
 
З А П И С Н И К 

            са  X редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 
Станковић" – Института од националног значаја за Републику Србију, одржане дана 
25.11.2022. године у Библиотеци Института, са почетком у 10 часова. 

 
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 26 чланова. 

 
Седници присуствују следећи чланови: др Благојевић Душко, науч. саветник; др 

Благојевић Јелена, науч. саветник; др Војновић Милутиновић Данијела, науч. саветник; др 
Вуков Тања, науч. саветник; др Гламочлија Јасмина науч. саветник; др Ђикановић Весна, 
в.н. сарадник; др Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Илијин Лариса, науч. саветник; др Јојић 
Вида, в.н.сарадник; др Коларевић Стоимир, в.н. сарадник; др Мијатовић Сања, науч. 
саветник; др Митровић Мирослава, науч. саветник; др Михаиловић Мирјана, науч. 
саветник; др Мишић Данијела, науч. саветник; др Павловић Павле, науч. саветник; др 
Павловић Слађан, науч. саветник; др Перић Матаруга Весна, науч. саветник; др Пауновић 
Момир, науч. саветник; др Петковић Бранка, науч. саветник; др Пешић Милица, науч. 
саветник; др Савковић Урош, науч. сарадник; др Саксида Тамара, науч. саветник; др 
Танасковић Марија, науч. сарадник; др Тарасјев Алексеј, науч. саветник; др Филиповић 
Бранко, науч. саветник и др Шилер Бранислав, научни саветник.  

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Бјелобаба Ивана, науч. саветник; др Милер 
Марко, в.н. сарадник; др Суботић Ангелина, науч. саветник; др Стојановић Ивана, науч. 
саветник.  

НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 
 
 

За ову седницу предложен је следећи 
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 
 

1. Усвајање записника са IX редовне седнице Научног већа; 
 

2. Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
- др Јелена Чанак Атлагић – научни сарадник. 

 
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 
- др Гордана Завишић – научни сарадник. 

 
4. Покретање поступка за стицање научног звања: 
- др Дарка Шешлија Јовановић – научни саветник; 
- др Сања Ковачевић – виши научни сарадник; 
- др Јелена Станковић – научни сарадник; 
- др Ирена Хрибшек – научни сарадник. 

 
4а. Покретање поступка за реизбор научног звања: 
- др Косара Смиљанић – виши научни сарадник. 

 
5. Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 



- Тамара Закић – истраживач сарадник; 
- Софија Ступар – истраживач сарадник. 
 
6. Разматрање и давање сагласности на предлог Плана рада Института за  

биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитет у Београду са радним задацима за 2023. годину; 
 

7. Одобравање захтева за учешће на научним пројектима, скуповима,  
обављање студијских боравака и специјализација; 
 

8. Обавештења; 
 

9. Разно. 
                                                                                                    

Др Тања Вуков, председник Научног већа, отворила је X редовну седницу Научног 
већа, утврдила да постоји кворум за рад и одлучивање након чега се приступило усвајању 
Дневног реда који је усвојен једногласно.   
 

 I 
Др Тања Вуков је отворила ову тачку дневног реда у оквиру које се усваја записник 

са IX редовне седнице Научног већа одржаног дана 04.11.2022. године. Примедбе на 
записник су изнели др Алексеј Тарасјев и др Милица Пешић везано за текст у оквиру тачке 
VIII записника. Др Тарасјев је сугерисао да се у оквиру четвртог пасуса реч „констатовано“ 
замени са „правно тумачење“ и у оквиру седмог пасуса речи „већином гласова“ измене у 
„потребан број гласова“. 

