ЗАПИСНИК

са III редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 27.02.2020.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 22 члана.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,
др Благојевић Јелена, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија
Јасмина, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Јојић Вида, др
Мијатовић Сања, др Милер Марко, др Митровић Мирослава, др Михаиловић Мирјана, др
Мишић Данијела, др Павловић Павле, др Павловић Слађан, др Петковић Бранка, др
Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Видаковић Мелита, др Лаврња Ирена, др Несторовић
Наташа, др Пауновић Момир, др Перић Матаруга Весна, др Пешић Милица, др Саксида
Тамара, др Шилер Бранислав.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
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 Лариса Илијин – научни саветник,
- др Тамара Саксида – научни саветник,
- др Снежана Јарић – научни саветник,
- др Олга Костић – виши научни сарадник,
- др Ана Вулета – виши научни сарадник,
- др Катарина Јовичић – научни сарадник,
- др Марија Мојић – научни сарадник,
- др Дијана Тасић Томић – научни сарадник;
3. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Јасмина Несторовић Живковић – виши научни сарадник,
- др Мартин Распор – виши научни сарадник;
допуна
- др Гордана Стојадиновић – научни сарадник;
4. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Ирена Јовановић Мацура – истраживач сарадник,
- Бојана Мићић – истраживач сарадник,
- Марко Мирч – истраживач сарадник;
5. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- Милица Лазаревић – истраживач сарадник;
- Бранка Пејић – истраживач сарадник;
6. Предлог за доношење новог Правилника о раду са животињама које се
користе у огледне сврхе у Институту за биолошка истраживања “Синиша
Станковић“;
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7. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
8. Обавештења;
9. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је III редовну седницу НВ.Чланови НВ су
једногласно усвојили предложени дневни ред, са допунама.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са II редовне седнице Научног већа кoja je
одржанa 23.01.2020. године.
II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*научни саветник за:
- др Ларису Илијин, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката,
- др Тамару Саксиду, истраживача у Одељењу за имунологију,
- др Снежану Јарић, истраживача у Одељењу за екологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате –
извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника једногласно
су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање траженог звања.
*виши научни сарадник за:
- др Олгу Костић, истраживача у Одељењу за екологију,
- др Ану Вулету, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате извештаје о кандидатима, сви присутни чланови НВ у звању научног саветника и вишег
научног сарадника једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање
траженог звања.
*научни сарадник за:
- др Катарину Јовичић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода,
- др Марију Мојић, истраживача који није запослен у Институту,
- др Дијану Тасић Томић, запослену у ГАК „Народни фронт“.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате –
извештаје о кандидатима, сви присутни чланови једногласно су донели одлуку да се
кандидати предложе за стицање траженог звања.
Сви усвојени предлози за стицање звања научни сарадник биће упућени, са потребном
документацијом, надлежном матичном научном одбору на даљи поступак, а предлози за
звање научни саветник и виши научни сарадник и Комисији за стицање научних звања, ради
одлучивања.
III

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
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* виши научни сарадник за:
- др Јасмину Несторовић Живковић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Анета Сабовљевић – ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у
Београду и др Сузана Живковић – виши научни сарадник ИБИСС,
- др Мартина Распора, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Славица Нинковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Бранка
Винтерхалтер – научни саветник ИБИСС и др Ивана Драгићевић – ванредни професор
Биолошког факултета Универзитета у Београду.
допуна
* научни сарадник за:
- др Гордану Стојадиновић, истраживача у Одељењу за неурофизиологију; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Бранка Петковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Весна
Пешић – научни саветник ИБИСС и др Слађана Спасић – научни саветник Института за
мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
IV

