ЗАПИСНИК
са X редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 28.12.2020.године – електронским путем.
За ову седницу предложен је следећи

Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са IX редовне седнице Научног већа;
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Данијела Војновић Милутиновић – научни саветник,
- др Јелена Драгишић Максимовић – научни саветник,
- др Јелена Петровић – виши научни сарадник,
- др Наташа Поповић – виши научни сарадник,
- др Маја Раковић – виши научни сарадник,
- др Јована Рајић – научни сарадник,
- др Милан Миљевић – научни сарадник;
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Вида Јојић – виши научни сарадник,
- др Кристина Јањетовић – научни сарадник,
- др Биљана Филиповић – научни сарадник,
- др Катарина Зорић – научни сарадник;
4. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Снежана Милошевић – научни саветник,
- др Јелена Савић – научни саветник,
- др Бранислав Шилер – научни саветник,
- др Јелена Гаврић – виши научни сарадник,
- др Милош Николић – виши научни сарадник;
5. Покретање поступка за реизбор научног звања:
- др Нада Ћосић – научни сарадник;
6. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Јована Јовановић Марић – истраживач сарадник;
7. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- Марија Ђурић – истраживач сарадник,
- Катарина Тешовић – истраживач сарадник;
8. Покретање поступка и доношење одлуке о стицању истраживачког
звања:
- Тамара Лукић – истраживач приправник,
- Никола Бајлер – истраживач приправник;
Допуна:
- Наталија Радуловић – истраживач приправник;
9. Разматрање и усвајање Плана рада Института за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“ за 2021. годину;
10. Извештај о раду Етичке Комисије за заштиту добробити огледних
животиња у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“
за 2020. годину, са предлогом нових чланова у саставу Етичке комисије за
мандатни период 2021-2023. године;

11. Разматрање предлога Одбора за издавачку делатност ИБИСС за
именовање комисије и рецензената за оцену научностручне заснованости
предложене публикације
12. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
13. Разно.
- Одобравање учешћа у пројекту РЕФОКУС
Седница је одржана електронским путем због веома неповољне епидемиолошке
ситуације, изазване вирусом корона.
Члановима Научног већа је достављен материјал за седницу електронским путем, пет
дана пре дана који је заказан за одржавање седнице и обавештени су да је рок за
гласање по тачкама дневног реда 28.12.2020. године, од 9 до 13 часова.
Припремљен је и образац за гласање због обимног дневног реда.
У поступку гласања је учествовало свих 30 чланова Научног већа и то: др Бјелобаба
Ивана, др Благојевић Душко, др Благојевић Јелена, др Видаковић Мелита, др Војновић
Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Ђикановић Весна,
др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Јојић Вида, др Лаврња Ирена, др Мијатовић
Сања, др Милер Марко, др Митровић Мирослава, др Михаиловић Мирјана, др Мишић
Данијела, 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 Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј,
др Филиповић Бранко и др Шилер Бранислав.
Чланови НВ су једногласно усвојили одлуку да се седница одржи електронским путем
као и предложени дневни ред (са допунама).
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са IX редовне седнице Научног већа
кoja je oдржанa 30.11.2020. године.
II
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање научног звања:
*научни саветник за:
- др Данијелу Војновић Милутиновић – истраживача у Одељењу за биохемију,
- др Јелену Драгишић Максимовић – истраживача у Одсеку о живим системима у
Институту за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду (ИМСИ).
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате
– извештаје о кандидатима, сви чланови НВ у звању научног саветника једногласно су
донели одлуку да се кандидати предложе за стицање траженог звања.
*виши научни сарадник за:

- др Јелену Петровић – истраживача у Одељењу за неуробиологију,
- др Наташу Поповић – истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода,
- др Мају Раковић – истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате
– извештаје о кандидатима, сви чланови НВ у звању вишег научног сарадника и
научног саветника једногласно су донели одлуку да се кандидати предложе за стицање
траженог звања.
*научни сарадник за:
- др Јовану Рајић – истраживача у Одељењу за молекуларну биологију,
- др Милана Миљевића – истраживача у Одељењу за генетичка истраживања.
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате
– извештаје о кандидатима, сви чланови НВ 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 виши научни сарадник и Комисији за стицање научних звања,
ради одлучивања.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор научног звања:
* виши научни сарадник за:
- др Виду Јојић – истраживача у Одељењу генетичка истраживања;
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферат –
извештај о кандидату, сви чланови НВ у звању вишег научног сарадника и научног
саветника једногласно су донели одлуку да се кандидат предложи за реизбор у тражено
звање.
* научни сарадник за:
- др Кристину Јањетовић – истраживача у Одељењу за неурофизиологију,
- др Биљану Филиповић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака,
- др Катарину Зорић – истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода;
На основу постигнутих резултата у научноистраживачком раду као и увида у реферате
– извештаје о кандидатима, сви чланови НВ једногласно су донели одлуку да се
кандидати предложе за реизбор у тражено звање.
Усвојени предлози за реизбор у звање научни сарадник биће упућени, са потребном
документацијом, надлежном матичном научном одбору на даљи поступак, а предлог за
реизбор у звање виши научни сарадник и Комисији за стицање научних звања, ради
одлучивања.

