
 
З А П И С Н И К 

            са  VIII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић" – Института од националног значаја за Републику Србију, одржане 
дана 30.09.2022. године у малој сали 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 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 Илијин Лариса, науч. 
саветник; 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 Савковић Урош, науч. сарадник; др Саксида Тамара, 
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 Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Јојић Вида, 
в.н.сарадник; др Мијатовић Сања, науч. саветник и др Милер Марко, науч. сарадник.   

НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 
 

За ову седницу предложен је следећи 
 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 
 

1. Усвајање записника са VII редовне седнице Научног већа; 
 

2. Усвајање записника са I ванредне седнице Научног већа; 
 

3. Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
- др Данијела Савић – научни саветник; 
- др Јована Петровић – виши научни сарадник; 
- др Биљана Филиповић – виши научни сарадник; 
- др Маргарета Крачун Коларевић – виши научни сарадник; 
- др Дејан Стојковић – виши научни сарадник; 
- др Јелена Кулаш – научни сарадник; 
- др Драгана Антонић Рељин – научни сарадник; 
- др Анђелика Калезић – научни сарадник; 
- др Данијела Пауновић – научни сарадник. 

 
4. Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 
- др Марија Јањић – виши научни сарадник; 
- др Десанка Милановић – виши научни сарадник; 
- др Мирко Ђорђевић – научни сарадник. 



 
5. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:: 
- Страхиња Ђурић – истраживач сарадник; 
- Анђелија Гудељ – истраживач сарадник. 

 
6. Покретање поступка за стицање научног звања: 
- др Јелена Динић – научни саветник 

            допуна: 
- др Јелена Ћирић – виши научни сарадник; 
- др Јелена Чанак Атлагић – научни сарадник. 

 
допуна: 

            6а. Покретање поступка за реизбор научног звања: 
- др Гордана Завишић – научни сарадник. 

 
7. Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 
- Лука Петровић – истраживач сарадник; 
- Димитрије Секулић – истраживач сарадник; 
- Сања Шајкунић – истраживач сарадник; 
- Мина Ракић – истраживач сарадник; 
допуна: 
- Нејла Адемовић – истраживач сарадник. 

 
8. Предлог кандидата Института за биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију, 
Универзитет у Београду за прдставника Заједнице института Србије  за 
чланство у Одбору за акредитацију научноистраживачких организација; 
 

9. Предлог кандидата Института за биолошка истраживања „Синиша 
Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију, 
Универзитет у Београду за прдставника Заједнице института Србије  за 
чланство у Комисији за стицање научних звања; 
 

10. Упознавање са предлогом измена и допуна Општих и безбедносних правила 
понашања и рада у лабораторијама Института за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за Републику 
Србију, Универзитет у Београду, који је израдила Радна група; 

 
11. Упознавање са предлогом измена и допуна Правила теренског рада 

Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од 
националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, који је 
израдила Радна група; 

 
12. Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању 

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



Београду за извођење наставе на високошколским установама у школској 
2022/2023 години; 

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

обављање студијских боравака и специјализација; 
 

14. Обавештења; 
 

15. Разно.     
                                                                                                                
