
 
З А П И С Н И К 

            са  III редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" – Института од националног значаја за Републику Србију, одржане 
дана 28.02.2022. године у библиотеци Института, са почетком у 10 часова. 

 
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 26 чланова. 

 
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, 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 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 
Пауновић Момир, науч. саветник; др Перић Матаруга Весна, науч. саветник;  др Петковић 
Бранка, науч. саветник; др Пешић Милица, науч. саветник; др Стојановић Ивана, науч. 
саветник; др Суботић Ангелина, 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 Благојевић Душко, науч. саветник; др Милер 
Марко, науч. сарадник; др Савковић Урош, науч. сарадник и др Саксида Тамара, 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 II редовне седнице Научног већа; 
 

2. Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
- др Јелена Арамбашић Јовановић – научни саветник; 
- др Анђело Белетић – виши научни сарадник; 
- др Весна Тешић – виши научни сарадник; 
- др Марина Костић – научни сарадник; 
- др Тамара Крајновић – научни сарадник. 

 
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 
- др Весна Ђикановић – виши научни сарадник; 
- др Наташа Тодоровић – научни сарадник. 

 
4. Покретање поступка за стицање научног звања: 
- др Милица Марковић – научни сарадник. 

 
5. Покретање поступка и доношење одлуке за стицање истраживачког звања: 
- Алекса Рончевић – истраживач приправник. 



 
6. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању 

запослених у ИБИСС-у за извођење наставе на високошколским 
установама; 
 

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 III редовну седницу Научног 
већа, утврдила да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега се приступило усвајању 
Дневног реда који је усвојен једногласно.   
 

I 
Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са II редовне седнице 

Већа кoja je oдржанa 27.12.2021. године. 
II 

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је 
поступак за стицање научног звања: 

* научни саветник за: 
- др Јелену Арамбашић Јовановић, истраживача у Одељењу за молекуларну 

биологију. 
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, Комисији за стицање научних звања и надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања. 

* виши научни сарадник за: 
- др Анђела Белетића, истраживача запосленог у Центру за медицинску биохемију 

Универзитетског Клиничког центра Србије. 
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, Комисији за стицање научних звања и надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања. 

* виши научни сарадник за: 
- др Весну Тешић, истраживача која није запослена на Институту. 
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, Комисији за стицање научних звања и надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 



- др Марину Костић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака. 
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. 

* научни сарадник за: 
- др Тамару Крајновић, истраживача у Одељењу за имунологију. 
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: 

* виши научни сарадник за: 
- др Весну Ђикановић, 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 
реизбор траженог звања. Усвојен предлог за реизбор научног звања биће упућен са 
потребном документацијом, Комисији за стицање научних звања и надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 
- др Наташу Тодоровић, истраживача у Одељењу за неурофизиологију. 
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у 

реферат – извештај о кандидату, једногласно је донета одлука да се кандидат предложи за 
реизбор траженог звања. Усвојен предлог за реизбор 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 избор научног звања: 
* научни сарадник за: 
- др Милицу Марковић, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Павле Павловић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Ратко 
Костић, редовни професор Шумарског факултета, Универзитета у  Београду и др 
Мирослава Митровић, научни саветник ИБИСС. 
 

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

поступак за стицање истраживачког звања истраживач приправник за: 
- Алексу Рончевића, студента докторских академских студија на Биолошком  

факултету Универзитета у Београду. 
Увидом у поднети предлог за покретање поступка у којем су наведени неопходни 

подаци о кандидатима и приложена неопходна документација, чланови Научног Већа су 



констатовали испуњеност законских услова за стицање траженог звања, па су једногласно 
донели одлуку о стицању звања истраживач приправник за предложеног кандидата. 
 

VI 
У складу са захтевом Биолошког факултета Универзитета у Београду који је 

достављен ИБИСС-у, Научно веће Института је једногласно дало сагласност за извођење 
наставе на докторским студијама на Биолошком факултету Универзитета у Београду у 
школској 2021/2022 години и то следећим истраживачима: 

- Др Јелки Црнобрњи Исаиловић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру 
Модула Еволуциона биологија из предмета Методолошки приступи у еволуционој 
биологији и Генетички и еволициони аспекти конзервационе биологије; 

- Др Николи Танићу, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Молекуларна биологија из предмета Молекуларна патогенеза болести човека; 

- Др Ђорђу Миљковићу, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Неурофизиологија, Транслациона истраживања у неуробиологији и биомедицини из 
предмета Психонеуроимунологија и Неуробиолошки семинар; 

- Др Јелени Благојевић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Еволуциона биологија из предмета Методолошки приступи у еволуционој биологији; 