IV
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање
комисије за стицање научног звања:
* научни саветник за:
- др Снежану Милошевић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Ангелина Суботић – научни саветник
ИБИСС; чланови др Славица Нинковић – научни саветник ИБИСС и др Снежана
Трифуновић – научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања
Универзитета у Београду (ИМСИ).
- др Јелену Савић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Бранка Винтерхалтер – научни саветник
ИБИСС; чланови др Славица Нинковић – научни саветник ИБИСС и др Вук
Максимовић – научни саветник Института за мултидисциплинарна истраживања
Универзитета у Београду (ИМСИ).
- др Бранислава Шилера – истраживача у Одељењу за физиологију биљака;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Мишић, научни саветник ИБИСС;
чланови др Марина Стаменковић-Радак, редовни професор, Универзитет у БеоградуБиолошки факултет и др Алексеј Тарасјев, научни саветник ИБИСС.
* виши научни сарадник за:
- др Јелену Гаврић – истраживача у Одељењу за физиологију;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Тијана Радовановић, виши научни сарадник
ИБИСС; чланови др Светлана Деспотовић, виши научни сарадник ИБИСС и др
Небојша Јаснић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Биолошки факултет.
- др Милоша Николића – истраживача у Одељењу за физиологију биљака;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Марина Соковић – научни саветник
ИБИСС; чланови др Јасмина Гламочлија – научни саветник ИБИСС и др Татјана
Марковић – научни саветник Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф
Панчић“ у Београду.
V
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање
комисије за реизбор научног звања:
* научни сарадник за:
- др Наду Ћосић – истраживача у Одељењу за еволуциону биологију;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Вања Бугарски Станојевић – виши научни
сарадник ИБИСС; чланови др Јелка Црнобрња-Исаиловић – научни саветник ИБИСС
и др Душко Ћировић – ванредни професор Биолошког факултета Универзитета у
Београду.
VI
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања истраживач сарадник за:
- Јовану Јовановић Марић, истраживача приправника у Одељењу за хидроекологију
и заштиту вода;
На основу досадашњих резултата у научноистраживачком раду кандидата, као и увида
у реферат – извештај о кандидату, сви чланови НВ једногласно су донели одлуку да се
кандидат изабере у тражено звање.

VII
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање
комисије за стицање истраживачког звања истраживач сарадник за:
- Марију Ђурић – истраживачa у Одељењу за физиологију биљака.
КОМИСИЈА у саставу: Председник, др Снежана Милошевић, виши научни сарадник
ИБИСС; Чланови: др Александар Цингел, виши научни сарадник ИБИСС; др Милана
Трифуновић-Момчилов, виши научни сарадник ИБИСС
- Катарину Тешовић, истраживача у Одељењу за неуробиологију.
КОМИСИЈА у саставу: Председник, др Данијела Савић, виши научни сарадник
ИБИСС; Чланови: др Ирена Лаврња, научни саветник ИБИСС; др Ивана Бјелобаба,
научни саветник ИБИСС.
VIII
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведени су поступци
за стицање истраживачког звања истраживач приправник за:
- Тамару Лукић, студента докторских студија Биолошког факултета Универзитета у
Београду;
- Николу Бајлера студента докторских студија Биолошког факултета Универзитета у
Београду;
Допуна:
- Наталију Радуловић студента докторских студијафакултета Универзитета у
Београду.
Увидом у предлоге за покретање поступка у којима су наведени неопходни подаци о
кандидатима, чланови НВ су констатовали испуњеност законских услова за стицање
траженог звања, па су једногласно донели одлуку о стицању звања истраживач
приправник за предложене кандидате.
Документација која доказује испуњеност законских услова за стицање звања
истраживач сарадник (диплома о завршеним основним и мастер студијама са
просечном оценом најмање 8 и потврда о уписаним докторским студијама),
достављена је Правној служби и саставни је део предлога за покретање поступка за
звање истраживач приправник за сваког кандидата појединачно.

IX
Разматрање и усвајање Плана рада Института за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“ за 2021. годину;
Члановима Научног већа ИБИСС достављен је на разматрање План рада са радним
задацима за 2021. годину Института зa биoлoшкa истрaживaњa “Синишa Стaнкoвић”
Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитета у Београду. У
плану рада су детаљно описане планиране активности у 2021. години за свако одељење
Института и дефинисани су радни задаци истраживача у оквиру одељењâ. У план рада
су унесене допуне и корекције везане за план рада одељења за имунологију,
неуробиологију и цитологију.