            Др Тања Вуков, председник Научног већа, отворила је VIII редовну седницу Научног 
већа, утврдила да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега je додала да је др Алексеј 
Тарасјев предложио да се дневни ред допуни тачком под називом: „Разматрање стручне 
усклађености делова програма наставе и учења биологије за осми разред основне школе са 
основама и опсегом биолошке науке“. 
            Материјал за предложену тачку дневног реда достављен је свим члановима Научног 
Већа електронским путем како би се упознали са његовом садржином, а у дискусији 
поводом овог питања учествовали су следећи чланови Већа: др Тања Вуков, др Мирјана 
Михаиловић, др Алексеј Тарасјев, др Данијела Војновић Милутиновић, др Слађан 
Павловић, др Урош Савковић, др Јасмина Гламочлија, др Ивана Бјелобаба, др Марија 
Танасковић, др Павле Павловић, др Ангелина Суботић и др Момир Пауновић. 
            Том приликом речено је следеће: 
 - да је на захтев министра просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
Бранка Ружића, Национални просветни савет добио задатак да по хитном поступку у року 
од једног дана да мишљење о томе да ли питање полног и родног идентитета спада у област 
биологије односно да ли је програм наставе учења биологије за осми разред основне школе 
усклађен са прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима и тумачењима; 
           - да је тим поводом оформљена радна група Националног просветног савета коју су 
чинили 21 биолог са свих универзитета у Републици Србији, психолог и лекар кардиолог и 
да је сазван састанак који се одржао on-line; 
           - да је руководство Института одредило др Данијелу Војновић Милутиновић, научног 
саветника Института и др Милицу Манојловић Стојаноски, научног саветника Института 
за представнике Института у оквиру радне групе Националног просветног савета имајући у 
виду да није било довољно времена да се организује седница Научног већа; 
          - да је радна група Националног просветног савета имала врло конструктиван 
разговор и да је крајњи закључак радне групе, као и Српског биолошког друштва које 
делегира кандидате за представнике у Националном просветном савету и које као научно и 
струковно друштво у својој организацији има Комитет за образовање и Комитет за науку, 
био да је програм биологије у потпуности усклађен са прихваћеним теоријама, чињеницама, 
закључцима и тумачењима биолошке науке; 
          - да је програм наставе за осми разред основне школе настао још 2019. године и да су 
у његовом састављању учествовали стручни људи, као и психолози, који су били мишљења 
да су деца која похађају осми разред у узрасту када са њима треба разговарати о полном и 
родном идентитету;  
         - да родни идентитет није само социолошки конструкт, већ је то проблем и хормонских 
утицаја и генетичких студија, та да као такав има основа да буде саставни део биологије; 



           - да је родни идентитет нешто што је изузетно повезано са биологијом, али да она 
није искључиво биолошка зато што су људи једна специфична творевина еволуције која, 
поред тога што има своју биолошку компоненту, има и своју друштвену и социјалну 
компоненту; 
           - да би усвајање предложене тачке дневног реда и њено разматрање било само 
контрапродуктивно, тим пре што је школска година почела и уџбеник је већ у употреби и 
да је то требало учинити још 2019. године када је наставни програм и направљен; 
           - да Научно веће не треба да реагује на политичка дешавања нити треба да прегледа 
и исправља уџбенике, да су за то надлежни разни одбори, савети, комисије и тела, а да 
Институт може једино да делегира своје представнике у тим телима на самом почетку , а не 
на крају целокупног процеса. 

Др Алексеј Тарасјев, као предлагач допуне дневног реда, је изнео следеће: 
- да предложена тачка дневног реда треба да се разматра на НВ, јер је Научно веће 

стручни орган Института те оно мора да се изјасни о стручном питању које је упућено 
Институту;  
            - да је Научно веће Института оно тело које је требало да именује представнике 
Института који би узели учешће у оквиру радне групе Националног просветног савета које 
је расправљало о овој стручној теми, те да по стручним питањима нипошто не смемо 
пристајати на наметнуте бесмислено кратке рокове; 
            - да је председник Српског биолошког друштва као представник кровне струковне 
организације врло исхитрено, у року од 24 часа, упутио допис Националном просветном 
савету, који је у многим деловима споран, а у неспорним деловима погрешан јер у њему 
стоји да родни идентитет спада у област биолошке науке; 
            - да се не слаже са закључком Српског биолошког друштва који је донет на 
недефинисаном ”састанку СБД”, а без учешћа Управног одбора СБД, Комитета за науку 
СБД и стручне јавности, да програм наставе и учења биологије за осми разред не излази из 
оквира биолошке науке; 
             - да се при истраживању друштвених феномена могу користити и биолошки методи, 
што не чини те феномене биолошким. Навео је да је и сам пре пар година, као биолог, био 
рецензент европског ЕРЦ пројекта из области друштвених и хуманистичких наука, јер је 
пројекат у испитивању социјалне организације и мобилности ловаца сакупљача у Азији 
планирао коришћење и молекуларно биолошких и популационо генетичких метода. Тај 
пројекат је, међутим, по проблему који изучава спадао сасвим исправно у област 
друштвених, а не природних наука. Другачији приступ би починио грешку неадекватне 
примене епистемолошког редукционизма, који чинимо сваки пут када проблематику која 
исправно спада у област једне науке (у овом случају друштвених наука) погрешно 
третирамо као домен друге базичније области науке (у овом случају биологије); 
            - да ће морати као стручњак, уколико Научно Веће Института не прихвати 
предложену допуну дневног реда и не размотри став да родни идентитет није део биологије, 
да свој став изнесе директно Српском биолошком друштву и другима јер ова тема уопште 
није затворена ни у стручној ни у широј јавности, те да би неприхватањем да уопште 
дискутује у оквиру предложене тачке дневног реда о овом стручном питању које је било 
упућено Институту, Научно вече као стручни орган починило једну врсту абдикације. 
 По окончаној дискусији, др Тања Вуков, председник Научног Већа, ставила је на 
гласање предлог др Алексеја Тарасјева да се дневни ред допуни тачком под називом: 
„Разматрање стручне усклађености делова програма наставе  и учења биологије за осми 
разред основне школе са основама и опсегом биолошке науке“. 



