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                                                            З А П И С Н И К        

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

Станковић", одржане дана 23.04.2021.године – електронским путем (ZOOM 

платформа). 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 26 чланова. 

 

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

др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина,                      

др Ђикановић Весна, 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 Перић 

Матаруга Весна, др Петковић Бранка, др Пешић Милица, др Саксида Тамара,                             

др Стојановић Ивана, др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић 

Бранко, др Шилер Бранислав.  

 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Јелена, др Видаковић Мелита,                     

др Ђорђевић Ана,  др Пауновић Момир. 

                      

НЕОПРАВДАНО одсутни чланови:    // 

 

За ову седницу предложен је следећи  

 

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 

      1.  Усвајање записника са XII редовне седнице Научног већа; 

      2.  Покретање поступка за стицање научног звања: 

            - др Сузана Живковић – научни саветник; 

      3.  Покретање поступка за реизбор научног звања: 

            - др Ана Атанацковић – научни сарадник; 

      4.  Доношење одлуке о стицању истраживачког звања: 

             - Душанка Поповић – истраживач сарадник, 

             - Катарина Хочевар – истраживач сарадник; 

      5.  Покретање поступка за стицање истраживачког звања: 

             - Милица Првуловић – истраживач сарадник; 

      6.  Покретање поступка и доношење одлуке за стицање истраживачког   

            звања: 

             - Екатарина Михајловић – истраживач приправник, 

             - Дијана Смаилагић – истраживач приправник; 

      7.   Доношење одлуке о стицању стручног звања: 

             - Никола Таталовић – виши стручни сарадник; 

      8.   Давање подршке евидентираним кандидатима за ректора и предлагање   

            кандидата за проректора Универзитета у Београду; 

      9.   Предлагање кандидата за члана Националног савета за научни и   

              технолошки развој са Листе кандидата Заједнице института Србије  

      10.  Разматрање предлога Пословника о раду Научног већа;  

      д о п у н а  

      11. Разматрање предлога Одбора за издавачку делатност ИБИСС за именовање  

            комисије и рецензенета за оцену научностручне заснованости предложене  

            публикације; 

      12. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање   

            студијских  боравака и специјализација; 
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      13. Обавештења; 

      14. Разно. 

                                                          
Седница је одржана он лајн путем ZOOM платформе због веома неповољне 

епидемиолошке ситуације изазване вирусом корона. 

 

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

Чланови НВ су једногласно усвојили одлуку да се седница одржи електронским путем 

као и предложени дневни ред, са допуном. 

 

I 

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

 кoja je oдржанa 10.03.2021. године. 

   

II 

 Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за стицање научног звања: 

 

* научни саветник за: 

- др Сузану Живковић – истраживача у Одељењу за физиологију биљака; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Данијела Мишић – научни саветник ИБИСС; 

чланови др Слађана Тодоровић – научни саветник ИБИСС и др Невена Пуач – научни 

саветник Института за физику Универзитета у Београду.             

 

III 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за реизбор научног звања: 

 

* научни сарадник за: 

- др Ану Атанацковић, истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода; 

КОМИСИЈА у саставу: председник др Весна Ђикановић – виши научни сарадник 

ИБИСС; чланови др Вера Николић – ванредни професор Биолошког факултета   

Универзитета у Београду и др Момир Пауновић – научни саветник ИБИСС. 

    

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

стицање истраживачког звања истраживач сарадник за: 

 

- Душанку Поповић, истраживача приправника у Одељењу за екологију, 

- Катарину Хочевар, истраживача приправника у Одељењу за еволуциону биологију. 

 

На основу досадашњих резултата у научноистраживачком раду кандидата, као и увида 

у реферате – извештаје о кандидатима, сви чланови НВ једногласно су донели одлуку 

да се кандидати изаберу у тражено звање.                     

 

V 

Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање 

комисије за стицање истраживачког звања: 

 

*истраживач сарадник за: 

- Милицу Првуловић – истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА               

у саставу: председник др Александра Младеновић – научни саветник ИБИСС; 
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чланови др Десанка Милановић – виши научни сарадник ИБИСС и др Смиља 

Тодоровић – научни сарадник ИБИСС. 

 

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

стицање истраживачког звања истраживач приправник за: 

 

-  Екатарину Михајловић, студента докторских студија на Биолошком факултету   

   Универзитета у Београду, 

- Дијану Самаилагић, студента докторских студија на Биолошком факултету   

  Универзитета у Београду. 

