
 
З А П И С Н И К 

            са  II редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић", одржане дана 03.02.2022. године у библиотеци Института, са 
почетком у 10 часова. 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 18 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 Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Илијин Лариса, науч. 
саветник; др Коларевић Стоимир – в.н.сарадник; др Михаиловић Мирјана, науч. саветник; 
др Павловић Павле, науч. саветник; др Павловић Слађан, науч. саветник; др Перић 
Матаруга Весна, науч. саветник; др Петковић Бранка, науч. саветник; др Пешић Милица, 
науч. саветник; др Савковић Урош, науч. сарадник; др Саксида Тамара, науч. саветник; др 
Стојановић Ивана, науч. саветник; др Филиповић Бранко, науч. саветник; др Шилер 
Бранислав, научни саветник.   
 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, науч. саветник; др 
Гламочлија Јасмина науч. саветник; др Ђикановић Весна, в.н. сарадник; др Јојић Вида, 
в.н.сарадник; др Мијатовић Сања, науч. саветник; др Милер Марко, науч. сарадник; др 
Митровић Мирослава, науч. саветник; др Мишић Данијела, науч. саветник; др Пауновић 
Момир, науч. саветник; др Суботић Ангелина, науч. саветник; др Танасковић Марија, 
науч. сарадник; др Тарасјев Алексеј, 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 I редовне седнице Научног већа; 

 
       2.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

-    др Славица Борковић Митић – научни саветник; 
-    др Ана Атанацковић – виши научни сарадник; 
-    др Борис Липтак – научни сарадник; 
-    др Зорана Матаруга – научни сарадник; 
-    др Александра Филиповић – научни сарадник. 
 

            3.  Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 
-    др Урош Савковић – научни сарадник. 

 
       4.  Покретање поступка за стицање научног звања: 
 -    др Дубравка Вејновић – научни сарадник; 
 -    др Милица Лазаревић – научни сарадник. 
             
  



 
5. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 
- Љиљана Радовановић – истраживач сарадник. 

. 
6. Покретање поступка и доношење одлуке за стицање истраживачког звања: 
- Теодора Комазец – истраживач приправник. 
 
7. Утврђивање предлога за стицање стручног звања: 
-     Јелена Чанак Атлагић – виши стручни сарадник. 

 
8. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Етичке комисије за заштиту 
добробити огледних животиња у  Институту за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за Републику 
Србију, Универзитет у Београду за 2021. годину; 

 
9. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању 
запослених     у ИБИСС-у за извођење наставе на високошколским 
установама; 

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

 
 11. Обавештења; 
 
 12.  Разно. 
                                  
           Др Тања Вуков, председник Научног већа, отворила је II редовну седницу 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 I 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 Славицу Борковић Митић, истраживача у Одељењу за физиологију. 
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 Ану Атанацковић, 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, Комисији за стицање научних звања и надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 
- др Бориса Липтака, која није запослен 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, уз напомену да се у тексту извештаја речи „сакупио бодове“ 
замене речима „остварио поене“.  Усвојен предлог за стицање научног звања биће упућен 
са потребном коригованом документацијом надлежном матичном научном одбору ради 
одлучивања. 

* научни сарадник за: 
- др Зорану Матаругу, истраживача у Одељењу за екологију. 
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 Александру Филиповић, истраживача у Одељењу за физиологију и 

биохемију инсеката. 
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 Уроша Савковића, истраживача у Одељењу за цитологију. 
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 Дубравку Вејновић, истраживача који није запослен у ИБИСС-у; КОМИСИЈА 

у саставу: председник др Татјана Савић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Бранка 
Петковић, научни саветник ИБИСС и др Софија Павковић-Лучић, редовни професор 
Биолошки факултет, Универзитета у Београду. 



* научни сарадник за: 
- др Милицу Лазаревић, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Миљана Момчиловић, научни саветник ИБИСС; чланови: др 
Жељка Станојевић, доцент Медицинског факултета, Универзитета у  Београду и др Бојан 
Јевтић, научни сарадник ИБИСС. 

