ЗАПИСНИК
са VII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 14.09.2020.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 25 чланова.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Видаковић Мелита,
др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса,
др Јојић Вида, др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, 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-науч.сав., др Саксида Тамара, др Стојановић Ивана, др Суботић
Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, др Благојевић Јелена, др Гламочлија
Јасмина, др Ђикановић Весна.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Милер Марко.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са VI редовне седнице Научног већа;
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Тања Вуков – научни саветник,
- др Невена Грдовић – научни саветник,
- др Јелена Вранковић – виши научни сарадник,
- др Ана Теофиловић – виши научни сарадник,
- др Ања Грчић – научни сарадник,
- др Милена Трајковић – научни сарадник,
- др Стефан Анђус – научни сарадник,
- др Марија Илић – научни сарадник,
- др Јелена Ћоровић – научни сарадник;
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Невена Зоговић – виши научни сарадник,
- др Милица Богдановић – научни сарадник;
4. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Ивана Мирков – научни саветник,
- др Марија Мрдаковић – научни саветник,
- др Љубица Вучићевић – виши научни сарадник,
- др Марија Јаковљевић – научни сарадник,
- др Дина Туцовић – научни сарадник,
- др Тамара Петровић – научни сарадник,
- др Јасмина Лазаревић – научни сарадник;
допуна
- др Никола Маринковић – научни сарадник;
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5. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Милица Потребић – истраживач сарадник,
- Катарина Ћуковић – истраживач сарадник,
- Павле Ерић – истраживач сарадник;
6. Покретање поступка и доношење одлуке за стицање истраживачког
звања:
- Јована Јанковић – истраживач приправник;
7. Разматрање предлога Одбора за издавачку делатност ИБИСС за
именовање комисије и рецензената за оцену научностручне заснованости
предложене публикације;
8. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању
запослених у ИБИСС за извођење наставе на факултету у саставу
Универзитета у Београду у школској 2020/2021. години;
9. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
10. Обавештења;
11. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је VII редовну седницу НВ.
Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред, са допуном.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са VI редовне седнице Научног већа
кoja je oдржанa 06.07.2020. године.
II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*научни саветник за:
- др Тању Вуков, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију,
- др Невену Грдовић, 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
и члана 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 Јелену Вранковић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода,
- др Ану Теофиловић, истраживача у Одељењу за биохемију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника и вишег
научног сарадника једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање
траженог звања.
*научни сарадник за:
- др Ању Грчић, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката,
- др Милену Трајковић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака,
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- др Стефана Анђуса, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода,
- др Марију Илић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода,
- др Јелену Ћоровић, истраживача у Одељењу за еволуциону 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.
Усвојени предлози за стицање звања научни сарадник биће упућени, са потребном
документацијом, надлежном матичном научном одбору на даљи поступак, а предлози за
звање научни саветник и виши научни сарадник и Комисији за стицање научних звања, ради
одлучивања.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Невену Зоговић, истраживача у Одељењу за неурофизиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од
предходног избора у звање, 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 реизбор траженог звања.
*научни сарадник за:
- др Милицу Богдановић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од
предходног избора у звање, као и увида у реферат – извештај о кандидату, сви присутни
чланови једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за реизбор траженог звања.
Усвојени предлог за реузбор звања научни сарадник биће упућен, са потребном
документацијом, надлежном матичном научном одбору на даљи поступак, а предлог за
реизбор звања 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 Ивану Мирков, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Павле Павловић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ђорђе Миљковић –
научни саветник ИБИСС и др Алиса Груден Мовсесијан – научни саветнику у Институту за
примену нуклеарне енергије Универзитета у Београду – ИНЕП,
- др Марију Мрдаковић, 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 Београду;
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* виши научни сарадник за:
- др Љубицу Вучићевић, истраживача у Одељењу за неурофизиологију;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Љубица Хархаји Трајковић – научни саветник
ИБИСС; чланови др Гордана Товиловић – виши научни сарадник ИБИСС и др Верица
Пауновић – виши научни сарадник на Медицинском факултету Универзитета у Београду;
* научни сарадник за:
- др Марију Јаковљевић, истраживача у Одељењу за неуробиологију;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Ирена Лаврња – научни саветник ИБИСС; чланови
др Данијела Савић – виши научни сарадник ИБИСС и др Данијела Лакета – доцент
Биолошког факултета Универзитета у Београду,
- др Дину Туцовић, истраживача у Одељењу за екологију;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Александра Попов Александров – виши научни
сарадник ИБИСС; чланови др Ивана Мирков – виши научни сарадник ИБИСС и
др Катарина Вељовић – виши научни сарадник у Институту за молекуларну генетику и
генетичко инжењерство Универзитета у Београду – ИМГГИ,
- др Тамару Петровић, истраживача у Одељењу за физиологију;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Марко Прокић – научни сарадник ИБИСС; чланови
др Наташа Томашевић Коларов – виши научни сарадник ИБИСС, др Бранка Гавриловић –
виши научни сарадник ИБИСС и др Имре Кризманић – доцент Биолошког факултета
Универзитета у Београду,
- др Јасмину Лазаревић, истраживача из Института за физику;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Верица Милошевић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Јасмина Живановић – виши научни сарадник ИБИСС, др Бранко Бугарски –
редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду и
академик Зоран В. Поповић – Институт за физику Универзитета у Београду.