- Др Данијели Максимовић Иванић, научном саветнику, за извођење наставе у 
оквиру модула Ћелијска и молекуларна онкологија и Имунобиологија из предмета 
Експерементална онкологија, Дисрегулација имунског одговора и Имунотерапија; 

- Др Сањи Мијатовић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Ћелијска и молекуларна онкологија и Имунобиологија из предмета Молекулски основи 
патологије ћелија, Дисрегулација имунског одговора и Имунотерапија; 

- Др Александри Младеновић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру 
модула Транслациона истраживања у неуробиологији и биомедицини из предмета 
Молекулски механизми болести нервног система; 

- Др Светлани Динић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Молекуларна биологија из предмета Епигенетика; 

- Др Милици Пешић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Транслациона истраживања у неуробиологији и биомедицини  из предмета Молекулски 
механизми болести нервног система; 

- Др Ани Ђорђевић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Молекуларна биологија  из предмета Молекуларна биологија ћелије; 

- Др  Мелити Видаковић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Молекуларна биологија из предмета Епигенетика; 

- Др Ани Станчић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Биологија ћелија и ткива из предмета Молекуларни методи у истраживању у ћелија и  
ткива; 

- Др Весни Пешић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Транслациона истраживања и неуробиологији и биомедицини из предмета Молекулски 
механизми болести нервног система; 

- Др Ирени Лаврњи, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула 
Транслациона истраживања и неуробиологији и биомедицини из предмета Молекулски 
механизми болести нервног система; 

- Др Јелици Лазаревић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула  
Еволуциона  биологија из предмета Еволуциона биологија; 



- Др Александри Јанковић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру  
модула  Биологија ћелија и ткива из предмета Молекулски основи физиологије ћелија; 

- Др Ивани Стојановић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула  
Имунобиологија из предмета Дисрегулација имунског одговора и Имунотерапија; 

- Др Милану Драгићевићу, вишем научном сараднику, за извођење наставе у оквиру  
модула  Генетика из предмета Биоинформетичка анализа генетичких података. 

 
VII 

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

- др Мелите Видаковић, научног саветника, распоређене на радном месту 
руководиоца Одељења за молекуларну биологију Института, у периоду од 01.03.2022. 
године до 28.03.2022. године, у циљу реализације пројекта Epi-CAP финансираног од 
стране Фонда за науку Републике Србије у оквиру Програма сарадње српске науке са 
дијаспором под називом: „Ваучери за размену знања“ а који ће се одвијати на 
Универзитету Emory, Департману за биологију, Атланта, САД, 

- др Јоване Рајић, научног сарадника, распоређене на радном месту истраживача у 
Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 10.03.2022. године до 
28.03.2022. године, у циљу реализације пројекта Epi-CAP финансираног од стране Фонда 
за науку Републике Србије у оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором под 
називом: „Ваучери за размену знања“ а који ће се одвијати на Универзитету Emory, 
Департману за биологију, Атланта, САД,  

- др Ање Толић, научног сарадника, распоређене на радном месту истраживача у 
Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 10.03.2022. године до 
28.03.2022. године, у циљу реализације пројекта Epi-CAP финансираног од стране Фонда 
за науку Републике Србије у оквиру Програма сарадње српске науке са дијаспором под 
називом: „Ваучери за размену знања“ а који ће се одвијати на Универзитету Emory, 
Департману за биологију, Атланта, САД, 

- др Мирјане Михаиловић, научног саветника и директора Института, у периоду од 
14.02.2022. године до 18.02.2022. године, у циљу присуства састанку „JINR Expertise for 
Member States and Partner countries“ који се одржава у Међународном институту за 
нуклеарна истраживања у Дубни, Руска федерација, 

- др Иване Будински, вишег научног сарадника у Одељењу за генетичка 
истраживања, у периоду од 01.03.2022. године до 05.04.2022. године, у циљу учешћа у 
експедицији у Гани као део тима за истраживање слепих мишева у оквиру SENTINEL 
пројекта који је финансиран од стране UK Global Challenges Research Fund, 

- др Сање Ковачевић, научног сарадника у Одељењу за биохемију, у трајању од 2 
(два) месеца, у периоду од 01.04.2022. године до 31.05.2022. године, ради стручног 
усавршавања у лабораторији за компјутерску и системску биологију Dr Јоао Xavier-a у 
Меморијалном центру за рак „Слоан Кетеринг“, које ће се одвијати у Њујорку, САД, 

- др Тање Вуков, научног саветника, распоређене на радно место истраживача 
саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 02.03.2022. до 
05.03.2022. године, ради учешћа на састанцима у вези са реализацијом пројекта „Студија 
утицаја на животну средину изградње ХЕ Комарница“, који ће се одвијати у Шавнику и 
Плужинама – Црна Гора, 

- др Момира Пауновића, научног саветника и помоћника директора за основну 
делатност Института, у периоду од 02.03.2022. до 05.03.2022. године, ради учешћа на 



састанцима у вези са реализацијом пројекта „Студија утицаја на животну средину 
изградње ХЕ Комарница“, који ће се одвијати у Шавнику и Плужинама – Црна Гора. 