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања истраживач сарадник за:
- ИренуЈовановић Мацуру, истраживача у Одељењу за неуробиологију,
- Бојану Мићић, истраживача у Одељењу за биохемију,
- Марка Мирча, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију.
На основу досадашњих резултата у научноистраживачком раду кандидата, као и доказа о
пријављеној теми докторске дисертације, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви
услови за стицање траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.
V
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- Милицу Лазаревић, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ивана Стојановић
– научни саветник ИБИСС и др Бојан Јевтић – научни сарадник ИБИСС,
- Бранку Пејић, истраживача у Одељењу за генетичка истраживања; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Јелена Благојевић – научни саветник ИБИСС; чланови др Горана
Стаменковић – научни саветник ИБИСС и др Милан Пауновић – научни сарадник у
Природњачком музеју у Београду.
VI
Др Ивана Бјелобаба, председник Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња
Института je информисала присутне чланове НВ да је ова комисија дала иницијативу и
предложила доношење новог Правилника о раду са животињама које се користе у огледне
сврхе. Циљ новог Правилника је побољшањe рада и поступања са огледним животињама
ради унапређења њихове добробити у току спровођења огледа, виши квалитет резултата који
произилазе из коришћења животиња у огледима ради научних истраживања, као и већа
овлашћења, али и одговорност руководиоца Одгајалишта огледних животиња у Институту.
Овим Правилником ближе се прописује процедура увођења новопримљених огледних
животиња у смештајни простор у згради Института, дефиниције здравствених параметара
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огледних животиња, програм микробиолошког праћења и надзора, планови за поступање у
случају погоршања здравља огледних животиња као и поступци којих се морају придржавати
истраживачи када обављају огледе на животињама као и други корисници огледних
животиња и лица запослена у Одгајалишту огледних животиња.
Предлог новог Правилника је у потпуности усаглашен са Законом о добробити животиња
(Сл. гласник РС бр. 41/2009) и Правилником о условима за упис у Регистар за огледе на
животињама и садржини и начину вођења тог регистра, програму обуке о добробити
огледних животиња, обрасцу захтева за одобрење спровођења огледа на животињама, начину
неге, поступања и лишавања живота огледних животиња, као и о садржини и начину вођења
евиденције о држању, репродукцији, промету односно спровођењу огледа на животињама
(Сл. гласник РС бр. 39/2010).
У припреми је и правилник о раду са животињама из природе, предлог овог правилника
припрема радна група у саставу: др Тања Вуков и др Јелка Црнобрња Исаиловић,
истраживачи у Одељењу за еволуциону биологију. У раду ове радне групе могу учествовати
и други заинтересовани истраживачи који раде са животињама.
Након тога, стављен је на гласање предлог Правилника о раду са животињама које се
користе у огледне сврхе који је једногласно усвојен.
Предлог овог правилника ће бити упућен Управном одбору Института на разматрање и
усвајање.
VII
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне да је у периоду између две
седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др БРАНКА ФИЛИПОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 08.06.2020.
године, до 11.06.2020. године, ради учешћа на 12nd Nordic Nutrition Conference, којa ће се
одржати у Хелсинкију, Финска,
- др ВЕРИЦЕ МИЛОШЕВИЋ научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 23.05.2020. године, до
26.05.2020. године, ради учешћа на 22nd European Congress of Endocrinology, који ће се
одвијати у Прагу, Чешка,
- ЈЕЛЕНЕ ЂУКНИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од 29.01.2020. године, до
31.01.2020. године, ради учешћа на састанку у оквиру пројекта „COST Akcije CA18239:
Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach“, који ће се одвијати у Брисел,
Белгија,
- КАТАРИНЕ ЋУКОВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег
асистента у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 24.02.2020. године, до
13.03.2020. године, ради обављања научних експеримената у оквиру хрватско-српског
билатералног пројекта „Ispitivanje regulatorne uloge proteina TROL u raspodjeli elektrona pri
UVB-induciranom mehanizmu nakupljanja flavonoida i antocijanina u listovima biljaka
Arabidopsis thaliana“, који ће се одвијати у Загребу, Хрватска,
- др АЛЕКСАНДРЕ ПОПОВ АЛЕКСАНДРОВ, научног сарадника, распоређене на радно
место истраживача у Одељењу за екологију Института, у периоду од 04.02.2020. године, до
05.02.2020. године, ради одржавања предавања по позиву и приказивања рада, на Leibniz
Research Institute for Environmental Medicine који ће се одржати у Диселдорфу, Немачка,
- др НАТАШЕ ВЕЛИЧКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за биохемију Института, у периоду од 23.05.2020. године,
до 26.05.2020. године, ради учешћа на 22. европском конгресу ендокринологије ECE 2020,
који ће се одржати у Прагу, Чешка,
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- др АЛЕКСАНДРЕ МЛАДЕНОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене
на радно место вишег истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од
33.02.2020. године, до 15.02.2020. године, ради реализације STSM пројекта под називом „The
role of proteasome in the age-and dietary restricition-related changes in learning and memory in
male Wistar rats“, у Институту за биологију, медицинску хемију и биотехнологију (Institute of
Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, National Hellenic Foundation), у оквиру COST
Akcije 15214 „Аn integrative action for multidisciplinary studies on cellular structural networks
(EuroCellNet), који ће се одвијати у Атини, Грчка,
- др ДАНИЈЕЛЕ ВОЈНОВИЋ МИЛУТИНОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене
на радно место вишег истраживача у Одељењу за биохемију Института, у периоду од
23.05.2020. године, до 26.05.2020. године, ради учешћа на 22. европском конгресу
ендокринологије ECE 2020, који ће се одржати у Прагу, Чешка,
- др ЉИЉАНЕ ТУБИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 03.03.2020. године, до 05.03.2020.
године, ради учешћа на састанку „2nd D-root meeting“, који ће се одржати у Бечу, Аустрија,
- ДЕЈАНА СТОЈКОВИЋА, истраживача приправника, распоређеног на радно место млађег
асистента у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 01.03.2020. године, до
31.03.2020. године, ради боравка на Универзитету у Вагенингену, у оквиру рада на пројекту
PlantED, који ће се одвијати у Вагенингену, Холандија,
- др ВЛАДИМИРА ЈОВАНОВИЋА, вишег научног сарадника, распоређеног на радно
место вишег истраживача у Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од
01.04.2020. године до 31.03.2021. године, ради наставка усавршавања на Слободном
Универзитету у Берлину (Freie Universität), којe се одвија у Берлину, Немачка,
- др МИЛАНА ДРАГИЋЕВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место
истраживача у Одељењу за физиологију биљака Института, у периоду од 30.03.2020. године
до 03.04.2020. године, ради учешћа на mlr3 Workshop који организује Institut für Statistik
working group Computational Statistics at the Ludwig-Maximilians-University Munich, који ће се
одржати у Минхену, Немачка,
- др ТИЈАНЕ СТАНКОВИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 02.03.2020. године до
04.03.2020. године, ради учешћа на конференцији Basic and Translational Research
Conference „Tumor Microenvironment“, која ће се одржати у Лисабону, Португал,
- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника
директора Института, у периоду од 12.02.2020. године до 15.02.2021. године, ради учешћа на
радном састанку „Извештавање по Директиви о водама ЕУ, у оквиру пројекта „План
управљања водама у Црној Гори“, који се одржати у Подгорици, Црна Гора.
У оквиру ове тачке дневног реда договорено је да се сви захтеви за научну оправданост
одсуства истраживача потписују између седница о чему се информација доставља Научном
већу електронским путем, тако да нема потребе да се појединачно читају на самој седници.
VIII
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
-