Др Пешић је дала примедбу на записник са IX редовне седнице Научног већа 
ИБИСС-а и тражила од правнице Дубравке Заилац да прочита члан 27. Пословника о раду 
Научног већа који гласи: „Члан Научног већа има дужност и обавезу да одлучи о сваком 
предлогу односно захтеву о коме се расправља на седници Научног већа. Члан Научног већа 
гласа „ЗА“ предлог/захтев, „ПРОТИВ“ предлога/захтева или се „УЗДРЖАВА“ од гласања.“ 

Како у записнику са IX редовне седнице Научног већа ИБИСС-а пише: „Имајући у 
виду да је чланом 27 Пословника о раду Научног већа Института утврђено да члан Научног 
већа има дужност и обавезу да одлучи о сваком предлогу, односно захтеву о коме се 
расправља на седници Научног већа и да о истом гласа „ЗА“ предлог/захтев, „ПРОТИВ“ 
предлога/захтева или се „УЗДРЖАВА“ од гласања, др Ана Ђорђевић је изнела предлоге 
кандидата за чланове Управног одбора сходно датумима достављања дописа Научном већу, 
а чланови Научног већа су се изјаснили на следећи начин: 

1. за предлог да се др Славица Нинковић предложи за члана Управног одбора: 20 
гласова „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 4 гласа „УЗДРЖАН“ 

2. за предлог да се др Душко Благојевић предложи за члана Управног одбора: 24 гласа 
„ЗА“ и 3 гласа „УЗДРЖАН“ 

3. за предлог да се др Павле Павловић предложи за члана Управног одбора: 21 глас 
„ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 4 гласа „УЗДРЖАН“ 

4. за предлог да се др Мелита Видаковић предложи за члана Управног одбора: 9 
гласова „ЗА“ и 9 гласова „УЗДРЖАН“ 

5. за предлог да се др Ивана Бјелобаба предложи за члана Управног одбора: 12 
гласова „ЗА“ и 6 гласова „УЗДРЖАН“ 



Након прочитаних резултата гласања, др Ана Ђорђевић је констатовала да су др Славица 
Нинковић, др Душко Благојевић и др Павле Павловић добили највећи број гласова и да је 
Научно веће утврдило да су др Славица Нинковић, др Душко Благојевић и др Павле 
Павловић кандидати за чланове Управног одбора у наредном мандатном периоду из реда 
истраживача запослених у Институту.“ 

Др Пешић је истакла да је процес гласања и избора чланова УО ИБИСС-а био 
нерегуларан јер члан 27. Пословника о раду Научног већа ИБИСС-а није испоштован и нису 
сви кандидати имали укупан број гласова 27 колико је чланова Научног већа било присутно 
на седници. Део чланова Научног већа се није изјаснио гласањем тј. није обавио своју 
"дужност и обавезу" из члана 27. Пословника о раду Научног већа. Др Пешић је изразила 
мишљење да је правница Дубравка Заилац морала на самој седници на којој се гласало да 
упозори Научно веће и тражи изјашњавање свих присутних чланова о сваком кандидату. 

Поред тога др Пешић је напоменула да неће гласати против овог записника како би 
он остао за сведочанство да је поступак избора чланова УО ИБИСС-а био нерегуларан. 
Само је тражила да се нагласи да њен предлог да се организује тајно гласање о члановима 
УО није прихваћен са 14 гласова „ЗА“ од 27 присутних чланова Научног већа на IX редовној 
седници. 

Након изнетих примедби од стране др Тарасјева и др Пешић, са једне стране и 
констатације и правног тумачења Дубравке Заилац, дипл. правника да је процес избора 
чланова Управног одбора из реда запослених истраживача Института на IX редовној 
седници Научног већа био регуларан, чланови Научног већа су једногласно усвојили 
записник са IX редовне седнице Научног већа која је одржана 04.11.2022. године са 
наведеним изменама. 
 

