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                                                        З А П И С Н И К        

 

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

Станковић", одржане дана 06.07.2020.године, са почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 27 чланова. 

 

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

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 Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко, др Шилер 

Бранислав.  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови:  др Благојевић Јелена, др Видаковић Мелита, др Суботић 

Ангелина.  

 

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:  /                     

 

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.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

           - др Тања Вуков – научни саветник, 

           - др Невена Грдовић – научни саветник, 

           - др Ана Теофиловић – виши научни сарадник, 

           - др Ања Грчић – научни сарадник, 

           - др Милена Трајковић – научни сарадник, 

           - др Јелена Ћоровић – научни сарадник, 

           - др Стефан Анђус – научни сарадник;   

           Допуна 

          - др Марија Илић – научни сарадник;   

      3.  Покретање поступка за реизбор научног звања: 

           - др Милица Богдановић – научни сарадник; 

           допуна 

           - др Невена Зоговић – виши научни сарадник; 

      4.  Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

           - Јелена Рудић  – истраживач сарадник; 

      5.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

           - Павле Ерић – истраживач сарадник; 

      6.  Обавештења; 

      7.  Разно.  
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Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је VI редовну седницу НВ. 

Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред, са допунама. 

 

I 

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

 кoja je oдржанa 01.06.2020. године.   

  
II                                                    

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

стицање научног звања: 

 

* научни саветник за: 

- др Тању Вуков, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни саветник 

ИБИСС и редовни професор ПМФ Универзитета у Нишу; чланови др Алексеј Тарасјев – 

научни саветник ИБИСС и др Љиљана Томовић – редовни професор Биолошког факултета  

Универзитета у Београду, 

- др Невену Грдовић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Мирјана Михаиловић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Светлана Динић – научни саветник ИБИСС и др Драгица Радојковић – научни 

саветнику Институту за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у 

Београду;           

 

* виши научни сарадник за: 

- др Ану Теофиловић, истраживача у Одељењу за биохемију;  

КОМИСИЈА у саставу: председник др Ана Ђорђевић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Наташа Величковић – научни саветник ИБИСС и др Горан Корићанац – научни 

саветник у Институту за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду; 

 

* научни сарадник за: 

- др Ању Грчић, истраживача у Одељењу за биохемију;  

КОМИСИЈА у саставу: председник др Лариса Илијин – виши научни сарадник ИБИСС; 

чланови др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС и др Синиша Ђурашевић – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,              

- др Милену Трајковић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака;  

КОМИСИЈА у саставу: председник др Слађана Јевремовић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Александар Цингел – виши научни сарадник ИБИСС и др Ивана Драгићевић – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,              

- др Јелену Ћоровић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију;  

КОМИСИЈА у саставу: председник др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни саветник 

ИБИСС и редовни професор ПМФ Универзитета у Нишу; чланови др Драгана Цветковић – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду и Александар Урошевић 

– виши научни сарадник ИБИСС; 

- др Стефана Анђуса, истраживача у Одељењу за хидроекологју и заштиту вода;  

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

чланови др Бојана Тубић – научни сарадник ИБИСС и др Вера Николић – ванредни 

професор Биолошког факултета Универзитета у Београду.              

 

д о п у н а 
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- др Марију Илић, истраживача у Одељењу за хидроекологју и заштиту вода;  

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

чланови др Јелка Црнобрња Исаиловић – научни саветник ИБИСС и редовни професор 

ПМФ Универзитета у Нишу, др Маргарета Крачун Коларевић – научни сарадник ИБИСС и   

др Вера Николић – ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду.              

 

                                                                              III    

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

реизбор научног звања: 

 

* научни сарадник за: 

- др Милицу Богдановић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС; 

 чланови др Душица Јаношевић – ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у 

Београду и др Слађана Тодоровић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

д о п у н а 
- др Невену Зоговић – истраживача у Одељењу за неурофизиологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Бранка Петковић, научни саветник ИБИСС;  

чланови др Љубица Хархаји-Трајковић, научни саветник ИБИСС, др Мирко Томић, научни 

саветник ИБИСС, др Милка Перовић, виши научни сарадник ИБИСС и др Соња Мисирлић-

Денчић, ванредни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду. 

