
 
З А П И С Н И К 

            са  XIX редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић", одржане дана 25.11.2021. године у библиотеци Института, са 
почетком у 10 часова. 
 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 23 члана. 
 

Седници присуствују следећи чланови: др Благојевић Душко, науч. саветник; др 
Благојевић Јелена, науч. саветник; др Видаковић Мелита, науч. саветник; др Војновић 
Милутиновић Данијела, науч. саветник; др Вуков Тања, науч. саветник; др Ђикановић 
Весна, в.н. сарадник; др Ђорђевић Ана, науч. саветник; др Илијин Лариса, науч. саветник; 
др Јојић Вида, в.н.сарадник; др Лаврња Ирена, науч. саветник; др Мијатовић Сања, науч. 
саветник; 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 Петковић 
Бранка, науч. саветник; др Пешић Милица, науч. саветник; др Суботић Ангелина, науч. 
саветник; др Тарасјев Алексеј, науч. саветник; др Филиповић Бранко, науч. саветник; др 
Шилер Бранислав, научни саветник.  
 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Бјелобаба Ивана, науч. саветник; др Гламочлија 
Јасмина науч. саветник; др Милер Марко, науч. сарадник; др Несторовић Наташа, науч. 
саветник; др Перић Матаруга Весна, науч. саветник;  др Саксида Тамара, науч. саветник; др 
Стојановић Ивана, науч. саветник.  

                      
НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 

 
За ову седницу предложен је следећи 

 
Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 
1. Усвајање записника са XVIII редовне седнице Научног већа; 

 
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања: 
- др Светлана Трифуновић – научни саветник; 
- др Светлана Паскаш – виши научни сарадник; 
- др Јелена Милојевић – виши научни сарадник; 
- др Срђан Кесић – виши научни сарадник. 
 
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања: 
- др Ђурђица Игњатовић – виши научни сарадник; 
- др Јелена Томовић – научни сарадник. 

 
       4.   Покретање поступка за избор научног звања: 
           - др Ана Атанацковић – виши научни сарадник; 
 - др Борис Липтак – научни сарадник. 
 



 
 
       5.  Покретање поступка и доношење одлуке за стицање истраживачког звања: 
           - Невена Савић – истраживач приправник. 
 
             6.  Давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању 
запослених у ИБИСС-у за извођење наставе на високошколским установама; 

 
            7.  Разматрање предлога за издавање библиографије ИБИСС-а 2016-2019 и 2020; 
 
            8. Одобравање захтева за учешће на научним пројектима, скуповима, обављање  
студијских боравака и специјализација; 
 
           10. Обавештења; 
 
           11. Разно.                                  
 
 
           Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, отворио је XIX редовну седницу 
Већа, утврдио да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега се приступило усвајању 
Дневног реда који је усвојен једногласно.   
 

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

Већа кoja je oдржанa 29.10.2021. године. 
 

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

за стицање научног звања: 
* научни саветник за: 
- др Светлану Трифуновић, истраживача у Одељењу за цитологију. 
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 Светлану Паскаш, истраживача у Одељењу за имунологију. 
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 Јелену Милојевић, 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 Срђана Кесића, истраживача у Одељењу за неурофизиологију. 
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. 
 

 
III 

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

* виши научни сарадник за: 
- др Ђурђица Игњатовић, истраживача у Одељењу за биохемију. 
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 Томовић, 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. 
 

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

комисије за избор научног звања: 
* виши 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: проф. др Вера Николић, Биолошки факултет Универзитета у Београду и др 
Момир Пауновић, научни саветник ИБИСС. 

* научни сарадник за: 



- др Бориса Липтака, који је ангажован у ИБИСС-у; КОМИСИЈА у саставу: 
председник др Момир Пауновић, научни саветник ИБИСС; чланови: др Маја Раковић, 
виши научни сарадник ИБИСС, др Катарина Зорић, научни сарадник ИБИСС и проф. др 
Вера Николић, Биолошки факултет Универзитета у Београду. 

 
V 

У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак 
за стицање истраживачког звања истраживач приправник за: 

- Невену Савић, студента докторских академских 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 Научног Већа 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 Административно правној служби и саставни је део предлога за 
покретање поступка за стицање звања истраживач приправник за све предложене 
кандидате. 

 
VI 

У складу са захтевима Државног универзитета у Новом Пазару који су достављени 
Институту за потребе акредитације на Департману за биомедицинске науке, Студијски 
програм биологија у којима се тражи давање сагласности за ангажовање истраживача 
Института за извођење наставе на докторским академским студијама за школску 2022/23. 
годину, Научно веће је једногласно дало сагласност: 

- др Илијани Глигоров, за извођење наставе на изборном предмету Физиолошки  
механизми ћелијске адаптације у IV семестру школске 2022/23. године са фондом од 0,5 
часова предавања, изборном предмету Ћелијски одговор на стрес у IV семестру школске 
2022/23. године са фондом од 0,5 часова предавања и Самостални истраживачки рад (СИР) 
у акредитационом оптерећењу 0,44; 