 
 

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

поступак за стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 
- Љиљану Радовановић, истраживача приправника у Одељењу за  

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

реферат – извештај о кандидату у којем су наведени неопходни подаци о кандидату 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 сарадник за предложеног кандидата. 
 

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

поступак за стицање истраживачког звања истраживач приправник за: 
- Теодору Комазец, 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. 

 
VII 

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је 
поступак за стицање стручног звања виши стручни сарадник за: 

- 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 у којем су наведени неопходни подаци о кандидату и 
приложена неопходна документација, чланови Научног већа су констатовали испуњеност 
законских услова за стицање траженог звања, па су једногласно донели одлуку о стицању 
звања виши стручни сарадник за предложеног кандидата. 

 
VIII 

Чланови НВ су разматрали Извештај о  раду Етичке комисије за заштиту добробити 
огледних животиња у Институту за биолошка истраживања “Синиша  Станковић” - 
Институту од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду за 2021. 
годину. У краћој дискусији, констатовано је да је ова комисија успешно решавала 
конкретне задатке из свог домена, да је успешно формирано одгајалиште за зебрице, да 
систем рада који је успостављен у складу са важећим законским прописима функционише 
без већих потешкоћа, те да је рад свих чланова Етичке комисије оцењен веома позитивно 



тако да су сви присутни чланови НВ једногласно усвојили Извештај о раду Етичке 
комисије за заштиту добробити огледних животиња за 2021. годину.    

 
IX 

У складу са захтевом Медицинског факултета Универзитета у Београду који је 
достављен ИБИСС-у, за потребе акредитације студијског програма Докторске академске 
студије – Медицинске науке за школску 2021/22. годину, које организује и изводи 
Медицински факултет Универзитета у Београду, Научно веће је једногласно дало 
сагласност: 

- др Сањи Мијатовић, научном саветнику, за извођење наставе у оквиру модула  
Биологија тумора и редокс медицина на предмету Молекуларна и ћелијска биологија 
тумора. 

 
X 

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

- др Мирјане Михаиловић,  директора Института, у периоду од 28.01.2022. до  
05.02.2022. године, која ће као члан делегације Привредне коморе Србије посетити Дубаи 
и Универзитет Sharjah, Уједињени Арапски Емирати, 

- др Момира Пауновића, помоћника директора за послове основне делатности 
Института, у периоду од 28.01.2022. до 05.02.2022. године, који ће као члан делегације 
Привредне коморе Србије посетити Дубаи и Универзитет Sharjah, Уједињени Арапски 
Емирати, 

- др Тамаре Саксиде,  научног саветника, распоређене на радном месту 
истраживача саветника у Одељењу за имунологију, у периоду од 11.03.2022. до 
25.03.2022. године, у оквиру којег ће боравити у Џенер институту, Универзитет у 
Оксфорду, а у оквиру Laboratory exchange award коју је доделила International Veterinary 
and Vaccinology Network. 

 
Такође, Научно веће је обавештено да је између две седнице Научног већа 

подржана научна оправданост и дата сагласност др Ивани Стојановић, распоређеној на 
радном месту истраживачa саветникa у Одељењу за имунологију Института, да пријави 
пројекат по позиву Horizon Europe „Tackling diceases“ TOPIC ID: HORIZON-HLTH-2022-
DISEASE-06-02-two-stage- „Pre-clinical development of the next generation of 
immunotherapies for diseases or disorders with unmet medical needs“, под називом: „Pre-
clinical evaluation of novel synthetic AhR ligands for the treatment of type 1 diabetes and 
multiple sclerosis“, акроним ValueAhR у оквиру конзорцијума у којем осим Института, као 
координатора и Одељења за имунологију учествују: University of Ioannina, Грчка; ICREA 
& Institut Catala de Nanociencia i Nanotecnologia, Шпанија; Exelixis Research Managemen t& 
Communication, Грчка и University of Applied Sciences and Arts Notrhwestern, Швајцарска. 