 Чланови Научног Већа су за предлог гласали са 1 гласом „ЗА“ и 25 гласова 
„ПРОТИВ“, тако да је констатовано да овај предлог није усвојен. 
 Потом се приступило усвајању првобитно предложеног Дневног реда који је усвојен 
једногласно.   

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

Већа кoja je oдржанa 25.07.2022. године, са предложеним изменама од стране др Алексеја 
Тарасјева. 

II 
Чланови Научног већа су једногласно усвојили записник са I ванредне седнице Већа 

кoja je oдржанa 09.09.2022. године, са предложеним изменама од стране др Алексеја 
Тарасјева. 

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

за стицање научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Данијелу Савић, истраживача у Одељењу за неуробиологију. 
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 Јовану Петровић, 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, Комисији за стицање научних звања и надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања. 

* виши научни сарадник за: 
- др Биљану Филиповић, 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, Комисији за стицање научних звања и надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања. 

* виши научни сарадник за: 
- др Маргарету Крачун Коларевић, 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. 

* виши научни сарадник за: 



- др Дејана Стојковића, 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, Комисији за стицање научних звања и надлежном матичном 
научном одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 
- др Јелену Кулаш, 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 Драгану Антонић Рељин, 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 Анђелику Калезић, 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 надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 

* научни сарадник за: 
- др Данијелу Пауновић, 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. 

 
IV 

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

* виши научни сарадник за: 
- др Марију Јањић, истраживача у Одељењу за неуробиологију. 
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. 

* виши научни сарадник за: 
- др Десанку Милановић, истраживача у Одељењу за неуробиологију. 
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 Мирка Ђорђевића, истраживача у Одељењу за еволуциону 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 
реизбор траженог звања. Усвојен предлог за реизбор научног звања биће упућен са 
потребном документацијом надлежном матичном научном одбору ради одлучивања. 
 

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

за стицање истраживачког звања:  
*истраживач сарадник за:  
- Страхињу Ђурића, истраживача у Одељењу за физиологију.  
На основу реферата – извештаја комисије о кандидату, са подацима о постигнутим 

резултатима у научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од претходног избора у 
звање истраживач приправник, чланови Научног Већа су констатовали да су испуњени сви 
услови за стицање траженог звања и једногласно донели одлуку о избору у звање 
истраживач сарадник. 

*истраживач сарадник за:  
- Анђелију Гудељ, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију. 
На основу реферата – извештаја комисије о кандидату, са подацима о постигнутим 

резултатима у научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од претходног избора у 
звање истраживач приправник, чланови Научног Већа су констатовали да су испуњени сви 
услови за стицање траженог звања и једногласно донели одлуку о избору у звање 
истраживач сарадник. 
 

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

комисије за стицање научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Јелену Динић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Милица Пешић – научни саветник ИБИСС; чланови: др Светлана 
Динић – научни саветник ИБИСС и др Александра Николић – научни саветник Института 
за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду. 

* виши научни сарадник за: 
- др Јелену Ћирић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Милка Перовић – научни саветник ИБИСС; чланови: др Весна 
Пешић – научни саветник ИБИСС и др Марија Швиртлих – виши научни сарадник 
Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду. 

