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                                                        З А П И С Н И К        

 

са  VIII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 

Станковић", одржане дана 26.10.2020.године, са почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствују 25 чланова. 

 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,                     

др Видаковић Мелита, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Ђикановић Весна,                     

др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса,  др Јојић Вида, др Лаврња Ирена, др Милер Марко,           

др Митровић Мирослава, др Михаиловић Мирјана, др Несторовић Наташа, др Павловић 

Павле, др Павловић Слађан, др Пауновић Момир, др Перић Матаруга Весна, др Петковић 

Бранка,  др Пешић Милица., др Саксида Тамара, др Стојановић Ивана, др Тарасјев Алексеј, 

др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Јелена, др Војновић Милутиновић Данијела,  

др Мијатовић Сања, др Мишић Данијела, др Суботић Ангелина,                  

 

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:    // 

 

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.  Утврђивање предлога за стицање научног звања: 

           - др Ивана Мирков – научни саветник, 

           - др Марија Јаковљевић – научни сарадник, 

           - др Дина Туцовић – научни сарадник, 

           - др Тамара Петровић – научни сарадник, 

           - др Никола Маринковић – научни сарадник,   

           - др Јасмина Лазаревић – научни сарадник;   

       3.   Покретање поступка за стицање научног звања: 

            - др Данијела Војновић Милутиновић – научни саветник, 

            - др Александра Јанковић – научни саветник, 

            - др Слађана Тодоровић – научни саветник, 

            - др Јелена Петровић – виши научни сарадник, 

            - др Наташа Поповић – виши научни сарадник, 

            - др Маја Раковић – виши научни сарадник, 

            - др Татјана Ћосић – виши научни сарадник, 

            - др Јелена Божуновић – научни сарадник;   

            - др Јована Рајић – научни сарадник, 

            - др Неда Аничић – научни сарадник, 

            - др Милан Миљевић – научни сарадник, 

            - др Дијана Драча – научни сарадник;    

              д о п у н а 

            - др Јелена Драгишић Максимовић – научни саветник; 
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       4.   Покретање поступка за реизбор научног звања: 

            - др Вида Јојић – виши научни сарадник, 

            - др Катарина Зорић – научни сарадник, 

            - др Кристина Јањетовић – научни сарадник, 

            - др Биљана Филиповић – научни сарадник; 

      5.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

            - Дејан Стојковић – истраживач сарадник, 

            - Јована Јовановић Марић – истраживач сарадник; 

              д о п у н а 

            - Јелена Кулаш – истраживач сарадник, 

            - Драгица Гајић – истраживач сарадник; 

       6.  Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању   

           запослених у ИБИСС за извођење наставе на факултету у саставу   

           Универзитета у Београду и Државног Универзитета у Новом Пазару                   

           у школској 2020/2021. години;   

       7.  Разматрање извештаја Комисије за оцену научностручне заснованости   

            научне публикације и Одбора за издавачку делатност; 

       8.  Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

            студијских боравака и специјализација; 

       9.  Обавештења; 

      10. Разно.        

                                                                   
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је VIII редовну седницу НВ. 

Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред, са допуном. 

 

I 

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

 кoja je oдржанa 14.09.2020. године.   

  
II  

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

стицање научног звања: 

 

*научни саветник за: 

- др Ивану Мирков, истраживача у Одељењу за екологију, 

 

На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат – 

извештај о кандидату, уз додатне информације дате од стране др Павла Павловића, 

председника комисије за писање реферата, сви присутни чланови НВ у звању научног 

саветника  једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за стицање траженог 

звања.  

 

*научни сарадник за: 

- др Марију Јаковљевић, истраживача у Одељењу за неуробиологију, 

- др Дину Туцовић, истраживача у Одељењу за екологију, 

- др Тамару Петровић, истраживача у Одељењу за физиологију, 

- др Николу Маринковића, страживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода, 

- др Јасмину Лазаревић, истраживача у Институту за физику Универзитета у Београду. 
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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.  

