
З А П И С Н И К 
            са  IV редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 
Станковић" – Института од националног значаја за Републику Србију, одржане дана 
04.04.2022. године у библиотеци Института, са почетком у 10 часова. 

 
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 21 члан. 
 
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, науч. саветник; др 

Благојевић Душко, науч. саветник; др Војновић Милутиновић Данијела, науч. саветник; др 
Вуков Тања, науч. саветник; др Ђикановић Весна, в.н. сарадник; др Ђорђевић Ана, науч. 
саветник; др Илијин Лариса, науч. саветник; 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 Пауновић Момир, науч. саветник; др 
Петковић Бранка, науч. саветник; др Пешић Милица, науч. саветник; др Суботић Ангелина, 
науч. саветник; др Танасковић Марија, науч. сарадник; др Филиповић Бранко, науч. 
саветник и др Шилер Бранислав, науч. саветник.  

 
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Јелена, науч. саветник; др 

Гламочлија Јасмина науч. саветник; др Јојић Вида, в.н.сарадник; др Милер Марко, науч. 
сарадник; др Перић Матаруга Весна, науч. саветник;  др Савковић Урош, науч. сарадник; 
др Саксида Тамара, науч. саветник; др Стојановић Ивана, науч. саветник и 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 III редовне седнице Научног већа; 
 

2. Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
- др Милица Марковић – научни сарадник; 
- др Милица Лазаревић – научни сарадник; 
- др Дубравка Вејновић – научни сарадник. 

 
3. Покретање поступка за стицање научног звања: 
- др Александар Цингел – научни саветник. 

 
4. Покретање поступка за реизбор научног звања: 
- др Весна Ђорђевић – научни сарадник. 

 
5. Одобравање захтева за учешће на научним пројектима, скуповима, 

обављање студијских боравака и специјализација; 
 

6. Обавештења; 



 7.  Разно.                                  
                                                                                                                
           Др Тања Вуков, председник Научног већа, отворила је IV 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 III редовне седнице Већа 

кoja je oдржанa 28.02.2022. године. 
II 

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

* научни сарадник за: 
- др Милицу Марковић, 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 Милицу Лазаревић, истраживача запосленог у Одељењу за имунологију. 
Др Ангелина Суботић је након увида у достављени реферат – извештај о кандидату 

скренула пажњу да је исти Научном већу достављен у технички неадекватној форми. 
Имајући у виду да је члан матичног научног одбора за биологију, др Ангелина Суботић је 
истакла да је неопходно да сав материјал који се доставља одбору буде технички и естетски 
квалитетан. 

Др Слађан Павловић је након увида у наведени реферат уочио пропуст у погледу 
структуре извештаја, тј. уочио je да неки обавезни елементи извештаја везани за 
квалитативне показатеље научног рада недостају и скренуо на то пажњу комисији, која је 
Административно правној служби доставила кориговани текст реферата. 

Имајући у виду да на седници Већа није присуствовао нико од чланова комисије која 
је израђивала наведени извештај, др Павле Павловић је сугерисао да у наредном периоду 
председник комисије обезбеди присуство једног члана комисије који ће присуствовати 
седници и по потреби дати информације које су неопходне члановима Већа приликом 
одлучивања. 

Након изнетих предлога и сугестија и чињенице да је извршена корекција реферата 
– извештаја о кандидату и увида у постигнуте резултате у научноистраживачком раду, 
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 Дубравку Вејновић, истраживача који је запослен у Лабораторији за биолошка 

испитивања Безбедносно информативне агенције. 
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 
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за избор научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Александра Цингела, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Славица Нинковић, научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Ангелина Суботић, научни саветник ИБИСС и др Јелена Драгишић 
Максимовић, научни саветник, Институт за мултидисциплинарна истраживања 
Универзитета у Београду. 

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

комисије за реизбор научног звања: 
* научни сарадник за: 
- др Весну Ђорђевић, истраживача који је запослен у Клиници за хематологију 

Клиничког центра Србије; КОМИСИЈА у саставу: председник др Горана Стаменковић, 
научни саветник ИБИСС; чланови: др Вања Бугарски Станојевић, научни саветник ИБИСС 
и проф. др Оливер Стојковић, Медицински факултет Универзитета у Београду. 
 