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

вода; КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 
чланови: др Наташа Поповић – виши научни сарадник ИБИСС и др Ана Марић – доцент, 
Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

 
VIа 



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

* научни сарадник за: 
- др Гордану Завишић, истраживача запосленог на Фармацеутском факултету, 

Нови Сад (ФФНС), Универзитет Привредна академија у Новом Саду; КОМИСИЈА у 
саставу: председник др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС; чланови: др Јована 
Петровић – научни сарадник ИБИСС и др Наташа Јовановић Љешковић – ванредни 
професор Фармацеутског факултета, Нови Сад, Универзитет Привредна академија у Новом 
Саду. 
 

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

комисије за избор истраживачког звања: 
* истраживач сарадник за: 
- Луку Петровића, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Маријана Скорић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови: др 
Неда Аничић – научни сарадник ИБИСС и др Милица Милутиновић – научни сарадник 
ИБИСС. 

* истраживач сарадник за: 
- Димитрија Секулића, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Снежана Јарић – научни саветник ИБИСС; чланови: др Олга Костић – виши 
научни сарадник ИБИСС и др Драгана Павловић – научни сарадник ИБИСС. 

* истраживач сарадник за: 
- Сању Шајкунић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Нина Деврња – научни сарадник ИБИСС; чланови: др Јелена Савић 
– научни саветник ИБИСС и др Милица Милутиновић – научни сарадник ИБИСС. 

* истраживач сарадник за: 
- Мину Ракић, стипендисту Министарства, просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије у Одељењу за генетику популација и екогенотоксикологију; КОМИСИЈА 
у саставу: председник др Александра Патенковић – научни сарадник ИБИСС и чланови: др 
Марија Савић Веселиновић – доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду и др 
Марија Танасковић – научни сарадник ИБИСС. 

 * истраживач сарадник за: 
- Нејлу Адемовић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у 

саставу: председник др Никола Танић – научни саветник ИБИСС; чланови: др Милица 
Пешић – научни саветник ИБИСС и др Јасна Шапоњић – научни саветник ИБИСС. 
 

VIII 
У складу са захтевом  Заједнице института Србије који је достављен Институту,  

Научно веће је разматрало и једногласно усвојило предлог да др Мирослава Митровић, 
научни саветник у Одељењу за екологију буде кандидат из реда истраживача у звању 
научног саветника запослених у Институту, кога предлаже Заједница института Србије за 
чланство у Одбору за акредитацију научноистраживачких организација. 
 

IX 
У складу са захтевом  Заједнице института Србије који је достављен Институту,  



Научно веће је разматрало и једногласно усвојило предлог да др Бранка Петковић, научни 
саветник у Одељењу за неурофизиологију буде кандидат из реда истраживача у звању 
научног саветника запослених у Институту, кога предлаже Заједница института Србије за 
чланство у Комисији за стицање научних звања Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
 

X 
Научно веће је разматрало и једногласно прихватило предлог измена и допуна 

Општих и безбедносних правила понашања и рада у лабораторијама Института, које је 
израдила радна група у саставу: др Стоимир Коларевић, др Данијела Мишић и др Ивана 
Бјелобаба. 

Др Мирјана Михаиловић се захвалила члановима радне групе на успешно 
обављеном послу наводећи да је реч о општем документу који се може мењати и 
допуњавати уколико се за тим укаже потреба, као и да ће исти бити преведен на енглески 
језик и објављен на интернет презентацији Института. 
 

XI 
Научно веће је разматрало и једногласно прихватило предлог измена и допуна 

Правила теренског рада Института, које је израдила радна група у саставу: др Јелена 
Благојевић, др Момир Пауновић и др Алексеј Тарасјев. 

Др Мирјана Михаиловић се захвалила члановима радне групе на успешно 
обављеном послу наводећи да је реч о општем документу који се може мењати и 
допуњавати уколико се за тим укаже потреба, као и да ће исти бити преведен на енглески 
језик и објављен на интернет презентацији Института. 
 