 

Усвојени предлози за стицање звања научни сарадник биће упућени, са потребном 

документацијом, надлежном матичном научном одбору на даљи поступак, а предлог за звање 

научни саветник 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: 

 

* научни саветник за: 

- др Данијелу Војновић Милутиновић, истраживача у Одељењу за биохемију; КОМИСИЈА 

у саставу: председник др Ана Ђорђевић – научни саветник ИБИСС; чланови др Наташа 

Величковић – научни саветник ИБИСС, др Наташа Несторовић – научни саветнику ИБИСС и  

др Ђуро Мацут – редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду,              

- Александру Јанковић, истраживача у Одељењу за физиологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник проф. др Бато Кораћ – научни саветник ИБИСС; чланови др Ивана Бјелобаба – 

научни саветник ИБИСС и др Александра Кораћ – редовни професор Биолошког факултета   

Универзитета у Београду, 

- Слађану Тодоровић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА                        

у саставу: председник др Ана Симоновић – научни саветник ИБИСС; чланови др Данијела 

Мишић – научни саветник ИБИСС и др Вук Максимовић – научни саветник Института за      

мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.             

 

* виши научни сарадник за: 

- др Јелену Петровић, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Јасна Шапоњић – научни саветник ИБИСС; чланови др Павле Анђус – 

редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду и др Милка Перовић – 

виши научни сарадник ИБИСС,  

- др Наташу Поповић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Стоимир Коларевић – виши научни сарадник ИБИСС и др Вера Николић – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

- др Мају Раковић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Весна Ђикановић – виши научни сарадник ИБИСС и др Вера Николић – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду, 

- др Татјану Ћосић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА                        

у саставу: председник др Славица Нинковић – научни саветник ИБИСС; чланови                          

др Александар Цингел – виши научни сарадник ИБИСС и др Вук Максимовић – научни 

саветник Института за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.             

 

* научни сарадник за: 

- др Јелену Божуновић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА                     

у саставу: председник др Сузана Живковић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови                 

др Маријана Скорић – научни сарадник ИБИСС и др Анета Сабовљевић – ванредни 

професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,              

- др Јовану Рајић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију; КОМИСИЈА                        

у саставу: председник др Невена Грдовић – научни саветник ИБИСС; чланови др Ања 
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Толић – научни сарадник ИБИСС и др Душанка Савић Павићевић – редовни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду,              

- др Неду Аничић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС; чланови др Драгана Матекало 

– научни сарадник ИБИСС и др Тамара Ракић – ванредни  професор Биолошког факултета                       

Универзитета у Београду,              

- др Милана Миљевића, истраживача у Одељењу за генетичка истраживања; КОМИСИЈА     

у саставу: председник др Јелена Благојевић – научни саветник ИБИСС; чланови др Оливера 

Бјелић Чабрило – редовни професор ПМФ Универзитета у Новом Саду и Марија Рајичић – 

научни сарадник ИБИСС,              

- др Дијану Драчу, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Данијела Максимовић Иванић – научни саветник ИБИСС; чланови  др Сања 

Мијатовић – научни саветник ИБИСС и др Милица Маркелић – доцент Биолошког факултета   

Универзитета у Београду,              

- др Јелену Драгишић Максимовић, истраживача у Институту за мултидисциплинарна 

истраживања Универзитета у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Јасминка 

Миливојевић – редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду; 

чланови  др Алексеј Тарасјев – научни саветник ИБИСС и др Данијела Мишић – научни 

саветник ИБИСС. 

 

                                                                              IV 

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

реизбор научног звања: 

 

* виши научни сарадник за: 

- др Виду Јојић, истраживача у Одељењу за генетичка истраживања; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Тања Вуков – виши научни сарадник ИБИСС; чланови др Вања Бугарски 

Станојевић – виши научни сарадник ИБИСС и др Ана Ивановић – редовни професор 

Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

 
* научни сарадник за: 

- др Катарину Зорић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Весна Ђикановић – виши научни сарадник ИБИСС и др Вера Николић – 

ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду,  

- др Кристину Јањетовић, истраживача у Одељењу за неурофизиологију; КОМИСИЈА                  

у саставу: председник др Невена Зоговић – виши научни сарадник ИБИСС; чланови                   

др Љубица Хархаји Трајковић – научни саветник ИБИСС и др Верица Пауновић – виши 

научни сарадник на Медицинском факултету Универзитета у Београду,  

- др Биљану Филиповић, 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 Маријана Скорић – виши научни сарадник ИБИСС. 