допуна
* научни сарадник за:
- др Николу Маринковића, истраживача у Одељењу за хидроекологју и заштиту вода;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Маја Раковић – научни сарадник ИБИСС; чланови
др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС и др Вера Николић – ванредни професор
Биолошког факултета Универзитета у Београду.
V
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања истраживач сарадник за:
- Милицу Потребић, истраживача у Одељењу за неуробиологију,
- Катарину Ћуковић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака,
- Павла Ерића, истраживача у Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију.
На основу досадашњих резултата у научноистраживачком раду кандидата, као и доказа о
пријављеној теми докторске дисертације, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви
услови за стицање траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.
VI
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања истраживач приправник за:
- Јовану Јанковић, студента докторских студија на Пољопривредном факултету
Универзитета у Београду.
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Увидом у предлог за покретање поступка у којем су наведени неопходни подаци о
кандидату, чланови НВ су констатовали испуњеност законских услова за стицање траженог
звања, па су једногласно донели одлуку о стицању звања истраживач приправник за
предложеног кандидата.
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
предложеног кандидата.
VII
На предлог Одбора за издавачку делатност Института за биолошка истраживања “Синиша
Станковић”, чланови Научног већа су једногласно донели одлуку о образовању и именовању
чланова Комисије за оцену научностручне заснованости публикације са радним насловом
,,Функционална храна 21. века - природни производи из перспективе научника", чији су
аутори др Марија Иванов, Дејан Стојковић, Марина Костић, др Јована Петровић, др Ана
Ћирић, др Јасмина Гламочлија, др Марина Соковић.
У Комисију именују се:
- др Павле Павловић, научни саветник, руководилац Одељења за екологију,
- др Славица Нинковић, научни саветник, руководилац Одељења за физиологију биљака,
- др Данијела Мишић, научни саветник, истраживач у Одељењу за физиологију биљака.
Комисија ће оценити научностручну заснованост наведене публикације и о томе поднети
Научном већу извештај.
Такође, чланови Научног већа су једногласно донели одлуку да се спрове поступак
рецензије.
За рецензенте наведене публикације именују се:
- др Јелена Живковић, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“,
- др Данка Буквички, Институт за ботанику и ботаничка башта Јевремовац“,
- др Бранислав Шилер, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”.
По завршеној рецензији, рецензенти ће поднети извештај о публикације из тачке 1. ове
одлуке Одбору за издавачку делатност Института.
VIII
На молбу Шумарског факултета Универзитета у Београду, чланови Научног већа су
једногласно дали сагласност за ангажовање др Срђана Бојовића, научног саветника,
распоређеног на радно место истраживача саветника у Одељењу за екологију Института,
у извођењу наставе на овом факултету, на докторским студијама из предмета Технике
научно-истраживачког рада, у школској 2020/2021. години.
IX
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између
две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др МИЛЕНЕ МАРКОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача
у Одељењу за екологијуИнститута, у периоду од 03.08.2020. до 02.02.2021. године, ради
постдокторског усавршавања у Институту за фотограметрију и даљинску детекцију,
Техничког Универзитету у Дрездену,под менторством dr Elmar Csaplovics, којe ће се
одвијати у Дрездену, Немачка.
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место руководиоца
Одељења за молекуларну биологију Института, у периоду од 18.08.2020. до 17.02.2021.
године, ради стручног усавршавања у лабораторији професора Акимитсу Окамота у
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Истраживачком центру за напредну науку и технологију, Универзитета у Токију, којe ће се
одвијати у Токију, Јапан.
X
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
Др Мирјана Михаиловић, директор Института и члан Научног већа је обавестила је присутне
о следећем:
- ресорно министарство треба ускоро да уплати 2. део средстава за материјалне трошкове
истраживања, након уплате ових средстава ће др Мирјана Михаиловић, директор Института,
заказати састанак са руководиоцима одељења ради договора око расподеле ових средстава у
циљу реализације научноистраживачког рада,
- рок за учешће по Јавном позиву Фонда за науку Републике Србије, за предлагање
научноистраживачких пројеката у оквиру Програма ИДЕЈЕ, истиче 07.10.2020. године,
- захвалност свим истраживачима који су учествовали у давању података за писање
извештаја о самоевалуацији Института.
XI
По овој тачки дневног реда није било дискусије.

*

*

*

Седница је завршена у 10,45 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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