ЗАПИСНИК
са VI редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 22.05.2018.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 20 чланова.
Седници присуствују следећи чланови: др Војновић Милутиновић Данијела, др Вујошевић
Младен, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђорђевић Ана,
др Илијин Лариса, др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела, др Несторовић Наташа,
др Павловић Павле, др Павловић Слађан, др Пауновић Момир, др Петковић Бранка,
др Пешић Милица, др Соковић Марина, др Стојановић Ивана, др Тарасјев Алексеј,
др Филиповић Бранко, др Шилер Бранислав.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Бјелобаба Ивана, др Видаковић Мелита, др Лаврња
Ирена, др Мијатовић Сања, др Митровић Мирослава, др Перић Матаруга Весна, др Саксида
Тамара, др Суботић Ангелина
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, др Ђикановић Весна,
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са V редовне седнице Научног већа;
2. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Иван Пилиповић – виши научни сарадник;
допуна
- др Маја Ајдуковић – научни сарадник;
3. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Катарина Хочевар – истраживач приправник,
- Милица Лазаревић – истраживач приправник,
- Снежана Кецман – истраживач приправник,
- Маја Милић – истраживач приправник,
- Марија Ђурић – истраживач приправник,
- Милица Потребић – истраживач приправник,
- Марко Мирч – истраживач приправник.
4. Доношење одлуке о реизбору истраживачког звања:
- Марија Рајичић – истраживач сарадник,
- Милена Трајковић – истраживач сарадник;
5. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
6. Обавештења;
7. Разно.
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је VI редовну седницу НВ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.
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I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са V редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 25.04.2018. године.
II
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* виши научни сарадник за:
- др Ивана Пилиповића, научног сарадника, запосленог у Служби за научноистраживачки
рад Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ из Београда; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Мирјана Димитријевић – научни саветник ИБИСС; чланови
др Гордана Лепосавић – редовни професор Фармацаеутског факултета Универзитета у
Београду и др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС.
* научни сарадник за:
др Mају Ајдуковић, истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Александар Урошевић – научни сарадник ИБИСС;
чланови др Бранко Филиповић – научни саветник ИБИСС и др Ана Голубовић – доцент
Биолошког факултета Универзитета у Београду.
III
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач приправник за:
- Катарину Хочевар – млађег асистента у Одељењу за еволуциону биологију,
- Милицу Лазаревић – студента докторских студија на Биолошком факултету УБ,
- Снежану Кецман – студента докторских студија на Биолошком факултету УБ,
- Мају Милић – студента докторских студија на Биолошком факултету УБ,
- Марију Ђурић – студента докторских студија на Биолошком факултету УБ,
- Милицу Потребић – студента докторских студија на Биолошком факултету УБ,
- Марка Мирча – студента докторских студија на Биолошком факултету УБ.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидатима, са подацима о
научноистраживачком раду, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви услови за
стицање траженог звања, па су једногласно донели такву одлуку.
IV
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Марију Рајичић, истраживача у Одељењу за генетичка истраживања,
- Милену Трајковић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака.
На основу реферата – извештаја комисије о кандидатима, са подацима о постигнутим
резултатима у научноистраживачком раду, а нарочито у периоду од предходног избора у
звање, чланови НВ су констатовали да су испуњени сви услови за стицање траженог звања,
па су једногласно донели такву одлуку.
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V
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између
две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др МИРЈАНЕ ЛЕНХАРДТ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за хидробиологију и заштиту вода Института, у периоду од
02.07.2018. до 06.07.2018. године, ради одласка на конференцију „Danube – a lifeline governed
by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services“ која ће се одржати у
Смоленицама, Словачка,
- др КОСАРЕ СМИЉАНИЋ, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача
у Одељењу за неуробиологију Института, у периоду од 14.05.2018. до 25.12.2019. године,
ради постдокторског усавршавања на Националном институту за здравље (National Institute
of Health, NIH), у лабораторији др Станка Стојилковића (Section of Cellular Signalling,
National Institute of Child Health and Human Development), који ће се одвијати у Бетесди, САД,
- др БРАНКЕ ШОШИЋ-ЈУРЈЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место
истраживача саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 07.05.2018. до
09.05.2018. године, ради учешћа на Трећем научном састанку експерата, који ће се одржати у
Софији, Бугарска,
- др ДАНИЈЕЛЕ МАКСИМОВИЋ-ИВАНИЋ, научног саветника, распоређене на радно
место истраживача саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од
29.05.2018. до 12.06.2018. године, ради одласка на Саксонски инкубатор за клиничку
транслацију, Универзитет у Лајпцигу у оквиру Erasmus+ програма, који ће се одвијати у
Лајпцигу, Немачка,
- др САЊЕ МИЈАТОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 29.05.2018. до 12.06.2018.
године, ради одласка на Саксонски инкубатор за клиничку транслацију, Универзитет у
Лајпцигу у оквиру Erasmus+ програма, који ће се одвијати у Лајпцигу, Немачка,
- проф. др ПРЕДРАГА СИМОНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место
истраживача саветника у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од
10.04.2018. до 14.04.2018. године, ради учешћа на састанку стручне групе за