V 
Научно веће  је обавештено да је између две седнице Већа подржана научна 

оправданост одсуства: 
- др Тамаре Саксиде, научног саветника, распоређене на радном месту  

истраживача саветника у Одељењу за имунологију, у периоду од 16.03.2022. године до 
27.03.2022. године, ради стручног усавршавања на Џенер институту, Универзитета у 
Оксфорду, које ће се одвијати у Оксфорду, Велика Британија; 

- др Сање Ковачевић, научног сарадника, распоређене на радном месту  
истраживача у Одељењу за биохемију, у периоду од 01.04.2022. године до 30.06.2022. 
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 Наташе Лончаревић Васиљковић, вишег научног сарадника, распоређене на  
радном месту вишег истраживача у Одељењу за неуробиологију, у периоду од 01.03.2022. 
године до 28.02.2023. године, ради наставка стручног усавршавања у оквиру ERC-2018-STG 
804229 – LIMBO пројекта којим руководи dr Claudia Nunes dos Santos, у Институту 
CEDOC Chronic Deseases, NOVA Medical School, Faculdade de Ciencias Medicas (NMS/FCM), 
Universidade NOVA de Lisboa (UNL), које ће се одвијати у Лисабону – Португалија; 

- др Мирјане Михаиловић, научног саветника и директора Института,  у периоду  
од 24.03.2022. године до 27.03.2022. године, ради посете Хидробиолошком Институту у 
Охриду, која ће се одвијати у Охриду – Северна Република Македонија; 

- др Момира Пауновића, научног саветника и помоћника директора за основну  
делатност Института, у периоду од 24.03.2022. године до 27.03.2022. године, ради посете 
Хидробиолошком Институту у Охриду, која ће се одвијати у Охриду – Северна Република 
Македонија; 

- др Маје Раковић, вишег научног сарадника, распоређене на радном месту вишег  
истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода, у периоду од 24.03.2022. године 
до 27.03.2022. године, ради теренских истраживања односно прикупљања биолошких 



узорака врсте Ancylus fluviatilis (Gastropoda), које ће се одвијати у Северној Републици 
Македонији; 

- др Алексеја Тарасјева, научног саветника, распоређеног на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију, у периоду од 13.03.2022. до 
19.03.2022. године, ради учешћа у радионици 2nd Armenian National BCH Workshop, у 
својству регионалног саветника УНЕП на програму биолошке сигурности United Nations 
Environment – Global Environment Facility Project for Sustainable Capacity Building for 
Effective Particpation in the Biosafety Clearing House (BCH-III Project),  којa ће се одржати у 
Джармуку, Република Јерменија; 

- др Весне Оташевић, научног саветника, запослене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за молекуларну биологију, у периоду од 28.03.2022. до 
07.04.2022. године а ради посете Научном центру у Монаку (Centre Scientifique de Monaco, 
CSM) у оквиру истраживања која су предвиђена планом пројекта BetFeSis, финансираног 
од стране Фонда за науку Републике Србије кроз Програм сарадње српске науке са 
дијаспором; 

- др Ане Станчић, научног саветника, запослене на радном месту истраживача  
саветника у Одељењу за молекуларну биологију, у периоду од 28.03.2022. до 07.04.2022. 
године а ради посете Научном центру у Монаку (Centre Scientifique de Monaco, CSM) у 
оквиру истраживања која су предвиђена планом пројекта BetFeSis, финансираног од стране 
Фонда за науку Републике Србије кроз програм сарадње српске науке са дијаспором. 

Научно веће  је обавештено да је између две седнице Научног већа подржана  
научна оправданост и дата сагласност истраживачима Одељења за цитологију Института и 
то: др Бранки Шошић Јурјевић – научном саветнику, др Бранку Филиповићу – научном 
саветнику и др Светлани Трифуновић – вишем научном сараднику, да пријаве пројекат под 
називом: „Ћелија за сваког: ТикТак, ћелијски сат откуцава“ у оквиру Јавног позива Центра 
за промоцију науке за подношење пријава за финансијску подршку пројектима промоције 
и популаризације науке 2022. 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост одсуства: 
- др Александре Патенковић, научног сарадника, распоређеној на радном месту  

истраживача у Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију за учешће на 
пројекту под називом: „Self-limited gene drives to safeguard the soft-fruit from invasive Spotted 
Wing Drosophila“ у оквиру позива HORIZON-EIC-2022-PATHFINDEROPEN-01“ чији је 
циљ развој одрживог решења за биолошку контролу агро-економски штетне врсте 
Drosophila suzukii и изучавање генетичке структуре изабраних линија и популација 
наведене врсте; 

- др Тање Граховац, истраживача приправника, распоређене на радном месту  
млађег асистента у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 09.06.2022. године до 
14.06.2022. године а у циљу присуства на 46. конгресу ФЕБС-а који се одржава у Лисабону, 
Португалија; 

- др Олге Костић, вишег научног сарадника, распоређене на радном месту вишег  
истраживача у Одељења за екологију Института, у периоду од 09.05.2022. године до 
13.05.2022. године у циљу реализације сарадње са Институтом „Јожеф Штефан“ из 
Љубљане, Словенија која се остварује кроз Erazmus+ KA 103 program. 

