ЗАПИСНИК
са XV редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 15.04.2019.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 28 чланова.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,
др Бојовић Срђан, др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков
Тања, др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана,
др Игњатовић Ђурђица, 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 Саксида Тамара, др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј,
др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Илијин Лариса, др Пешић Милица.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:

/

За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са XIV редовне седнице Научног већа;
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Бранка Узелац – виши научни сарадник,
- др Сања Будечевић – научни сарадник,
- др Данијел Пантелић – научни сарадник;
3. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Милена Влаховић – научни саветник,
- др Милан Марковић – научни сарадник;
4. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Јована Јовановић – истраживач приправник;
5. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- Љиљана Арсенијевић – истраживач приправник,
6. Утврђивање предлога за продужетак радног односа истраживача у звању
научног саветника до навршених 67 година живота;
7. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
8. Обавештења;
9. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је XV редовну седницу НВ.
Пре почетка седнице, др Тарасјев је позвао присутне да минутом ћутања одају пошту
недавно преминулом председнику Управног одбора ИБИСС др Николи Ристићу, професору
емеритусу.
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Др Алексеј Тарасјев је обавестио присутне да данашњој седници присуствује др Ђурђица
Игњатовић која је нови члан НВ уместо др Младена Вујошевића и овом приликом јој је
честитао на чланству у овом стручном телу.
Након тога, чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред и почели са радом.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са XIV редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 04.03.2019. године.
II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*виши научни сарадник за:
- др Бранку Узелац – 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 вишег научног сарадника и
научног саветника једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за стицање
траженог звања.
*научни сарадник за:
- др Сању Будечевић – истраживача у Одељењу за еволуциону биологију,
- др Данијела Пантелића – истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате –
извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ једногласно су донели одлуку да се
кандидати предложе за стицање траженог звања.
Сви усвојени предлози ће, са потребном документацијом, бити упућени надлежном
матичном научном одбору и Комисији за стицање научних звања Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС, на даљи поступак.
III
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* научни саветник за:
- др Милену Влаховић, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката
Института; 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,
* научни сарадник за:
- др Милана Марковића, истраживача који није запослен у Институту за биолошка
истраживања „Синиша Станковић“; КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела
Максимовић Иванић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ђорђе Миљковић – научни
саветник ИБИСС и др Драгана Вучевић – редовни професор Медицинског факултета ВМА
Универзитета одбране у Београду.
IV
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
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стицање истраживачког звања:
*истраживач приправник за:
- Јовану Јовановић – студента докторских студија на Биолошком факултету Универзитета
у Београду.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидату, са подацима о научноистраживачком
раду, 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 приправник за:
- Љиљану Арсенијевић – студента докторских студија на Биолошком факултету
Универзитета у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Јасна Шапоњић – научни
саветник ИБИСС; чланови др Јелена Петровић – научни сарадник ИБИСС и др Јелена
Ћирић – научни сарадник ИБИСС.
VI
Разматран је предлог за продужетак радног односа који је поднет за др Сању Пековић,
истраживача у звању научног саветника, запослену у Одељењу за неуробиологију Института,
до навршених 67 година живота, а пре престанка радног односа по сили закона, у складу са
законским прописима из области научноистраживачке делатности.
Имајући у виду научноистраживачки рад именоване у току радне каријере и рангирање
у највише категорије истраживача према критеријумима МПНТР као и ангажовање и
руковођење пројектом из Програма ИИИ МПНТР РС Ев. бр. 41014 Ћелијска и молекулска
основа неуроинфламације: потенцијална циљна места за транслациону медицину и
терапију, констатовано је да је продужетак радног односа оправдан.
Присутни чланови НВ једногласно су усвојили поднети предлог с тим да трајање продужетка
радног односа истраживача буде до 2 године односно да зависи од ангажовања и
финансирања њеног научноистраживачког рада у својству извршиоца истраживања у оквиру
пројекта на коме је ангажована као и других пројеката које финансира Република Србија –
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у периоду од када именована
навршава 65 година живота (11.05.2019.г.) па до законског лимита - навршених 67 година
живота.
Овај предлог НВ биће упућен Матичном научном одбору за биологију ради прибављања
мишљења. Након тога, о овом предлогу за продужетак радног односа одлучује директор
Института.