организацију заједничког истраживања Дунава, који ће се одржати у Сарајеву, БиХ,
- др МОМИРА ПАУНОВИЋА, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника
директора Института, у периоду од 10.04.2018. до 14.04.2018. године, ради учешћа на
састанку стручне групе за организацију заједничког истраживања Дунава, који ће се
одржати у Сарајеву, БиХ,
- НЕДЕ ЂЕДОВИЋ, истраживача приправника, распоређене на радно место млађег
асистента у Одељењу за имунологију Института, у периоду од 10.06.2018. до 14.06.2018.
године, ради учешћа на 15th International Symposium on Dendritic Cells, који ће се одржати у
Ахену, Немачка,
- ИВАНЕ БУДИНСКИ, истраживача сарадника, распоређене на радно место асистента у
Одељењу за генетичка истраживања Института, у периоду од 14.05.2018. до 17.05.2018.
године, ради учешћа на заседању Саветодавног Комитета EUROBATS-a, који ће се одржати
у Талину, Естонија.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др ВЕРИЦЕ МИЛОШЕВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 23.09.2018. до 27.09.2018.
године, ради учешћа на 8th International Scientifing Meeting-Days of Veterinary Medicine и 5th
International Group Congress – „Vet-Istanbul Group“ 2018, који ће се одржати у Охриду,
Македонија,
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- др БОЖИЦЕ ВАСИЉЕВИЋ, истраживача сарадника, распоређене на радно место млађег
истраживача у Одељењу за хидроекологију и заштиту вода Института, у периоду од
05.06.2018. до 07.06.2018. године, ради учешћа на радионици „JDS4 Biological Training:
Phytobentos & Macrophytes“, којa ће се одржати у Братислави, Словачка,
- др АЛЕКСАНДРА УРОШЕВИЋА, научног сарадника, распоређеног на радно место
истраживача у Одељењу за еволуциону биологију Института, у периоду од 18.06.2018. до
21.06.2018. године, ради учешћа на 10th Symposium on the Lacertids of the Mediterranean Basin
& 2nd Symposium on Mediterranean Lizards, који ће се одржати у Тел Авиву, Израел,
- др МЕЛИТЕ ВИДАКОВИЋ, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за молекуларну биологију Института, у периоду од 30.05.2018. до
02.06.2018. године, ради учешћа на „4th Joint Science Conference of the Western Balkan Process“
који ће се одржати у Риму, Италија као и у периоду од 24.06.2018. до 30.06.2018. године,
ради учешћа на „3rd European Summer School on NUTRIGENOMICS“ који ће се одржати у
Театро Перголеси Јеси, Италија.
VI
У оквиру ове тачке дневног реда дате су следеће информације:
- у складу са Правилником о издавачкој делатности ИБИСС, Одбору за издавачку делатност
је упућен предлог за разматрање издавања публикације – монографије аутора др Мирјане
Нешковић ,др Славице Нинковић и др Јованке Миљуш - Ђукић, Одбор треба да предложи
Научном већу образовање комисије од најмање 3 члана за оцену научностручне
заснованости предложене публикације као и да предложи именовање рецензената,
- Матични научни одбор за биологију разматрао је у периоду фебруар 2017 – фебруар 2018.
године 60 избора и реизбора у научна звања које је предложило НВ ИБИСС и без примедби
прихватио 54 предлога, за пет предлога су тражене допуне и корекције које су и извршене,
док је један предлог након изнетих примедби повучен на предлог кандидата, о чему се
изјаснило и НВ ИБИСС,
- уплаћен је први део средстава за ДМТ2 за 2018. годину у циљу обављања пројектних
активности,
- без обзира на стицање статуса института од националног значаја, до даљег је у употреби
досадашња афилијација наше научне установе,
- у току су припреме за прославу Дана института 31. маја која ће бити нарочито посвећена
стицању статуса института од националног значаја за Републику Србију,
- седница Сената Универзитета у Београду одржана је 16. маја на којој је разматрана коначна
листа евидентираних кандидата за ректора Универзитета у Београду, након гласања за
давање подршке предложеним кандидатима највише гласова је добила проф. др Иванка
Поповић, затим проф. др Александар Липковски па проф. др Милош Недељковић, након што
је добила подршку Сената УБ, остаје да избор проф. др Иванке Поповић потврди Савет УБ
на седници која је заказана за 29. мај, а нова ректорка би званично требало да преузме
дужност од 1. октобра 2018. г. када почиње нова школска година,
- утврђена је листа кандидата за проректоре Универзитета у Београду, на овој листи се
налази 11 кандидата, из области природних наука на листи се налази проф. др Петар Марин и
др Ксенија Радотић из ИМСИ, изабрани ректор ће предложити свој проректорски тим који
мора да иде на потврду од стране Савета УБ,
- у оквиру прославе 210 година од оснивања Универзитета у Београду, биће организована
Unifood koneferncija, дана 05. и 06. октобра 2018 године, како се УБ налази на 35. месту у
свету у области "Наука о храни и технологија хране" на Шангајској листи, а на 5. месту у
Европи, биће органзована конференција о храни у згради Ректората Универзитета у
Београду, учествују светски познати предавачи као и млади истарживачи из Србије који ће
перзентовати своје радове, биће организован и округли сто ради повезивање науке и
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привреде, као једна од најцитиранијих група у овој области је Миколоска лабораторија
ИБИСС која и учествује у организацији овог скупа,
- међународна конференција под називом “3rd International Conference on Plant Biology
(22nd SPPS Meeting)” биће одржана у периоду од 09. до 12. јуна 2018. године, у згради
Ректората Универзитета у Београду, ову конференцију организују Друштво за физиологију
биљака Србије, Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић” Универзитета у
Београду и Биолошки факултет Универзитета у Београду, у оквиру конференције биће
обележен и јубиле ј 210 година од оснивања Универзитета у Београду, на конференцији ће
учествовати велики број занимљивих и еминентних стручњака из земље и иностранства,
велики број истраживача из Института се одазвао позиву Друштва за учешћем на овој
конференцији.
VII
По овој тачки дневног реда није било дискусије.

*

*

*

Седница је завршена у 10,30 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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