XII 
У складу са захтевом Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу који 

је достављен Институту, Научно веће је једногласно дало сагласност др Софији Јовановић 
Стојанов, научном сараднику Института, за извођење наставе као предавача ван радног 
односа на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, у делу активне наставе 
до трећине часова наставе на стручно-апликативном предмету Биолошке основе понашања, 
на основним академским студијама Васпитач у домовима (обавезни предмет), Васпитач у 
предшколским установама (изборни предмет) и Учитељ (изборни предмет) у јесењем 
семестру (консултативна настава) и пролећном семестру у школској 2022/23. години. 
 

XIII 
Научно веће  је обавештено да је између две седнице Научног већа подржана научна 

оправданост одсуства: 
- др Уроша Савковића, научног сарадника, распоређеног на радном месту 

истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 14.08.2022. 
године до 19.08.2022. године, ради учешћа на међународној конференцији европског 
удружења еволуционих биолога ESEB 2022, које се одржава у Прагу, Чешка Република, на 
којем ће одржати предавање под називом: „Developmental plasticity and the potential of host 
shift in the seed beetle“; 

- др Мирка Ђорђевића, научног сарадника, распоређеног на радном месту 
истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 14.08.2022. 
године до 19.08.2022. године, ради учешћа на међународној конференцији европског 



удружења еволуционих биолога ESEB 2022, које се одржава у Прагу, Чешка Република, на 
којем ће одржати предавање под називом: „Mitochondrial variant specifically impairs male 
fertility in seed beetle Acanthoscelides obtectus“; 

- др Зорице Поповић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача 
саветника у Одељењу за екологију Института, у периоду од 22.08.2022. године до 
26.08.2022. године, ради присуства на састанку COST Акције: CA18135 – Fire in the Earth 
System: Science and Society, који се одржава у Анталији, Турска; 

- др Тамаре Саксиде, научног саветника, распоређеное на радном месту 
истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, ради посете Џенер институту 
Универзитета у Оксфорду, Велика Британија, у периоду од 19.08. 2022. године до 
30.08.2022. године у оквиру Laboratory exchange award коју је доделила International 
Veterinary and Vaccinology Network; 

- др Уроша Гашића, вишег научног сарадника, распоређеног на радном месту 
вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 14.09.2022. 
године до 17.09.2022. године, ради учешћа на међународној конференцији „Plants in 
changing environment“, која ће бити одржана у Љубљани, Словенија; 

- др Јасмине Несторовић Живковић, вишег научног сарадника, распоређене на 
радном месту вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду 
од 14.09.2022. године до 17.09.2022. године, ради учешћа на међународној конференцији 
„Plants in changing environment“, која ће бити одржана у Љубљани, Словенија; 

- др Јасмине Несторовић Живковић, вишег научног сарадника, распоређене на 
радном месту вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду 
од 14.09.2022. године до 17.09.2022. године, ради учешћа на међународној конференцији 
„Plants in changing environment“, која ће бити одржана у Љубљани, Словенија; 

- др Стоимира Коларевића, вишег научног сарадника, распоређеног на радном 
месту вишег истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у 
периоду од 13.09.2022. године до 14.09.2022. године, ради учешћа на 36. састанку Групе за 
мониторинг и оцену статуса при Међународној комисији за заштиту реке Дунав 
(International Commission for the protection of the Danube River – ICPDR), који ће се одржати 
у Кобленцу, Немачка: 

- др Момира Пауновића, научног сарадника, распоређеног на радном месту вишег 
истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 
13.09.2022. године до 14.09.2022. године, ради учешћа на 36. састанку Групе за мониторинг 
и оцену статуса при Међународној комисији за заштиту реке Дунав (International 
Commission for the protection of the Danube River – ICPDR), који ће се одржати у Кобленцу, 
Немачка: 

- др Смиље Тодоровић, научног сарадника, распоређене на радно место 
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 25.09.2022. гoдинe до 
01.10.2022. године, ради учешћа на конгресу „Joint IUBMB/FEBS Advanced Lecture Course 
2022 – Molecular Targets for Anti-aging Interventions“, који ће се одржати у  Анаргироу, 
острво Спетсес – Грчка; 

- Милице Првуловић, истраживача сарадника, распоређене на радно место 
aсистeнтa у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 25.09.2022. гoдинe до 
02.10.2022. године, ради учешћа на конгресу „Joint IUBMB/FEBS Advanced Lecture Course 
2022 – Molecular Targets for Anti-aging Interventions“, који ће се одржати у  Анаргироу, 
острво Спетсес – Грчка. 