- др Мирославе Митровић, научног саветника распоређене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за екологију Института, у периоду од 09.05.2022. године 
до 13.05.2022. године у циљу реализације продужетка сарадње са Институтом „Јожеф 
Штефан“ из Љубљане, Словенија, а која је остварена у оквиру EU пројекта GLOBAQUA; 



- др Весне Перић Матаруга, научног саветника, распоређене на радном месту  
руководиоца Одељења за физиологију и биохемију инсеката Института, у периоду од 
24.07.2022. године до 30.07.2022. године ради учешћа на конференцији RAD – International 
Conference on Radiation in Various Fields of Research, који ће се одржати у Херцег Новом, 
Република Црна Гора; 

- др Иване Стојановић, научног саветника, распоређене на радном месту  
истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 07.05.2022. 
године до 12.05.2022. године у циљу посете Универзитетској клиници у Лајпцигу, Немачка, 
а у оквиру пројекта финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије под називом: 
„Мезенхимске матичне ћелије из корена длаке за терапију дијабетеса типа 1“.  

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост и дало сагласност др  
Слободану Давидовићу, научном сараднику, распоређеног на радном месту истраживача у 
Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију Института, да у име Института 
пријави пројекат под називом: „Genetic tools for sheep breeders, genotyping service for 
improving favorable traits in sheep“ на Јавном позиву Фонда за иновациону делатност 
Републике Србије у оквиру позива Сарадња науке и привреде, чији је циљ да се успостави 
услуга генотипизације оваца (педигре и гени одговорни за експресију особина од интереса) 
у оквиру којег сарадници Одељења за генетику популација и екогенотоксикологију и то: др 
Слободан Давидовић, др Марија Танасковић, др Александра Патенковић, Катарина Ерић и 
Павле Ерић, планирају да развију наведену услугу у сарадњи са компанијом VetLab doo уз 
подршку два пољопривредна газдинства која се баве узгајањем оваца и чије ће животиње 
служити као „огледно“ стадо. 
   

VI 
Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила чланове Научног већа 

о следећем: 
- Институт је предао финансијске извештаје везане за пословање Института у 2021. 

години и поставио их на интернет страницу Агенције за привредне регистре; 
- Институт је ресорном министарству предао све извештаје везане за рад 

Института у 2021. години; 
- Усвојено је идејно решење за BIO4 Кампус; 
- Др Милица Пешић је добила пројекат САНУ у сарадњи са колегама са Хемијског 

факултета Универзитета у Београду и ИХТМ Универзитета у Београду при чему 
је Хемијски факултет Универзитета у Београду носилац пројекта; 

- Поднете су две пријаве пројеката код Фонда за иновациону делатност од стране 
истраживача са Одељења за физиологију и биохемију инсеката и истраживача са 
Одељења за физиологију биљака, при чему су оба предлога прошла 
административну проверу и чекају се коначни резултати евалуације; 

- Није извршена уплата материјалних трошкова за науку од стране ресорног 
министарства. 

 
VII 

Др Тања Вуков је отворила ову тачку дневног реда, у оквиру које је поведена 
дискусија везана за процедуру техничке припреме документације за стицање научних звања 
која се упућује надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 

Др Слађан Павловић је истакао да је неопходно обавезно присуство једног члана 
комисије образоване ради спровођења поступка за стицање научног звања на седници на 



којој се разматра реферат – извештај о кандидату, а др Ангелина Суботић, члан Матичног 
научног одбора за биологију је скренула пажњу да целокупна документација везана за 
спровођење поступка за стицање научних звања (реферат – извештај о кандидату и прилози) 
која се доставља ресорном министарству на одлучивање мора бити адекватно технички 
припремљена. Др Тања Вуков је дала предлог да се изради упутство везано за електронске 
верзије наведених докумената као и да ће у наредном периоду председник и заменик 
председника Научног већа пре сваког слања документације извршити додатни преглед 
истог да би се потврдила њена техничка исправност пре упућивања надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања.  
 

*               *               * 
 
Седница је завршена у 10,20 часова.                                                                                               

                  
                                                                                                        
                Записничар                                                                    Председник Научног већа 
           Дубравка Заилац                                                                        Др Тања Вуков 
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