 

IV 

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

стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 

 

- Јелену Рудић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 

 

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.  

 

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

стицање истраживачког звања: 

 

* истраживач сарадник за: 

-  Павла Ерића, истраживача у Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Марина Стаменковић Радак – научни саветник 

ИБИСС и редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; чланови               

др Михаило Јелић – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду и др Марија 

Танасковић – научни сарадник ИБИСС. 

 

                                                                              VI 

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: 

- да  је ресорно министарство дало сагласност на захтев Института да се део средстава 

предвиђен за режијске трошкове прерасподели на материјалне трошкове и то за 

набавку хемикалија, потрошног материјала за истраживање, за штампање радова у 
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часописима, за рачунаре и рачунарску опрему, за набавку бензина за истраживаче 

који обављају теренска истраживања; 

- да је др Душко Благојевић, научни саветник ИБИСС поново изабран за председника 

Заједнице института Србије, као и да су потпредседници др Бугарски из Института 

за медицинска истраживања, др Банковић из Института за хемију, технологију и 

металургију и др Зубовић из Института за економске науке. Свима је честитала и 

пожелела пуно успеха у даљем раду; 

- да је одређени број истраживача, који су за време ванредног стања радили на анализи 

тестова на корона вирус у специјализованим лабораторијама, поново позван да 

обавља те анализе; 

- да су сви запослени и даље у обавези да прате и спроводе све неопходне мере 

превенције и заштите на раду ради спречавања инфекције вирусом корона. 

Др Павле Павловић је констатовао да прерасподела средстава режијских трошкова на 

материјалне трошкове показује да се ситуација поправља и да је садашњи  начин 

институционалног финансирања много бољи од претходног пројектног финансирања; 

Др Алексеј Тарасјев је поставио питање померања  рока пријављивања на расписани јавни 

позив Фонда за науку РС за реализацију пројеката у оквиру програма ИДЕЈЕ услед тога што 

су многи истраживачи  поново позвани у специјализоване лабораторије (Ватрено око и сл.). 

Др Мирјана Михаиловић је обавестила присутне да је Министарство веома свесно тренутне 

ситуације и да се одлука о томе ускоро очекује. 

Др Весна Перић Матаруга је обавестила присутне да је на прошлој седници Већа научних 

области природних наука БУ враћено неколико реферата због преклапања референци радова 

који квалификују ментора за руковођење одређеном темом и референци које се користе за 

докторске тезе. Дискусија о могућности односно немогућности преклапања референци два 

ментора на Већу природних наука остављена је за септембар. 

Др Душко Благојевић, се захвалио на свим честиткама које су му упућене због поновног 

избора на функцију председника ЗИС-а и обавестио је чланове НВ да је ЗИС тражила да се 

формира посебно министарство за науку и високо образовање. 

Председник НВ je прочитао допис - молбу коју је НВ упутио Координациони одбор Мреже 

академске солидарности и ангажованости (МАСА) у којој се наводи да су покренули 

иницијативу за оцену уставности и законитости чл. 60. Закона о науци и истраживањима и 

тражили мишљење нашег НВ о овој иницијативи. Уследила је дискусија у којој су 

учествовали др Алексеј Тарасјев, др Ивана Бјелобаба, др Мирјана Михаиловић, др Душко 

Благојевић и др Момир Пауновић. У дискусији је речено да ова одредба потиче још из 

претходног Закона те да су тада и Институт и ЗИС упутили примедбу на ту одредбу, али она 

није била уважена. Такође је истакнуто да НВ ИБИСС релавантна правна акта разматра на 

захтев надлежног Министарства, на захтев институције које је ИБИСС члан (Универзитет у 

Београду, Заједница Института) или на иницијативу руководства Института, чланова НВ или 

истраживача запослених у Институту. Стога је о овом допису НВ само информисано под 

тачком Обавештења. 

VII                                                                         

       По овој тачки дневног реда није било дискусије. 

 

          

                                                           *               *               *   

 

        Седница је завршена у 10,50 часова. 

                                                                                                 

                                                                                                                               

  Записничар                                                                                        Председник Научног већа 

Тања Наумовић                                                                                       Др Алексеј Тарасјев 