- др Александре Младеновић, нaучнoг сaвeтникa, распоређене на радно место 
истрaживaчa сaвeтникa у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 23.09.2022. 
гoдинe до 02.10.2022. године, ради учешћа на конгресу „Joint IUBMB/FEBS Advanced 
Lecture Course 2022 – Molecular Targets for Anti-aging Interventions“, који ће се одржати у  
Анаргироу, острво Спетсес – Грчка; 

- др Mилaнa Mиљeвићa, научног сарадника, распоређeнoг на радно место 
истраживача у Одељењу за гeнeтичкa истрaживaњa Института, у периоду од 01.10.2022. 
гoдинe до 17.10.2022. године, ради стручног усавршавања u „Nancy Labоratory for Rabies 
and Wildlife, National Reference Labоratory for Echinococcus spp., Wildlife Surveillance and 
Ecoepidemiology Unit, ANSES“, који ће се одвијати у  Призу, Француска; 

- др Јоване Петровић, научног сарадника, распоређeне на радно место истраживача 
у Одељењу за физиологију биљака Института дана 29.09.2022. гoдинe, ради учешћа на 
конгресу „11th Central European Congress on Food and Nutrition“, који ће се одвијати у 
Чатежу, Словенија; 

- др Милице Милутиновић, нaучнoг сарадника, распоређене на радно место 
истрaживaчa у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 07.09.2022. 
гoдинe до 10.09.2022. године, ради учешћа на „COST Action CA19110 Plasma applications 
for smart and sustainable agriculture – PLAgri Worshop“, који ће се одржати у  Високим 
Татрама, Словачка; 

- др Сузане Живковић, нaучнoг сaвeтникa, распоређене на радно место 
истрaживaчa саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 
07.09.2022. гoдинe до 10.09.2022. године, ради учешћа на „COST Action CA19110 Plasma 
applications for smart and sustainable agriculture – PLAgri Worshop“, који ће се одржати у 
Високим Татрама, Словачка; 

- др Данијеле Мишић, нaучнoг сaвeтникa, распоређене на радно место истрaживaчa 
саветника у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 14.09.2022. гoдинe 
до 16.09.2022. године, ради учешћа на састанку Corе Group Cost Action (CA18210) 
„RoxyCost-Oxygen sensing a novel mean for biology and technology of fruit quality“, који ће 
се одржати у  Риму, Италија; 

- др Нeдe Ђeдoвић, научног сарадника, распоређeне на радно место истраживача у 
Одељењу за имунoлoгиjу Института, која ће дана 12.09.2022. гoдинe похађати курс који 
организује COST: „Leadership Workshоp“ у Бриселу, Белгија и учествовати на првом 
састанку MC COST акције CA21117 „The role of immunity in tackling Parkinson's disease 
through a translational network – IMMUNPARKNET“ који се одржава 20.09.2022. године у 
Бриселу, Белгија. 

Научно веће је једногласно подржало научну оправданост одсуства: 
- др Ане Станчић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача 

саветника у Одељењу молекуларну биологију Института, у периоду од 08.10.2022. године 
до 13.10.2022. године, ради учешћа на радионици: EMBO Workshop „Thiol oxidation in 
biology: Biochemical mechanisms to physiological outcomes“, којa ће се одржати у Sant Feliu 
de Guixols, Шпанија; 

- др Весне Оташевић, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача 
саветника у Одељењу молекуларну биологију Института, у периоду од 08.10.2022. године 
до 13.10.2022. године, ради учешћа на радионици: EMBO Workshop „Thiol oxidation in 
biology: Biochemical mechanisms to physiological outcomes“, којa ће се одржати у Sant Feliu 
de Guixols, Шпанија; 



- др Бојана Јевтића, научног сарадника, распоређеног на радном месту истраживача 
у Одељењу имунологију Института, у периоду од 03.10.2022. године до 04.11.2022. године, 
ради стручног усавршавања и посете проф. Јанку Николићу, у оквиру активности 
планираних пројектом из програма сарадње са дијаспором RseqACE, које ће се одвијати на 
University of Arizona, Collage of Medicine, Tucson - USA. 