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

за стицање научног звања: 
* научни сарадник за: 
- др Јелену Чанак Атлагић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту 

вода. 
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 

реферат – извештај о кандидату, једногласно је донета одлука да се кандидат предложи за 
стицање траженог звања. Усвојен предлог за стицање научног звања биће упућен са 
потребном документацијом надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 
             

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

за реизбор научног звања: 
* научни сарадник за: 
- др Гордану Завишић, истраживача који није запослен у Институту за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ – Институту од националног значаја за Републику 
Србију, Универзитет у Београду. 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 
реферат – извештај о кандидату, једногласно је донета одлука да се кандидат предложи за 
стицање траженог звања. Усвојен предлог за стицање научног звања биће упућен са 
потребном документацијом надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 

 
IV 



Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 
комисије за стицање научног звања: 

* научни саветник за: 
- др Дарку Шешлија Јовановић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Јелица Лазаревић – научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Тања Вуков – научни саветник ИБИСС и проф. др Жељко Томановић, 
Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 
- др Сању Ковачевић, истраживача у Одељењу за биохемију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Ана Ђорђевић – научни саветник ИБИСС; чланови: др Јелена 
Бркљачић – научни саветник ИБИСС и др Горан Корићанац – научни саветник Института 
за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду. 

 * научни сарадник за: 
- др Јелену Станковић, истраживача који није запослен у Институту за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ – Институту од националног значаја за Републику 
Србију, Универзитет у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Маја Раковић – 
виши научни сарадник ИБИСС; чланови: др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС 
и проф. др Вера Николић – Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

* научни сарадник за: 
- др Ирену Хрибшек, истраживача који није запослен у Институту за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ – Институту од националног значаја за Републику 
Србију, Универзитет у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Слободан 
Давидовић – научни сарадник ИБИСС; чланови: др Марија Танасковић – научни сарадник 
ИБИСС и доц. др Милан Плећаш – Биолошки факултет Универзитета у Београду. 
 

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

комисије за реизбор научног звања: 
* виши научни сарадник за: 
- др Косару Смиљанић, истраживача који није запослен у Институту за биолошка 

истраживања „Синиша Станковић“ – Институту од националног значаја за Републику 
Србију, Универзитет у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Александра 
Младеновић – научни саветник ИБИСС; чланови: др Десанка Милановић – виши научни 
сарадник ИБИСС и др Предраг Вујовић – ванредни професор Биолошког факултета 
Универзитета у Београду. 
 

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

за стицање истраживачког звања:  
*истраживач сарадник за:  
- Тамару Закић, истраживача у Одељењу за физиологију. КОМИСИЈА у саставу:  

председник др Бато Кораћ, научни саветник ИБИСС, чланови: др Александра Јанковић, 
научни саветник ИБИСС и проф. др Александра Кораћ, Биолошки факултет Универзитета 
у Београду.  

*истраживач сарадник за:  
- Софију Ступар, истраживача у Одељењу за физологију биљака. КОМИСИЈА у  



саставу: председник др Јелена Савић, научни саветник ИБИСС, чланови: др Нина Деврња, 
научни сарадник ИБИСС и др Душица Јаношевић, ванредни професор Биолошког 
факултета Универзитета у Београду.  
 

VI 
 Научно веће је једногласно донело одлуку о давању сагласности на предлог Плана 
рада Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од 
националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду са радним задацима за 
2023. годину.  

 
VII 

Научно веће  је обавештено да је између две седнице Научног већа подржана научна 
оправданост одсуства: 

- др Ане Ђорђевић, руководиоца Одељења за биохемију, у периоду од 23.11.2022.  
до 24.11.2022. године, у оквиру којег ће учествовати на научном скупу „Droplet Digital PCR 
Symposium“ и који се одржава у Инстанбулу, Турска; 

- др Јелене Благојевић, руководиоца Одељења за генетичка истраживања, у  
периоду од 23.11.2022. до 24.11.2022. године, у оквиру којег ће учествовати на научном 
скупу „Droplet Digital PCR Symposium“ и који се одржава у Инстанбулу, Турска; 

- др Стоимира Коларевића, вишег научног сарадника у Одељењу за  
хидроекологију и заштиту вода, у периоду од 23.11.2022. до 24.11.2022. године, у оквиру 
којег ће учествовати на научном скупу „Droplet Digital PCR Symposium“ и који се одржава 
у Инстанбулу, Турска; 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост одсуства: 
- Бранке Бајић, истраживача сарадника у Одељењу за генетичка истраживања, у  