 

V 

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

стицање истраживачког звања: 

 

* истраживач сарадник за: 

- Дејана Стојковића, истраживача приправника у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Јасмина Гламочлија – научни саветник ИБИСС; 
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чланови др Ана Ћирић – виши научни сарадник ИБИСС и др Марина Соковић – научни 

саветник ИБИСС, 

- Јовану Јовановић Марић, студента докторских студија на Биолошком факултету 

Универзитета у Београду; КОМИСИЈА у саставу: председник др Момир Пауновић – научни 

саветник ИБИСС; чланови др Маргарета Крачун Коларевић – научни сарадник ИБИСС и  

др Јелена Томовић – научни сарадник ИБИСС, 

- Јелену Кулаш, истраживача приправника у Одељењу за екологију; КОМИСИЈА у саставу: 

председник др Ивана Мирков – виши научни сарадник ИБИСС; чланови др Александра 

Попов Александров – виши научни сарадник ИБИСС и др Ивана Стојановић – научни 

саветник ИБИСС, 

- Драгицу Гајић, истраживача приправника у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА                    

у саставу: председник др Тамара Саксида – научни саветник ИБИСС; чланови др Ивана 

Стојановић – научни саветник ИБИСС и др Бојан Јевтић – научни сарадник ИБИСС. 

 

                                                                               VI 

На захтев Државног универзитета у Новом Пазару за давање сагласности за ангажовање 

истраживача у научном звању запослених у ИБИСС, за  извођење наставе на овом 

универзитету - Департман за биомедицинске науке, на Студијском програму Биологија, за 

потребе поступка акредитације, у школској 2021/ 2022. години, чланови Научног већа су 

једногласно дали сагласност за ангажовање: 

- др Илијане Григоров, научног саветника у Одељењу за молекуларну биологију, 

- др Снежане Јарић, научног саветника у Одељењу за екологију,  

- др Ане Подолски Ренић, вишег научног сарадника у Одељењу за неуробиологију,  

- др Софије Јовановић Стојанов, научног сарадника у Одељењу за неуробиологију,  

- др Миодрага Драгоја, научног сарадника у Одељењу за неуробиологију.   

 
На захтев Биолошког факултета Универзитета у Београду за давање сагласности за 

ангажовање истраживача у научном звању запосленог у ИБИСС, за  извођење наставе на 

МАС – молекуларна биологија и физиологија, модул Геномика из предмета: Анализа 

геномских података  и Популациона, еколошка и еволуциона биологија, у школској 

2020/2021. години, чланови Научног већа су једногласно дали сагласност за ангажовање: 

- др Владимира Јовановића, вишег научног сарадника у Одељењу за генетичка 

истраживања. 

 

На захтев Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу за давање 

сагласности за ангажовање ментора докторских дисертација на докторским академским 

студијама, чланови Научног већа су једногласно дали сагласност за ангажовање: 

- др Сање Мијатовић, научног саветника у Одељењу за имунологију, 

- др Данијеле Максимовић Иванић, научног саветника у Одељењу за имунологију. 

 

                                                                 VII 

Научно веће је на предходној седници образовало Комисију за оцену научностручне 

заснованости публикације „Функционална храна 21. века - природни производи из 

перспективе научника", чији су аутори др Марија Иванов, Дејан Стојковић, Марина 

Костић, др Јована Петровић, др Ана Ћирић, др Јасмина Гламочлија, др Марина Соковић.  

За чланове Комисије именовани су: др Павле Павловић, научни саветник, руководилац 

Одељења за екологију,  др Славица Нинковић, научни саветник, руководилац Одељења за 

физиологију биљака и др Данијела Мишић, научни саветник, истраживач у Одељењу за 

физиологију биљака. 

Истовремено, Научно веће је на предлог Одбора за издавачку делатност, одредило 

рецензенте за наведену публикацију и то: др Јелену Живковић - Институт за проучавање 
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лековитог биља „Др Јосиф Панчић“,  др Данку Буквички - Институт за ботанику и ботаничка 

башта „Јевремовац“ и др Бранислава Шилера - Одељење за физиологију биљака, ИБИСС. 