- др Сузане Станисављевић, научног сарадника, распоређене на радном месту 
истраживача у Одељењу имунологију Института, у периоду од 31.10.2022. године до 
14.11.2022. године, ради стручног усавршавања и посете проф. Владимиру Бадовинцу, у 
оквиру активности планираних пројектом из програма сарадње са дијаспором SepsaAnima, 
које ће се одвијати на Department of Pathology, Interdisciplinary Graduate program in 
Immunology, University of Iowa Carver College of Medicine, Iowa City – USA; 

- др Ђорђа Миљковића, научног саветника, распоређеног на радном месту 
истраживача саветника у Одељењу имунологију Института, у периоду од 31.10.2022. 
године до 14.11.2022. године, ради стручног усавршавања и посете проф. Владимиру 
Бадовинцу, у оквиру активности планираних пројектом из програма сарадње са дијаспором 
SepsaAnima, које ће се одвијати на Department of Pathology, Interdisciplinary Graduate 
program in Immunology, University of Iowa Carver College of Medicine, Iowa City – USA; 

- др Неде Ђедовић, научног сарадника, распоређене на радном месту истраживача у 
Одељењу имунологију Института, у периоду од 12.10.2022. године до 15.10.2022. године, 
ради учешћа на састанку COST akcije CA20121 – Bench to bedside trasition for 
pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases (BenBedPhar), који ће се 
одржати у Букурешту, Румунија; 

- др Тамаре Саксиде, научног саветника, распоређене на радном месту истраживача 
саветника у Одељењу имунологију Института, у периоду од 12.10.2022. године до 
15.10.2022. године, ради учешћа на састанку COST akcije CA20121 – Bench to bedside 
trasition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases (BenBedPhar), 
који ће се одржати у Букурешту, Румунија. 

- Горана Стегњаића, истраживача приправника, распоређеног на радном месту 
млађег асистента у Одељењу имунологију Института, у периоду од 12.10.2022. године до 
15.10.2022. године, ради учешћа на састанку COST akcije CA20121 – Bench to bedside 
trasition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases (BenBedPhar), 
који ће се одржати у Букурешту, Румунија; 

- др Ђорђа Миљковића, научног саветника, распоређеног на радном месту 
истраживача саветника у Одељењу имунологију Института, у периоду од 12.10.2022. 
године до 15.10.2022. године, ради учешћа на састанку COST akcije CA20121 – Bench to 
bedside trasition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases 
(BenBedPhar), који ће се одржати у Букурешту, Румунија. 

 
XIV 

По овој тачки дневног реда др Мирјана Михаиловић, директор Института, 
обавестила чланове Научног већа о следећем: 

-  да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
уплатило други део материјалних трошкова; 

- да је Управни одбор Института једногласно утврдио предлог кандидата за 
именовање директора Института за мандатни период 2023-2027. године, као и да је тај 
предлог упућен министру просвете, науке и технолошког развоја у Влади Републике Србије 
на сагласност; 



- да је Веће института на седници проширеног ректорског колегијума Универзитета 
у Београду дало предлог за измену Правилника о докторским студијама у делу који се 
односи на именовање ментора, односно да се пооштри формулација која ће истраживачима 
запосленим на институтима омогућити да им се одреди ментор који ће бити из реда 
истраживача у институту, што факултети нису усвојили;  

- да су истраживачи Института ангажовани око писања предлога пројеката по основу 
расписаног Јавног позива за пријаву научноистраживачких пројеката којима се реализује 
Програм ПРИЗМА, а који је расписао Фонд за науку Републике Србије, као и да је 
планирано око 20 предлога пројеката у којима ће Институт бити носилац пројекта, као и 
још неколико предлога у којима ће истраживачи запослени у Институту бити учесници у 
будућој реализацији пројекта чији су носиоци друге институције; 