 
Научно веће је једногласно подржало научну оправданост одсуства: 

- др Бранке Шошић-Јурјевић, научног саветника, распоређене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 21.05.2022. 
године до 24.05.2022. године, ради учешћа на 24rd European Congress of Endocrinology, 
ECE 2022, на којем ће презентовати рад под називом: „Is age-related hepatic elevation of 



endogenous SERM 27-hydroxycholesterol associated with hepatocellular degeneration female-
specific? – Results from Rat study“, а који ће се одржати у Милану, Италија. 

- др Бранка Филиповића, научног саветника, распоређеног на радном месту  
руководиоца Одељења за цитологију Института, у периоду од 21.05.2022. године до 
24.05.2022. године, ради учешћа на 24rd European Congress of Endocrinology, ECE 2022, на 
којем ће презентовати рад под називом: „The effects of aging on thyroid C-cells in male rats“, 
а који ће се одржати у Милану, Италија. 

- др Данијеле Мишић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 04.10.2022. године 
до 06.10.2022. године, ради учешћа на годишњем састанку COST акције CA18210 – 
Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality, који ће се одржати у 
Београду. 

 
Научно веће је једногласно подржало научну оправданост и дало сагласност за 

учешће Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић” – Института од 
националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду као суорганизатора 
међународне конференције под називом: “4th  International Conferеnce on Plant Biology (23rd  

SPPS Meeting)“, која ће се одржати у периоду од 06.10.2022. године до 08.10.2022. године 
у Београду, а чији је организатор Друштво за физиологију биљака. 

 
XI 

Др Тања Вуков, председник Научног већа је обавестила чланове Научног већа да је 
на претходно одржаној седници НВ спроведен поступак и донета одлука о испуњености 
услова за стицање истраживачког звања истраживач приправник за Марију Вукчевић, 
студента докторских академских студија на Хемијском факултету Универзитета у 
Београду. Накнадном провером копмлетно достављање докуматације утврђено је да је 
кандидат завршио основне академске студије, првог степена са просечном оценом 7,97. 
Како је Правилником о стицању истраживачких и научних звања прописано да кандидат 
може стећи звање истраживач приправник уколико је остварио просечну оцену најмање 
осам на сваком нивоу студија појединачно (основне и мастер студије), а како кандидат то 
не испуњава, утврђено је да се нису стекли законом прописани услови за стицање 
траженог звања.  

Др Мирјана Михаиловић, директор Института се надовезала на претходно 
обавештење и још једном подсетила да је за стицање звања истраживач приправник 
неопходно да кандидат има остварену просечну оцену најмање осам и на основним и на 
мастер академским студијама. 

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

- да је замолила  све истраживаче да уносе своје резултате у РАДАР;  
- да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС покренуло пројекат  

дигитализације који подразумева, између осталог и картоне истраживача за које ће се 
подаци повлачити из репозиторијума;  

- да је у интересу свих истраживача да сви њихови резултати буду видљиви; 
- да је потребно олакшати посао библиотекару Зорици Јанковић, која све те  

резултате мора да верификује; 
- да је била у делегацији Привредне коморе Републике Србије у посети DUBAI Expo  



2020, као и да је том приликом потписан споразум о сарадњи између Института за 
биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за 
Републику Србију, Универзитета у Београду и Универзитета у Шарџи; 

- да  Универзитет у Шарџи има медицинску групацију факултета, инжењерство  
(првенствено у области управљања водама), као и факултете из области друштвено-
хуманистичких наука;  

- да сарадња подразумева размену истраживачког кадра, студената, заједничко  
конкурисање на пројектима. 
 

 
XII 

По овој тачки дневног реда није било дискусије. 
 

*               *               * 
 
Седница је завршена у 10,30 часова.                                                                                               

                  
                                                                                                        
              Записничар                                                               Председник Научног већа 
          Дубравка Заилац                                                                  Др Тања Вуков 
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