 

У складу са одредбама Правилника о издавачкој делатности ИБИСС, Одбор за издавачку 

делатност ИБИСС је доставио Научном већу извештај са предлогом о научностручној 

заснованости наведене публикације, у складу са позитивним мишљењем рецензената. 

На основу овог извештаја као и позитивног извештаја Комисије за оцену научностручне 

заснованости публикације,  чланови НВ су једногласно донели одлуку да је научно 

заснована и да се прихвата за издавање публикација – приручник са насловом 

,,Функционална храна 21. века - природни производи из перспективе научника".  

 

VIII    

Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између 

две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:   

 
- др МАРИЈЕ ЈАЊИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег 

истраживачау Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 12.10.2020. године до 

11.10.2021. године, ради постдокторског усавршавања у Children's National Hospital, Center 

for Genetic Medicine Research, на пројекту R21TR003166 “Systemic biomarkers of brian injury 

from hyperammonemia“, које ће се одвијати у Вашингтону, САД, 

- др КАТАРИНЕ ХОФМАН, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у 

Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 16.10.2020. године до 15.10.2021. 

године, ради наставка стручног усавршавања на Универзитетској клиници Вирцбург 

(Würzburg), које се одвија у Вирцбургу, Немачка. 

 

                                                                                IX  

У оквиру ове тачке дневног реда, др Мирјана Михаиловић, директор Института и члан 

Научног већа, обавестила је присутне о следећем: 

 

- руководиоци одељења су у обавези да припремају извештаје о раду у 2020. години који ће 

се објединити ради предаје ресорном министарству као и да припремају детаљан предлог 

плана рада организационих јединица за 2021. годину, са лимитираним бројем речи, 

- у току су припреме за набавку научноистраживачке опреме ради спровођења поступка јавне 

набавке и расписивања тендера, 

- сви чланови НВ треба да воде рачуна о садржини извештаја – реферата о кандидатима за 

стицање научних звања који се достављају надлежном МНО и ресорном министарству, то 

представља одређену слику о квалитету и стручности овог научног тела.     

 

                                                                                 X  

У оквиру ове тачке дневног реда разматран је захтев за давање сагласности за учешће                

др Бранке Шошић Јурјевић, научног саветника у Одељењу за цитологију, у реализацији 

билатералног пројекта научне и технолошке сарадње између Србије и Турске. 

 

Том приликом је вођена дискусија о томе да ли НВ треба да даје сагласност за учешће 

истраживача у билатералним пројектима. 

 

Чланови НВ су били мишљења да НВ као стручни орган Института, између осталог,  

одговара за научну политику Института и да је разматрање учешћа истраживача  у 

реализацији билатералних пројеката, као и других пројеката, веома важно за Институт.  

Потребно је направити формулар који би попуњавали сви они који треба да учествују у раду 

таквих пројеката, са важним подацима који се односе на будући пројекат. 
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Дат је предлог да НВ да генералну сагласност за учешће свим истраживачима који ће радити 

у оквиру билатералних пројеката са Турском. 

НВ је једногласно усвојило дати предлог. 

 

Такође, у оквиру ове тачке дневног реда разматрани су обрасци  за писање реферата – 

извештаја о кандидатима за стицање звања као и захтева за покретање поступака за 

стицање/реизбор звања. 

Др Мирослава Митровић је објаснила присутнима неке детаље у вези писања ових извештаја 

као и допунила са одређеним детаљима који се односе на додатну документацију која се 

прилаже уз извештај, а све у циљу да ово допринесе бољем квалитету извештаја  као и самих 

кандидата имајући у виду да ове извештаје чита велики број људи из академске заједнице.  

Научно веће је одлучило да се обрасци за писање реферата – извештаја о кандидатима за 

стицање звања као и захтева за покретање поступака за стицање/реизбор звања учине 

доступним на веб-сајту Института. 

 

          

                                                           *               *               *   

 

        Седница је завршена у 11,30 часова. 

                                                                                                 

                                                                                                                               

  Записничар                                                                                        Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                       Др Алексеј Тарасјев 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


