       

- Еволуциона и еколошка имунологија;    

3. Др Снежана Здравковић Кораћ, научни саветник, за извођење наставе по докторском 

студијском програму Биологија, Модул Физиологија и молекуларна биологија биљака, из 

предмета:                                                                                                                  

- Генетичко инжењерство и биотехнологија биљака; 

4. Др Бранко Караџић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Екологија, из предмета:                                                                                                                                   

- Квантитативне методе и анализа података у екологији; 

5. Др Данијела Максимовић Иванић, научни саветник, за извођење наставе по   

докторском студијском програму Биологија, Модул Молекуларна онкологија и 

Имунобиологија, из предмета:                                                                                                                             

- Молекуларна онкологија,                                                                                                                           

- Имуноонкологија; 

6. Др Сања Мијатовић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модули Молекуларна онкологија и  Имунобиологија, из предмета:                                                                                                                                   

- Молекуларна онкологија,                                                                                                                         

- Имуноонкологија;   

7. Др Ивана Стојановић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Имунобиологија, из предмета:                                                                                                                    

- Аутоимунске болести;                                             

8. Др Тијана Станковић, виши научни сарадник, за извођење наставе по   

докторском студијском програму Биологија, Модул Експериментална  

неуробиологија, из предмета:                                                                                                          

- Транслациона истраживања у неуробиологији; 

9. Др Милица Пешић, научни саветник, за извођење наставе по   

докторском студијском програму Биологија, Модул Експериментална  

неуробиологија, из предмета:                                                                                                            

- Болести нервног система – генска и ћелијска терапија,                                                                

- Методе у неуробиологији;   

10. Др Ана Ђорђевић, научни саветник, за извођење наставе по   

докторском студијском програму Молекуларна биологија, Модул Молекуларна биологија 

еукариота, из предмета:                                                                                                        

- Ћелијски одговор на стрес;  

11. Др Мелита Видаковић, научни саветник, за извођење наставе по   

докторском студијском програму Молекуларна биологија, из предмета:                                                                                                  

- Епигенетика;  

12. Др Ана Станчић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Биологија ћелија и ткива, из предмета:                                                                         

- Молекуларни методи у истраживању ћелија и ткива;  

13. Др Весна Пешић, научни саветник, за извођење наставе по   

докторском студијском програму Биологија, Модул Експериментална  

неуробиологија, из предмета:                                                                                                        

- Методе у неуробиологији,                                                                                                         

- Механизми регулације адаптивних и маладаптивних облика понашања;   
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14. Др Весна Ђикановић, виши научни сарадник, за извођење наставе по   

докторском студијском програму Биологија, Модул Рибарствена биологија са основама 

аквакултуре, из предмета:                                                                                                        

- Болести у аквакултури.  

 

За истраживаче: 

 

1. Др Селма Каназир, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија, из предмета:                                                                                                                                    

- Молекуларна билогија нервне ћелије;                                                                                

2. Др Сања Пековић, научни саветник, за извођење наставе по докторском студијском 

програму Биологија, Модул Експериментална неуробиологија,  из предмета:                                    
- Експериментални модели у неуробиологији;  

3. Др Сања Ивковић, виши научни сарадник, за извођење наставе по   

докторском студијском програму Биологија, Модул Експериментална  

неуробиологија, из предмета:                                                                                                         

- Развиће нервног система  

 

Научно веће даје сагласност за ангажовање др Селме Каназир и др Сање Пековић до 

31.12.2019. године имајући у виду да именованима са тим датумом престаје радни однос у 

Институту за биолошка истраживања “Синиша Станковић”  због одласка у пензију, а за 

ангажовање др Сање Ивковић до 03.12.2019. године имајући у виду да је именованој са тим 

датумом престао радни однос у Институту за биолошка истраживања “Синиша Станковић”  

због преласка у другу научноистраживачку институцију.  

 

                                                                                 IX 

Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне да је у периоду између две 

седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства: 

 

- др ЈАСМИНЕ ЖИВАНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 09.12.2019. године, до 

18.12.2019. године, ради учешћа у комисији за одбрану докторске дисертације кандидата 

Emilije Kouroussis,  под називом „The elucidation of hydrogen sulfide signalling through 

persulfidation“ којa ће се одржати у Бордоу, Француска, 

- др АЛЕКСЕЈА ТАРАСЈЕВА, научног саветника, распоређеног на радно место 

истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 

08.12.2019. године, до 12.12.2019. године, ради учешћа на  UNEP/GEF Project for Building 

Capacity for Effective Participation in the Biosafety Clearing House (BHC Project),  на другом 

националном воркшопу у оквиру овог пројекта, који ће се одржати у Анкари, Турска, 

- др МИЛОША НИКОЛИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место 

истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 07.12.2019. године, 

до 31.12.2019. године, ради наставка стручног усавршавања на Медицинском факултету 

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

- др БРАНИСЛАВА ШИЛЕРА, вишег научног сарадника, распоређеног на радно место 

вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 09.12.2019. 