  

Увидом у поднете предлоге за покретање поступка у којем су наведени неопходни 

подаци о кандидатима и приложена неопходна документација, 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 приправник (диплома о завршеним основним и мастер студијама са 

просечном оценом најмање 8 на оба нивоа студија појединачно и потврда о уписаним 

докторским студијама), достављена је Правној служби и саставни је део предлога за 

покретање поступка за стицање звања истраживач приправник за оба предложена 

кандидата. 

                                      

VII 

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

поступак за стицање стручног звања виши стручни сарадник за: 

 

- Николу Таталовића, истраживача у Одељењу за физиологију. 

 

Именовани не испуњава услове за избор у истраживачко /научно звање, али ради на 

научноистраживачким пословима  и има остварене  резултате у научноистраживачком 

раду, па су чланови НВ након увида у реферат – извештај о кандидату, једногласно  

донели одлуку да се кандидат изабере у тражено звање.                     

     

VIII 

Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је чланове НВ да је Комисија за 

спровођење избора за ректора Универзитета у Београду за период 2021 – 2024. године, 

доставила Институту комплетан материјал са Листом евидентираних кандидата за 

ректора, са образложеним предлозима факултета, биографијама и библиографијама 

евидентираних кандидата као и њиховим изборним програмима.   

Комисија је обавестила Институт да се Научно веће изјашњава о подршци кандидатима 

за ректора и оставила одређени рок за за достављање извештаја о давању подршке, са 

напоменом да се могу подржати сви евидентирани кандидати. 

На Листи евидентираних кандидата за ректора Универзитета у Београду, према 

азбучном реду презимена, налазе се следећи кандидати:                                                                                

 

- др Владан Ђокић, редовни професор Архитектонског  факултета  Универзитета у 

Београду и    

- др Иванка Поповић, редовни професор Технолошко-металуршког  факултета  

Универзитета у Београду.   
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Oбављено је гласање за оба кандидата са Листе евидентираних кандидата. 

За кандидата др Владана Ђокића гласало је 20 чланова НВ, а 6 чланова се уздржало од 

гласања.  

За кандидата др Иванку Поповић гласало је  25 чланова НВ, а 1 члан се уздржао од 

гласања.  

Како су оба кандидата за ректора Универзитета у Београду др Владан Ђокић и                    

др Иванка Поповић добила подршку Научног већа Института, о томе ће бити 

обавештена Комисија за спровођење избора за ректора Универзитета у Београду. 

За проректора за науку нема предлога кандидата, нити је дат заједнички предлог 

испред свих института који су у саставу Универзитета у Београду.  

 

IX 

На позив Заједнице института Србије да ИБИСС предложи једног кандидата из реда 

истраживача у звању научног саветника запослених у Институту за листу кандидата 

коју предлаже Заједница за чланство  у  Националном савету за научни и технолошки 

развој, дат је предлог да то буде др Павле Павловић, научни саветник, руководилац 

Одељења за екологију. 

Предлог је прихваћен са 25 гласова за, 1 глас је био уздржан. 

 

X 

Комисија у саставу Јасна Саватовић, др Ивана Блелобаба и др Слађан Павловић радила 

је на тексту предлога новог Пословника о раду Научног већа, ради усклађивања са 

важећим прописима који регулишу научноистраживачку делатност као и општима 

актима Института. 

Чланови НВ су разматрали предложени текст предлога Пословника, дата је примедба 

на чл. 9. који говори о престанку функције председника НВ пре истека периода на који 

је изабран. Дат је предлог је да наведени члан гласи: “Председнику Научног већа може 

престати функција и пре истека периода на који је изабран, на лични захтев или 

разрешењем. Научно веће разрешава функције председника Научног већа по поступку 

за његов избор“. Овај предлог је прихваћен са 25 гласова за, 1 глас је био уздржан.  

Након разматрања и краће дискусије, чланови НВ су једногласно усвојили Пословник о 

раду Научног већа Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, који 

чини саставни део овог Записника. 

    

XI 
Научно веће је разматрало извештај Одбора за издавачку делатност у вези публикације 

са радним насловом Tentative chec klist of Serbian lepidoptera with references, чији је 

аутор др Предраг Јакшић, редовни професор Природно-математичког факултета 

Универзитета у Нишу (у пензији). 

У складу са одредбама Правилника о издавачкој делатности Института за биолошка 

истраживања “Синиша Станковић”, на предлог Одбора за издавачку делатност, 

једногласно је именована Комисија за оцену научностручне заснованости наведене 

публикације у саставу: 

- др Момир Пауновић, научни саветник, руководилац Одељења за хидроекологију и 

заштиту вода, 

- др Лариса Илијин, научни саветник, истраживач у Одељења за физиологију и   

биохемију инсеката и  

- др Слађан Павловић, научни саветник, истраживач у Одељењу за физиологију.  