периоду од 12.12.2022. до 16.12.2022. године, ради учешћа на тренингу „Conservation 
Management & Leadreship Reunion: Stakeholders Engagement & Project Management“ који се 
одржава на острву Ламбок, Индонезија, у организацији Conservation Leadership Programme 
и представља део прекограничног пројекта са Румунијом; 

- Марка Ђокића, истраживача приправника у Одељењу за генетичка истраживања,  
у периоду од 30.11.2022. године до 16.12.2022. године, ради истраживачког боравка у 
лабораторији за еволуциону филогеномику Одељења за ботанику Универзитета у 
Дебрецину, Мађарска, a у циљу реализације текуће научне сарадње везане за конзервацију 
угрожене врсте слепог кучета Nannospalax (leudocon) montanosyrmiensis; 

- др Наде Ћосић, научног сарадника у Одељењу за еволуциону биологију, у  
периоду од 30.11.2022. до 16.12.2022. године, ради истраживачког боравка у лабораторији 
за еволуциону филогеномику Одељења за ботанику Универзитета у Дебрецину, Мађарска, 
a у циљу реализације текуће научне сарадње везане за конзервациону генетику угрожених 
врста ситих сисара Панонског региона. 
 

VIII 
Др Тања Вуков је отворила ову тачку дневног реда и дала реч др Мирјани 

Михаиловић, директору Института која је чланове Веће обавестила о следећем: 
- Отпочела је испорука научноистраживачке опреме на одељења Института; 
- Одржана је седница председништва Заједнице института Србије на којој је  

донета одлука да се Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике 
Србије упути предлог измена и допуна Правилника о стицању истраживачких и научних 
звања („Сл. гласник РС“ бр. 159/20) и у циљу обједињавања предлога који су пристигли са 



института у оквиру заједнице образована је радна група за израду предлога измена и допуна 
наведеног правилника; 

- Др Марина Соковић је у поступку именовања за помоћника министра науке,  
технолошког развоја и иновација Републике Србије; 

- Заједница Института Србије је утврдила редослед тема за разговор са директором  
Фонда за науку Републике Србије који је планиран да се одржи у месецу децембру 2022. 
године, као и објављивање плана са позивима за пројекте у 2023. години;  

- Подржана је иницијатива да се у Институту поново организују институтски  
семинари у циљу размене научноистраживачких информација између истраживача 
Института; 

Након др Михаиловић, др Момир Пауновић је испред Тима за трансформацију 
Института чланове Већа обавестио о следећем: 

- Обавеза Института је да Научно веће обавештава о свим активностима које се  
предузимају у оквиру процеса трансформације Института; 

- Једна од основних обавеза које је Институт преузео у овом процесу је да се повећа   
компетенција запослених у области припреме међународних и националних пројеката, 
посебно оних Оквирног програма ЕЦ, а кроз организовање обука и предавања. ЕУТА је од 
стране SAIGE пројекта ангажована за део обука. У претходном периоду је, у сарадњи са 
Заводом за интелектуалну својину Републике Србије, организована обука везано за област 
интелектуалне својине; 

- Зорица Јанковић, библиотекар Института је одређена да комуницира са Светском  
банком везано за унапређење интернет странице Института и друштвених мрежа и 
неопходно је да се образује радна група за дигиталну комуникацију и да постоји велико 
интересовање истраживача за учешће у истој; 

- Институт је у обавези да предложи пет до седам врхунских стручњака у области  
науке који би се именовали за чланове Међународног саветодавног одбора Института 
(International advisоry board) и који би могли да допринесу подизању капацитета Института 
уз обавезу Института да два пута годишње организује састанак (уживо или преко zoom-a); 

- Остварен је контакт са Институтом за вештачку интелигенцију, и договорена је  
сарадња у областима од обостраног интереса. 