године, до 10.12.2019. године, ради учешћа на састанку у Агенцији за заштиту животне 

средине, о остварењу циљева пројекта „Analyzes and studies of species and natural habitats 

subject to reporting under Art. 17 of the Habitats Directive and Art. 12 of the Birds Directive“,  

који ће се одржати у Софији, Бугарска, 

- др БРАНКА КАРАЏИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача 

саветника у Одељењу за екологију Института, у периоду од 09.12.2019. године, до 

10.12.2019. године, ради учешћа на састанку у Агенцији за заштиту животне средине, о 
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остварењу циљева пројекта „Analyzes and studies of species and natural habitats subject to 

reporting under Art. 17 of the Habitats Directive and Art. 12 of the Birds Directive“,  који ће се 

одржати у Софији, Бугарска, 

- др НАДЕ ЋОСИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 09.12.2019. године, до 

10.12.2019. године, ради учешћа на састанку у Агенцији за заштиту животне средине, о 

остварењу циљева пројекта „Analyzes and studies of species and natural habitats subject to 

reporting under Art. 17 of the Habitats Directive and Art. 12 of the Birds Directive“,  који ће се 

одржати у Софији, Бугарска, 

- др КОСАРЕ СМИЉАНИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 25.12.2019. године, до 

24.12.2020. године, ради наставка стручног усавршавања у лабораторији др Станка 

Стојилковића у Националном институту за здравље САД (Section on Cellular Signaling, 

National Institute of Child Health and Human Development, NIH, Bethesda, MD, USA),  које ће се 

одвијати у Бетесди, САД. 

 

Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства: 

 

- ИВАНЕ БУДИНСКИ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у 

Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 09.01.2020. године, до 

13.01.2020. године, ради учешћа на 19. Међународном зимском цензусу слепих мишева у  

Natura 2000 подручју „Nietoperek“ и скупу „1st International Nietoperek Bat Meeting“, који ће 

се одржати у Ниетопереку, Пољска. 

 

Научно веће је једногласно донело одлуку да и дало овлашћење др Алексеју Тарасјеву, 

председнику Научног већа, да може у наредном мандатном периоду 2019 – 2020,  

потписивати одлуке о научној оправданости одсуства истраживача по захтевима који су 

поднети у периоду између две седнице Научног већа. 

  

                                                                               X 

У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације: 

 

- Влада РС је донела Уредбу о нормативима и стандардима расподеле средстава 

акредитованим научноистраживачким организацијама којом се утврђују нормативи и 

стандарди расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама чији је 

оснивач Република , а у складу са Законом о науци и истраживањима, што подразумева скуп 

општих правила и смерница за расподелу средстава за плате истраживача, режијске 

трошкове и материјалне трошкове истраживања, 

- Средства за плате истраживача, режијске трошкове и материјалне трошкове истраживања 

исплаћиваће се на основу годишњег плана рада научноистраживачке организације и уговора 

између министарства надлежног за научноистраживачку делатност и научноистраживачке 

организације, 

-  Годишњи план рада научноистраживачке организације подноси се најкасније до 15. 

децембра текуће године за наредну годину у писаном и електронском, рок за подношење 

годишњег извештаја о раду је 31. јануар текуће године за претходну годину у писаном и 

електронском облику, 

- Формулари годишњег плана рада научноистраживачке организације и формулари 

годишњег извештаја о раду научноистраживачке организације, дати су уз наведену уредбу. 
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                                                                               XI 

Сви присутни чланови НВ су једногласно подржали: 

 

- по захтеву Иване Будински, истраживача у Одељењу за генетичка истраживања, учешће 

истраживача запослених у ИБИСС у оквиру позива Horizon 2020 (Marie Sklodowska – Curie 

Actions) са предлогом пројекта „European Researchers
, 
Нight 2020“,чији је носилац Центар за 

промоцију науке, 

- по захтеву др Милице Пешић, руководиоца Одељења за неуробиологију, учешће 

истраживача запослених у ИБИСС у Програму развоја науке и технологије – заједничко 

финансирање развојних и истраживачких пројеката РС и НР Кине за период 2020 – 2022. 

године са пројектом под називом  Откривање активних састојака из биљака фамилије 

Primulaceae са простора Србије и испитивање њиховог фармацеутског потенцијала на 

терапију канцера  

 

           

                                                           *               *               *   

 

       Седница је завршена у 10,55 часова. 

                                                                                                 

                                                                                                                               

  Записничар                                                                                        Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                       Др Алексеј Тарасјев 

 

 