 
Научно веће је једногласно подржало научну оправданост одсуства: 

- др Стоимира Коларевића, вишег научног сарадника, распоређеног на радно место  
вишег истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода, у периоду од 
23.05.2022. године до 26.05.2022. године, ради учествовања на научном скупу 14th 
International Comet Assay Workshop & Environmental Mutagenesis and Genomic Society 
Meeting, у организацији The European  Environmental Mutagenesis and Genomic Society, a 
који ће се одвијати у Мастрихту, Холандија, 

- др Маргарете Крачун Коларевић, научног сарадника, распоређене на радно место  
истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода, у периоду од 23.05.2022. 
године до 26.05.2022. године, ради учествовања на научном скупу 14th International Comet 
Assay Workshop & Environmental Mutagenesis and Genomic Society Meeting, у организацији 
The European  Environmental Mutagenesis and Genomic Society, a који ће се одвијати у 
Мастрихту, Холандија, 

- др Јоване Јовановић Марић, истраживача сарадника, распоређене на радно место  
млађег истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода, у периоду од 
23.05.2022. године до 26.05.2022. године, ради учествовања на научном скупу 14th 
International Comet Assay Workshop & Environmental Mutagenesis and Genomic Society 
Meeting, у организацији The European  Environmental Mutagenesis and Genomic Society, a 
који ће се одвијати у Мастрихту, Холандија. 
 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост и дало сагласност 
истраживачима Одељења за физиологију биљака, Института за биолошка истраживања 
“Синиша Станковић” – Института од националног значаја за Републику Србију, и то: др 
Марини Костић – истраживачу сараднику, др Ани Ћирић – научном саветнику, др 
Јасмини Гламочлији – научном саветнику, др Јовани Петровић – научном сараднику, др 
Марији Иванов – научном сараднику и Дејану Стојковићу – истраживачу сараднику да 
пријаве за реализацију и финансирање предлог пројекта  „Завирите у чудесан свет 
гљива“  у оквиру Јавног позива Центра за промоцију науке за подношење пријава за 
финансијску подршку пројекатима промоције и популаризације науке 2022.  
 

VIII 
Др Тања Вуков, председник Научног већа је обавестила чланове Научног већа да су 
чланови Матичног научног одбора за биологију скренули пажњу на то да треба повести 
рачуна о форми извештаја комисије образоване ради спровођења поступка за стицање 
научних звања. У том смислу треба пре свега водити рачуна да извештаји буду без 
правописних грешака, без остављенe форме којом се прате измене у word документима 
(Track Changes), без остављених коментара, као и са јасно исписаним словима ч, ш, ћ, ђ, ж, 
џ у латиничном формату.   

Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила чланове Научног већа 
о следећем:  

-  да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС донело Програм 
институционалног финансирања акредитованих института чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе и института 



чији је оснивач Српска академија наука и уметности и Програм институционалног 
финансирања института од националног значаја за Републику Србију; 

- да су Програмом предвиђени индикатори за евалуацију рада института по којима 
ће се оцењивати институти на годишњем и вишегодишњем нивоу; 

- да се индекс квалитета рада научних института, као што је ИБИСС формира на 
начин да цитираност учествује са 90%, а укупна финансијска средства учествују са 
10 %; 

- да се институција која се оцењује пореди сама са собом кроз године, а не са неком 
другом институцијом; 

- да је наш тим истраживача заједно са истраживачима Центра за промоцију науке 
добио пројекат Ноћ истраживача, који је закључен на период од две године, а не 
као претходних година на период од три године; 

- да су истраживачи Одељења за имунологију др Данијела Максимовић Иванић, 
научни саветник и др Сања Мијатовић, научни саветник добиле иновациони 
ваучер по Јавном позиву за додељивање иновационих ваучера Фонда за 
иновациону делатност.  

 
IX 

Др Данијела Војновић Милутиновић, научни саветник у Одељењу за биохемију Института 
је обавестила присутне чланове Научног већа да је више од 65% научних радника и 
истраживача подржало захтеве Синдиката науке у оквиру кампање „За достојанствен рад 
у науци“, као и да је за данас планиран протест са почетком у 12 часова на Тргу Николе 
Пашића у Београду.  
 

*               *               * 
 
Седница је завршена у 10,19 часова.                                                                                               

                  
                                                                                                        
              Записничар                                                                    Председник Научног већа 
           Тања Наумовић                                                                        Др Тања Вуков 
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