-

на Одбору за акредитацију научноистраживачких организација разматран је захтев за
акредитацију Центра изузетних вредности за интердисциплинарна истраживања у
биологији Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, у наредном
периоду чланови овог Одбора ће доћи у обилазак нашег Института,
материјални трошкови за научна истраживања још нису уплаћени од стране ресорног
министарства,

5

-

-

-

-

по јавном позиву Фонда за науку, наших пет истраживача је добило пројекте за
,,Дијаспору,, завршава се други круг за ,,Промис,, па се резултати очекују 11.03.,
очекује се објава јавног позива за ,,Идеје,,
Управни одбор Института је усвојио План јавних набавки за 2020. годину, завршена је
јавна набавка за струју, бензин, храну за животиње и услуге обезбеђења; стигла су 4
контејнера за смештај лабораторијске опреме, у току је постављање полица за
смештај,
на Матичном научном одбору за биологију успешно су прошли без примедби
извештаји – реферати наших истраживача за стицање научних звања и прослеђени су
Комисији за стицање научних звања на даљи поступак;
др Слађан Павловић и др Мирослава Митровић направили су „мустру“ за писање
извештаја – реферата о кандидату ради спровођења поступка за стицање научног
звања. То ће бити прослеђено члановима НВ електронским путем, а може се, након
што је усвоји Научно веће, ставити и на сајт Института као би наши истраживачи
убудуће на исти начин писали ове извештаје,
у Ректорату у Нишу ће бити одржано предавање о мини хидроелектранама, на овом
стручном скупу учествује и наш Институт са другим стручним институцијама,
научноистраживачки резултати истраживача запослених у Институту достављају се
на евалуацију надлежном матичном научном одбору једном месечно.

IX
По овој тачки дневног реда није било дискусије.

*

*

*

Седница је завршена у 11,05 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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