VII
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду
између две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др АЛЕКСАНДРЕ УСКОКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од
24.03.2019. године до 28.03.2019. године, ради учешћа на скупу „Molecular determinants of
longevity“, Working Group Meeting, Workshops/Conferences, у оквиру COST akcije CA16112 "Personalized nutrition in aging society: redox control of major age-related deseases (NutRedOx)",
који ће се одржати u Луксембургу,
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- др СВЕТЛАНЕ ДИНИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 24.03.2019. године
до 28.03.2019. године, ради учешћа на скупу „Molecular determinants of longevity“, Working
Group Meeting, Workshops/Conferences, у оквиру COST akcije CA16112 -"Personalized nutrition
in aging society: redox control of major age-related deseases (NutRedOx)", који ће се одржати u
Луксембургу,
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 24.03.2019. године
до 28.03.2019. године, ради учешћа на скупу „Molecular determinants of longevity“, Working
Group Meeting, Workshops/Conferences, у оквиру COST akcije CA16112 -"Personalized nutrition
in aging society: redox control of major age-related deseases (NutRedOx)", који ће се одржати u
Луксембургу,
- МАРИЈЕ СИНАДИНОВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место
млађег асистента у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 24.03.2019.
године до 28.03.2019. године, ради учешћа на „Bioinformatics workshop – Introduction to NGS
data analysis: from raw data to intelligible output“, који ће се одржати Барселони, Шпанија,
- др МИРЈАНЕ ЛЕНХАРДТ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 20.03.2019.
године до 23.03.2019. године, ради учешћа на састанку у оквиру COST акције CA18102 под
називом ETN - „The European Aquatic Animal Tracking Network“ који ће се одржати у
Остенду, Белгија,
- др БАТА КОРАЋА, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 19.06.2019. године до
21.06.2019. године, ради учешћа на „Annual Meeting of SFRR-Europe – Redox Homeostasis:
from Signaling to Damage“, који ће се одржати у Ферари, Италија,
- АНЂЕЛИКЕ КАЛЕЗИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег
асистента у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 19.06.2019. године до
21.06.2019. године, ради учешћа на „Annual Meeting of SFRR-Europe – Redox Homeostasis:
from Signaling to Damage“, који ће се одржати у Ферари, Италија,
- др МИЛИЦЕ ПЕШИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 25.03.2019. године до
29.03.2019. године, ради учешћа на Другом годишњем састанку конзорцијума ERA.Net
RUS+ projekta „THIOREDIN“, који ће се одржати у Петрограду, Русија,
- др ТИЈАНЕ СТАНКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 25.03.2019. године до
29.03.2019. године, ради учешћа на Другом годишњем састанку конзорцијума ERA.Net
RUS+ projekta „THIOREDIN“, који ће се одржати у Петрограду, Русија,
- др МАЈЕ МИСИРКИЋ МАРЈАНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место
истраживача у Одељењу за неурофизиологију Института, у периоду од 22.05.2019. године до
24.05.2019. године, ради учешћа на 3rd Nordic Autophagy Society Conference, која ће се
одржати у Утрехту, Холандија,
- др БРАНКЕ ШОШИЋ-ЈУРЈЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 01.07.2019. године
до 03.07.2019. године, ради учешћа на XXIIIrd International Congress Phytopharm, који ће се
одржати у Санкт Петербургу, Русија,
- НИКОЛЕ ТАТАЛОВИЋА, истраживача сарадника, распоређеног на радно место
асистента у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 24.03.2019. године до
27.03.2019. године, ради учешћа на 14. SONA Конгресу, који ће се одржати у Лагосу,
Нигерија,
- МАРИЈЕ ЈАКОВЉЕВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента
у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 01.04.2019. године до 05.04.2019.
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године, ради учешћа на курсу „Pathogenesis of Neurodegenerative Diseases – Finding a common
ground“, који ће се одржати у Браги, Португалија,
- др ВЕСНЕ ЂИКАНОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од
07.04.2019. године до 11.04.2019. године, ради учешћа на Међународној Конференцији о
заштити биодиверзитета Јадрана (Adriatic Biodiversity Protection – AdriBioPro2019), која ће се
одржати у Котору, Црна Гора,
- др ЉИЉАНЕ НИКОЛИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за неурофизиологију Института, у периоду од 13.04.2019. године до 18.04.2019.