Имајући у виду неопходност образовања Радне групе за дигиталну комуникацију, 
Научно веће је једногласно донело одлуку о образовању Радне групе за дигиталну 
комуникацију Института, са задатком да у складу са Планом трансформације Института 
који је израђен у оквиру Пројекта акцелерације иновација и подстицања раста 
предузетништва (SAIGE пројекат) разматра питања унапређења области дигиталне 
комуникације, у коју су именовани: 1. др Ана Ђорђевић, 2. др Тамара Саксида, 3. др Марија 
Рајачић, 4. др Милица Милутиновић, 5. др Стоимир Коларевић, 6. др Урош Савковић, 7. др 
Мирко Ђорђевић и Зорица Јанковић. 
 

IX 
Др Тања Вуков је пре отварања ове тачке дневног реда, обавестила чланове Научног 

већа да су др Јасна Шапоњић, др Милка Перовић и др Весна Пешић позване да присуствују 
седници у оквиру ове тачке дневног реда, имајући у виду да је др Јасна Шапоњић, научни 
саветник на Одељењу за неуробиологију, дана 08.11.2022. године упутила молбу Научном 
већу за давање писаног образложења везаног за разлоге неприхватања примедби на 
извештај за избор др Јелене Ћирић, научног сарадника на Одељењу за неуробиологију у 
звање виши научни сарадник, које је др Јасна Шапоњић дана 17.10.2022. године упутила 
председнику Научног већа, именована Комисија прихватила примедбе и по њима 



кориговала извештај, који је послала председнику Научног већа 2.11.2022. Молба др Јасне 
Шапоњић је достављена као део материјала за X редовну седницу свим члановима Већа.  

На IX редовној седници Научног већа која је одржана дана 04.11.2022. године, 
Научно веће је, након увида у извештај, у примедбе на извештај о кандидату др Јелени 
Ћирић поднет од стране др Јасне Шапоњић и дискусије у којој су учествовали и др Милка 
Перовић и др Весна Пешић, у својству чланова комисије за писање извештаја о кандидату, 
донело одлуку о утврђивању предлога за избор др Јелене Ћирић у звање виши научни 
сарадник, усвојивши некориговану верзију извештаја о кандидату, без иједне усвојене 
писане примедбе на извештај који је израдила комисија у саставу: др Милка Перовић, др 
Весна Пешић и др Марија Швиртлих, а који је стављен на увид јавности дана 03.10.2022. 
године. 

Др Тања Вуков је дала реч др Јасни Шапоњић, која је истакла да је примедбе на 
извештај поднела у интересу кандидата, имајући у виду да је кандидат дуги низ година 
обављао научноистраживачки рад у оквиру пројекта у којем је била руководилац, као и да 
је докторска дисертација кандидата израђена у оквиру истог. Др Јасна Шапоњић је такође 
истакла да се примедбе на извештај односе на: 1. биографске податке – у оквиру којих се не 
налази име ментора докторске дисертације, назив пројекта и руководиоца пројекта за 
период 2011-2019 у оквиру кога је др Јелена Ћирић урадила своју докторску дисертацију и 
након тога стекла звање научни сарадник; 2. избора пет најзначајнијих остварења кандидата 
– кандидат је само коаутор наведених публикација и нема публикацију у којој је 
кореспондирајући аутор; 3. ангажованост у образовању и формирању научних кадрова – 
кандидат нема валидан доказ да је водила експериментални део дипломског рада Данице 
Деспотовић; 4. остали показатељи успеха у научном раду – нетачни наводи у тексту 
извештаја везани за „техничко опремање“ лабораторије за неуробиологију спавања које се 
заправо односе на трансфер технологије и знања.  

У дискусији су до краја седнице учествовали др Алексеј Тарасјев и др Вида Јојић у 
оквиру које је констатовано да се др Јелена Ћирић, као дугогодишњи сарадник др Јасне 
Шапоњић, није обратила др Шапоњић у циљу њеног именовања за члана комисије за 
писање извештаја, као и да се Научно веће не изјашњава о наведеној молби. 
 

*               *               * 
 
Седница је завршена у 11,00 часова.                                                                                               
 
 

               Записничар                                                                    Председник Научног већа 
           Дубравка Заилац                                                                        Др Тања Вуков 
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