Комисија ће оценити научностручну заснованост наведене публикације и о томе 

поднети Научном већу извештај.  

Истовремено, на предлог Одбора за издавачку делатност, биће спроведен поступак 

рецензије. За рецензенте наведене публикације једногласно су именовани: 
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- dr Stoyan Beshov, Lepidoptera curator, Deputy Director; Head of Invertebrata 

Department,  National Museum of Natural History, Bulgarian Academy of Sciences, 

Sofia, Bulgaria,  

- др Драган Вајганд, Агропротект доо, Сомбор, 

- др Дејан Стојановић, Национални парк Фрушка Гора,  

- др Весна Перић Матаруга,  Институт за биолошка истраживања “С. Станковић”, 

- др Дајана Тодоровић,  Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић”. 

По завршеној рецензији, рецензенти ће поднети извештај о наведеној публикације 

Одбору за издавачку делатност.   

 

XII 
Научно веће  је обавештенода је између две седнице Већа подржана научна 

оправданост одсуства: 

- др МАРГАРЕТЕ КРАЧУН-КОЛАРЕВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно 

место истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду 

од 22.04.2021. године до 28.04.2021. године, у оквиру билатералног пројекта 

„Усклађивање микробиолошких метода за процену квалитета воде реке Дунав“ Србије 

и Аустрије (Medizinische Universität Wien, Karl Landsteiner Privatuniversität für 

Gesundheitswissenschaften GmbH), који ће се одвијати у Бечу, Аустрија, 

- др МИЛЕНЕ МАРКОВИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место 

истраживача у Одељењу за екологију Института, у периоду од 19.04.2021. године до 

21.03.2022. године, ради постдокторског усавршавања на Техничком универзитету у 

Дрездену, у Институту за фотограметрију и даљинску детекцију, које ће се одвијати у 

Дрездену, Немачка. 

 

XIII 

 

Чланови НВ су обавештени о следећем: 

 

- у току је поступак спровођења избора за ректора Универзитета у Београду за школску 

2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. годину, 

- ради се на адаптацији простора где је била котларница за грејање ради смештаја 

опреме, простор ће бити заједнички за сва одељења, 

- до сада се вакцинисало око 30% просветних радника, још увек немамо података о 

броју вакцинисаних научних радника, 

- именован је Научни савет Фонда за науку Републике Србије у другом сазиву, није 

поштован паритет између чланова факултета и института у односу 1:1, у саставу се 

налазе 3 представника института од укупно 15  чланова, 

- Правилник о институционалном финансирању још увек није усвојен, радна група која 

треба да ради на предлогу овог правилника је наставила рад после дуже паузе,  наука се 

у 2020. и 2021. години  налази у прелазном периоду јер још увек нема правог 

институционалног финансирања, овим правилником би требало дефинисати 

коефицијенте за одређене послове као и начин евалуације института, овај правилник 

треба да презентује однос државе према науци кроз одређивање плата, треба што пре 

извршити рекатегоризацију истраживача, то је потребно како би основна плата била 

дефинисана стеченим звањем, за нови начин финансирања су потребна додатна 

средства или да се изврши нека нова прерасподела средстава,  

- у РИС базу се редовно уносе сви подаци који се односе на истраживаче (промена 

звања, радно ангажовање, итд.), сви проблеми који настану у раду са РИС базом у вези 

уношења референци, часописа и др. треба да се пријаве електронским путем мејл       

РИС-а, ова база је веома битна за израду правилника о институционалном 

финансирању, 
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- поступак за стицање звања виши научни сарадник за др Ивану Будински, 

истраживача у Одељењу за генетичка истраживања, након упућивања дописа Комисији 

за стицање научних звања од стране НВ који је усвојен на предходној седници НВ, 

успешно је окончан.   

  

XIV 

** Дат је предлог да се убудуће дистрибуција материјала који се односи на рад НВ 

врши путем ИБИСС CLOUD система (фолдер Научно Веће, коме имају приступ само 

чланови НВ).  

Сви чланови су једногласно подржали овај предлог. 

 

 

                                                         *               *               *   

 

Седница је завршена у 12,20 часова. 

                                                                                               

                                                                                                                             

  Записничар                                                                        Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                       Др Алексеј Тарасјев 

 

 