године, ради боравка у Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, који ће се
одвијати у Прагу, Чешка Република,
- др ЗОРИЦЕ ПОПОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за екологију Института, у периоду од 23.04.2019. године до
25.04.2019. године, ради присуствовања састанку Management Committee COST Akcije:
CA18135 – Fire in the Earth System: Science & Society, који ће се одржати у Бриселу, Белгија,
- др БРАНКЕ ПЕТКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката Института, у периоду од
09.06.2019. године до 15.06.2019. године, ради учешћа на RAD 2019 Conference, која ће се
одржати у Херцег Новом, Црна Гора,
- др ВЕСНЕ ПЕРИЋ МАТАРУГЕ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката Института, у
периоду од 09.06.2019. године до 14.06.2019. године, ради учешћа на RAD 2019 Conference,
која ће се одржати у Херцег Новом, Црна Гора,
- др ЛАРИСЕ ИЛИЈИН, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката Института, у периоду од
09.06.2019. године до 14.06.2019. године, ради учешћа на RAD 2019 Conference, која ће се
одржати у Херцег Новом, Црна Гора,
- др УРОША САВКОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача
у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 14.04.2019. године до
16.04.2019. године, ради учешћа на састанку радне групе COST Akcije CA17127 „Building on
scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans“, који ће се одржати у
Копенхагену, Данска.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др ЈАСМИНЕ ЖИВАНОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место
истраживача у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 18.04.2019. године до
26.04.2019. године, ради стручног ангажовања на Институту за ћелијску биохемију и
генетику, Универзитет у Бордоу, које ће се одвијати у Бордоу, Француска,
- др МИРКА ЂОРЂЕВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача
у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 22.04.2019. године до
25.04.2019. године, ради учешћа на састанку радне групе COST Akcije CA17127 „Building on
scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans“, који ће се одржати у
Паризу, Француска,
- др УРОША САВКОВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место истраживача
у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 22.04.2019. године до
24.04.2019. године, ради учешћа на састанку радне групе COST Akcije CA17127 „Building on
scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans“, који ће се одржати у
Паризу, Француска,
- др ДАНИЈЕЛЕ МИЉКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 22.04.2019.
године до 25.04.2019. године, ради учешћа на састанку радне групе COST Akcije CA17127
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„Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans“, који ће
се одржати у Паризу, Француска,
- др АЛЕКСЕЈА ТАРАСЈЕВА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
16.04.2019. године до 20.04.2019. године, ради учешћа на пројекту UNEP GEF BCH III, који
ће се одржати у Астани, Казахстан.
VIII
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- поступак за израду Закона о научноистраживачкој делатности је у току, радна група за
израду овог закона је објединила све примедбе и сугестије на текст нацрта закона, Синдикат
науке је такође дао коментар на нацрт закона, радна група треба поново да заседа као и
Национални савет. Овај закон је врло значајан за институте због новог начина финансирања
научноистраживачког рада – институционалног финансирања,
- Универзитет у Београду је дао нови предлог за измену Закона о науци , а то је да у
управним одборима институција које су чланице УБ буде именован за члана по један
представник УБ. На овај предлог је реаговало Веће института УБ и донело одлуку по том
питању. Веће института УБ сматра да нема разлога за предлагање измене у саставу управних
одбора у корист представника УБ јер су и до сада у управним одборима као чланови
заступљени многи представници УБ. ЗИС је такође против овог предлога, тако да наш
Институт нема потребе да даје неки посебан писани коментар на овај предлог,
- именован је Управни одбор фонда за науку. Почетком јуна месеца биће расписан конкурс
за реализацију једног пилот пројекта у складу са финансијским средствима Фонда,
- Фонд за иновациону делатност има разне програме за привреду, али и за научне установе па
ће неко од представника Фонда доћи у ИБИСС и представити те програме,
- споразум о сарадњи са институтом из НР Кине је закључен и потписан у Ректорату УБ. На
сајту Кинеске академије наука налазе се разна обавештења о програмима и стипендијама које
могу бити реализоване и од стране наших истраживача,
- до сада су спроведени поступци јавне набавке и закључени су уговори за набавку горива, за
храну за огледне животиње, за услуге обезбеђења, за електричну енергију и за агрегат за
случак резервног снабдевања струјом,
- докторандима који бране тезе на Биолошком факултету у Београду је умањена цена
одбране тако да плаћају само 8.000 динара за административне трошкове,
- за 18.04. је заказан састанак директора са руководиоцима пројеката у вези набавке опреме
која је тражена раније, сада треба донети одлуку о набавци оне опреме може да се користи за
научни рад у оквиру више пројеката.
IX
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је Шумарски
факултет Универзитета у Београду поднео захтев за давање сагласности за ангажовање
др Срђана Бојовића, научног саветника у Одељењу за екологију, у извођењу наставе на
овом факултету, на докторским академским студијама из предмета Технике
научноистраживачког рада, у школској 2019/ 2020. години. Чланови Научног већа су
једногласно дали сагласност за тражено ангажовање;
Такође, чланови Научног већа су, на основу става Одбора за издавачку делатност Института,
једногласно донели одлуку да се сматра научно заснованом и прихвата се за издавање
публикација – Програм и Зборник сажетака са 14. Мултинационалног конгреса микроскопије
(14th Multinational Congress on Microscopy – MCM 2019) који ће бити одржан у Београду, у
периоду од 15. до 20. септембра 2019. године. Рецензенти наведене публикације ће бити
еминентни научници из области које су подељене у три групе: Mikroskopija u „Life Sciences“,
Mikroskopija u „Material Sciences“ i Instrumentacija.
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Седница је завршена у 10,40 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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