После спровођења електронског гласања, план рада ИБИСС са радним задацима за
2021. годину једногласно је усвојен.
X
Извештај о раду Етичке Комисије за заштиту добробити огледних животиња у
Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ за 2020. годину, са
предлогом нових чланова у саставу Етичке комисије за мандатни период 20212023. године;
др Ивана Бјелобаба, научни саветник ИБИСС и Председник Етичке комисије за
заштиту добробити животиња ИБИСС поднела је Научном већу ИБИСС Извештај о
раду Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња у Институту за
биолошка истраживања „Синиша Станковић“ за 2020. годину са детаљним подацима о
раду у 2020. години.
др Ивана Бјелобаба, научни саветник ИБИСС и Председник Етичке комисије за
заштиту добробити животиња ИБИСС је такође Научном већу ИБИСС поднела
предлог именовања нових чланова за састав Етичке комисије за заштиту добробити
животиња које се користе у експерименталне сврхе на Институту за биолошка
истраживања „Синиша Станковић“ за мандатни период 2021-2023. Предложени су:
др Јелка Црнобрња Исаиловић, научни саветник ИБИСС
др Тања Вуков, виши научни сарадник ИБИСС
др Ивана Мирков, виши научни сарадник ИБИСС
др Марија Смедеревац Лалић, виши научни сарадник ИМСИ
др Јелена Арамбашић Јовановић, научни сарадник ИБИСС
др Саша Маринковић, стручни саветник ИБИСС
др вет мед Марија Пантелић, Институт у Винчи
др вет мед Горан Ђмура, руководилац одгајалишта ИБИСС.
Научно веће ИБИСС је једногласно усвојило Извештај и једногласно изабрало
предложене кандидате за чланове Етичке комисије за заштиту добробити животиња
ИБИСС за мандатни период 2021-2023.
XI
Разматрање предлога Одбора за издавачку делатност ИБИСС за именовање
комисије и рецензената за оцену научностручне заснованости предложене
публикације
На предлог Одбора за издавачку делатност Института за биолошка истраживања
“Синиша Станковић”, чланови Научног већа су једногласно донели одлуку о
образовању и именовању чланова Комисије за оцену научностручне заснованости
публикације са радним насловом ,,Штетни глодари-биологија, еепизоотиологија,
екологија и контрола бројности“, аутора др Драгана Катарановског и др Милене
Катарановски.
У Комисију се именују:
др Вања Бугарски-Станојевић, виши научни сарадник ИБИСС,
др Вида Јојић, виши научни сарадник ИБИСС и
др Нада Ћосић, научни сарадник ИБИСС.

Комисија ће оценити научностручну заснованост наведене публикације и о томе
поднети Научном већу извештај.
Такође, чланови Научног већа су једногласно донели одлуку да се спрове поступак
рецензије.
За рецензенте наведене публикације именују се:
др Ивана Мирков, виши научни сарадник ИБИСС
др Иво Савић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду у
пензији,
др Срђан Стаменковић, доцент Биолошког факултета Универзитета у Београду,
др Снежана Томановић, научни саветник Института за медицинска истраживања
Универзитета у Београду и
др Витомир Чупић, редовни професор Факултета ветеринарске медицине Универзитета
у Београду.
По завршеној рецензији, рецензенти ће поднети извештај о публикације из тачке 1. ове
одлуке Одбору за издавачку делатност Института.
XII
Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање студијских
боравака и специјализација;
Обавештавамо Научно веће ИБИСС да је између две седнице већа подржана
научна оправданост одсуства:
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института у трајању од 6
месеци у периоду од 15.01 .2021 до 14.01.2021 ради одласка у Токио (Јапан) ради
реализације раније добијене стипендије од фондације „The Japan Society for the
Promotion of Science (JSPS)-long term fellowship“. У Токиjу ће бити део лабораторије
професора Акимитсу Окамота (Research Center for Advanced Science and Technotogy
(RCAST), The University of Тokyo) где ће радити на флуоресцентном обележавању
метилованих региона ДНК и на флуоресцентном обележавању ПАРилованих
продуката ПАРПА-1 ензима.
- др КОСАРЕ СМИЉАНИЋ, вишег научног сарадника, распоређене на радно место
вишег истраживача у Одељењу за неуробиологију Института у периоду од 25.12.2020.
до 13.05.2021. године, ради наставка стручног усавршавања у лабораторији др Станка
Стојилковића у Националном институту за здравље САД (Section of Cellular Signaling,
National Institute of Child Health and Human Development, Bethesda, MD, USA), које ће
се одвијати у Бетесди, САД.

XIII
Разно.
- др ИВАНА БУДИНСКИ, истраживач сарадник распоређена на радно место
истраживача сарадника у Одељењу за генетичка истраживања ИБИСС поднела је НВ
ИБИСС молбу за давање сагласности за учешће у пројекту ReFocuS. Сарадници
ИБИСС-а су 2015. године оформили свој тим и пројекат који је назван ReFocuS

(Конзорцијум са ПМФ, Ниш, ЦПН, Београд и Завод за заштиту споменика,
Крагујевац). Исти конзорцијум планира поново да аплицира за пројекат „European
Researchers' Night 202l- под називом ”ReFocuS 4.0", и у наредном циклусу је
предвиђено да координацију пројектом води Центар за промоцију науке. У реализацији
пројекта би учествовало најмање 20 сарадника из неколико одељења ИБИСС-а. Научно
веће ће бити редовно обавештавано о току реализације пројекта, у случају да пројекат
буде финансиран.
Научно веће ИБИСС је једногласно подржало учешће др Иване Будински, истраживача
сарадника ИБИСС у пројекту ReFocuS.
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