ЗАПИСНИК
са V редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 01.06.2020.године, са почетком у 11 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 28 чланова.
Седници присуствују следећи чланови: 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 Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј,
др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Бјелобаба Ивана, др Саксида Тамара.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са IV редовне седнице Научног већа која је одржана
електронским путем;
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Ана Ћирић – научни саветник,
- др Јелена Савић – научни саветник;
- др Мартин Распор – виши научни сарадник,
- др Гордана Стојадиновић – научни сарадник;
3. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Јелена Вранковић – виши научни сарадник;
4. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Бранка Пејић – истраживач сарадник,
- Катарина Ерић – истраживач сарадник;
5. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- Јелена Рудић – истраживач сарадник,
- Катарина Ћуковић – истраживач сарадник,
- Милица Потребић – истраживач сарадник;
6. Обавештења;
7. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је V редовну седницу НВ.
Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред, са допунама.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са IV редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa електронским путем 31.03.2020. године.
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II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*научни саветник за:
- др Ану Ћирић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака,
- др Јелену Савић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
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 Мартина Распора, 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.
*научни сарадник за:
- др Гордану Стојадиновић, истраживача у Одељењу за неурофизиологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви присутни чланови једногласно су донели одлуку да се кандидат
предложи за стицање траженог звања.
Усвојени предлог за стицање звања научни сарадник биће упућен, 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
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* виши научни сарадник за:
- др Јелену Вранковић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Слађан Павловић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Лариса Илијин – виши научни сарадник ИБИСС и др Ивана Живић – редовни
професор Биолошког факултета Универзитета у Београду.
IV
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања истраживач сарадник за:
- Бранку Пејић, истраживача у Одељењу за генетичка истраживања,
- Катарину Ерић, истраживача у Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију.
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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:
- Јелену Рудић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Ивана Мимчиловић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ангелина
Суботић – научни саветник ИБИСС и др Слађана Јевремовић – научни саветник ИБИСС,
- Катарину Ћуковић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС; чланови др Слађана
Тодоровић – виши научни сарадник ИБИСС и др Милица Богдановић – научни сарадник
ИБИСС,
- Милицу Потребић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Десанка Милановић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови
др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС и др Весна Пешић –
научни саветник ИБИСС.
VI
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- запослени у Институту се постепено враћају у редован радни процес, уз спровођење свих
неопходних мера превенције и заштите ради спречавања инфекције вирусом корона,
- на дан 31.05. обележен је Дан Института, ове године није организована прослава за
запослене и госте имајући у виду препоручене мере заштите за време епидемије услед вируса
корона, том приликом су додељене захвалнице младим истраживачима запосленим у
Институту за успешно одбрањене докторске дисертације у предходних 12 месеци,
- одређен број наших истраживача је у предходном периоду као и за време ванредног стања
радио на анализи тестова на корона вирус у специјализованим лабораторијама: Ватрено око у
оквиру Клиничког центра Срвије, Национална референтна лабораторија у Батајници,
лабораторија у Институту „Торлак“,
- по Јавном позиву Фонда за науку Републике Србије за реализацију научноистраживачких
пројеката у оквиру Програма ИДЕЈЕ, поступак је још увек у току,
- ресорно министарство је уплатило половину материјалних трошкова за научна
истраживања, о додели тих средстава одлучује директор Института,
- дописи матичног научног одбора о резултатима евалуације научноистраживачких резултата
истраживача запослених у Институту биће стављани на сајт Института како би сви
заинтересовани добили обавештење о резултатима евалуације.
VII
По овој тачки дневног реда није било дискусије.
*
Седница је завршена у 11,45 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

*

*

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
3