- др Софији Јовановић Стојанов, за извођење наставе на изборном предмету  
Субцелуларне структуре и ћелијска динамика у I семестру школске 2022/23. године са 
фондом од 0,5 часова предавања, изборном предмету Физиолошке основе генетике у II 
семестру школске 2022/23. године са фондом од 0,75 часова предавања и Самостални 
истраживачки рад (СИР) у акредитационом оптерећењу 0,44; 

- др Ани Подолски Ренић, за извођење наставе на изборном предмету Цитотоксични  
ефекти активних супстанци у IV семестру школске 2022/23. године са фондом од 0,5 часова 
предавања и Самостални истраживачки рад (СИР) у акредитационом оптерећењу 0,44; 

- др Миодрагу Драгоју, за извођење наставе на изборном предмету Динамика ћелијске  
мобилности у II семестру школске 2022/23. године са фондом од 0,75 часова предавања, 
изборном предмету Биохемијске основе ћелијске сигнализације у III семестру школске 
2022/23. године са фондом од 0,5 часова предавања и Самостални истраживачки рад (СИР) 
у акредитационом оптерећењу 0,44; 

- др Светлани Деспотовић, за извођење наставе на изборном предмету Биохемијске  



основе антиоксидационе заштите у III семестру школске 2022/23. године са фондом од 0,25 
часова предавања, изборном предмету Молекуларна физиологија у I семестру школске 
2022/23. године са фондом од 0,5 часова предавања и Самостални истраживачки рад (СИР) 
у акредитационом оптерећењу 0,44. 
 

VII 
Др Алексеј Тарасјев је обавестио веће да је Одбор за издавачку делатност Института 

упутио Научном већу две молбе везане за издавање библиографија Института за период 
2016-2019 и за 2020. годину. Имајући у виду да издавање библиографија представља 
сумирање резултата које су истраживачи Института постигли у наведеним периодима, 
Научно веће је једногласно донело одлуку о издавању ових библиографија. 
 

VIII 
Научно веће  је обавештено да је између две седнице Већа подржана научна 

оправданост одсуства: 
- др ОЛГЕ КОСТИЋ вишег научног сарадника, распоређене на радном месту вишег  

истраживача на Одељењу за екологију Института, у периоду од 15.11.2021. године до 
19.11.2021. године у Словенији, у циљу реализације сарадње са Институтом „Јожеф 
Штефан“ која се остварује кроз Erazmus+ KA 103 програм; 

- др ИВАНЕ БУДИНСКИ, вишег научног сарадника, распоређене на радном месту  
вишег истраживача на Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 
26.11.2021. године до 22.12.2021. године ради учешћа у истраживачкој експедицији у 
Замбији и тиму за истраживање слепих мишева која се реализују у оквиру SENTINEL 
пројекта финансираног од стране UK Global Challenges Research Fund и координисаног од 
стране Imperial College, London (Велика Британија) и The Copperbelt University у Kitwe-у 
(Замбија). 

 
IX 

Др Мирјана Михаиловић, директор Института је обавестила Веће о следећем:  
1. У току је израда Плана рада Института за 2022. годину, као и израда Извештаја о  

раду Института за 2021. годину; 
2. На интернет страници Синдиката науке се појавила информација о могућности  

одобравања сагласности за плаћено одсуство истраживачима у периоду од једне године која 
до сада није потврђена од стране ресорног министарства; 

3. Група истраживача са Универзитета Станфорд објавила је Листу најутицајнијих  
научника међу којима су др Марина Соковић и др Јасмина Гламочлија. Аутори ове базе су 
сачинили две листе и то: листу која приказује преко 180.000 најцитиранијих научника за 
период период од 1960-2020. године на којој се налази укупно 69 истраживача из Србије 
међу којима је и др Марина Соковић, и листу која приказује преко 190.000 најцитиранијих 
аутора у 2020. години на којој се налази укупно 90 истраживача из Србије међу којима су 
др Марина Соковић и др Јелена Гламочлија. Др Мирјана Михаиловић је честитала 
истраживачима на постигнутом успеху. 

4. Састанак са тимовима који су прошли први круг у оквиру програма Идеје је  
планиран да се организује на Институту у уторак 30.11.2021. године. 

Др Алексеј Тарасјев је честитао колегиницама др Марини Соковић и др Јелени 
Гламочлији на постигнутом успеху и обавестио веће да ће се у петак 03.12.2021. године 
одржати ванредна седница већа на којој ће се након спроведених избора за чланове већа за 



мандатни период 2021-2023 извршити верификација мандата новоизабраних чланова, а 
након тога ће се одржати конститутивна седница новог сазива већа која је планирана за 
14.12.2021. године. 

 
X 

Научно веће је једногласно донело одлуку којом се Институту одобрава учешће у 
организацији III Конгреса биолога Србије са међународним учешћем, који треба да се 
одржи на Златибору у периоду од 21. до 25. септембра 2022. године, на основу које ће 
учествовати у јавном позиву за конкурисање за добијање средстава код Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 
 
 

*               *               * 
 

Седница је завршена у 10,40 часова.                                                                                               
                  
                                                                                                        
              Записничар                                                               Председник Научног већа 
          Дубравка Заилац                                                               Др Алексеј Тарасјев 
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