- да су истраживачи Института у периоду септембар – октобар 2022. године, у 
великој мери били ангажовани око учешћа у реализацији више конгреса (21. Европски 
конгрес херпетолога у Београду, 3. Конгрес биолога Србије на Златибору, 4. Међународна 
конференција физиолога биљака у Београду, 11. Међународни конгрес медицинских гљива 
у Београду, 13. Европска ноћ истраживача), као и састанака COST акције; 

- да је консултантска кућа ИНОМЕР, а у оквиру Пројекта акцелерације иновација и 
подстицања раста предузетништва (SAIGE пројекат) извршила процену и израдила план 
трансформације Института, те прихватила сугестије и примедбе на план које је дало 
руководство Института у сарадњи са радном групом Института, као и да је консултантска 
кућа ИНОМЕР финални и усаглашени документ проследила Министарству просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије и Светској банци на сагласност. 

Др Ангелина Суботић је обавестила чланове Научног већа да је на седници Матичног 
научног одбора за биологију донета одлука да се за категоризацију часописа приликом 
израде извештаја могу користити подаци о Импакт фактору (ИФ) и рангу часописа у оквиру 
одговарајуће научне дисциплине на КОБСОН-у који су дати у табели Ранг часописа Journal 
Citation Report-у за период од 1981 до сада, али и у табели Ранг часописа према 
петогодишњем импакт фактору, што до сада није био случај.  
 

XV 
По овој тачки дневног реда изнето је следеће: 
- др Момир Пауновић, се испред организационог одбора 3. Конгреса биолога  

Србије, који је одржан у периоду од 21-25.09.2022. године на Златибору, захвалио на труду 
и успешно организованом конгресу свим колегама из организационог одбора, проф. др 
Мирославу Живићу, председнику Српског биолошког друштава као и др Бранки Петковић 
и др Невени Зоговић, истраживачима Института; 

- др Јасмина Гламочлија је позвала све присутне да посете изложбу гљива у  
оквиру 11. Међународног конгреса медицинских гљива који се одржава у Ботаничкој башти 
„Јевремовац“ у Београду. 
 

*               *               * 
 
Седница је завршена у 11,15 часова.                                                                                               

                  
                                                                                                        
               Записничар                                                                    Председник Научног већа 
           Тања Наумовић                                                                        Др Тања Вуков 
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	- Луку Петровића, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у саставу: председник др Маријана Скорић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови: др Неда Аничић – научни сарадник ИБИСС и др Милица Милутиновић – научни сарадник ИБИСС.
	* истраживач сарадник за:
	- Димитрија Секулића, истраживача у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у саставу: председник др Снежана Јарић – научни саветник ИБИСС; чланови: др Олга Костић – виши научни сарадник ИБИСС и др Драгана Павловић – научни сарадник ИБИСС.
	* истраживач сарадник за:
	- Сању Шајкунић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у саставу: председник др Нина Деврња – научни сарадник ИБИСС; чланови: др Јелена Савић – научни саветник ИБИСС и др Милица Милутиновић – научни сарадник ИБИСС.
	* истраживач сарадник за:
	* истраживач сарадник за:
	- Нејлу Адемовић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у саставу: председник др Никола Танић – научни саветник ИБИСС; чланови: др Милица Пешић – научни саветник ИБИСС и др Јасна Шапоњић – научни саветник ИБИСС.
	VIII
	- др Тамаре Саксиде, научног саветника, распоређеное на радном месту истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, ради посете Џенер институту Универзитета у Оксфорду, Велика Британија, у периоду од 19.08. 2022. године до 30.08.2022. годин...
	- др Уроша Гашића, вишег научног сарадника, распоређеног на радном месту вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 14.09.2022. године до 17.09.2022. године, ради учешћа на међународној конференцији „Plants in changing e...
	- др Јасмине Несторовић Живковић, вишег научног сарадника, распоређене на радном месту вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 14.09.2022. године до 17.09.2022. године, ради учешћа на међународној конференцији „Plants...
	- др Јасмине Несторовић Живковић, вишег научног сарадника, распоређене на радном месту вишег истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 14.09.2022. године до 17.09.2022. године, ради учешћа на међународној конференцији „Plants...


