ЗАПИСНИК
са VII редовне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша
Станковић", одржане дана 14.06.2018.године, са почетком у 10 часова.
Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 21 члан.
Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Видаковић Мелита,
др Војновић Милутиновић Данијела, др Вујошевић Младен, др Вуков Тања, др Гламочлија
Јасмина, др Ђорђевић Ана, др Лаврња Ирена, др Митровић Мирослава, др Михаиловић
Мирјана, др Мишић Данијела, др Павловић Павле, др Павловић Слађан, др Перић Матаруга
Весна, др Пешић Милица, др Саксида Тамара, др Соковић Марина, др Стојановић Ивана,
др Суботић Ангелина, др Тарасјев Алексеј, др Филиповић Бранко.
ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, др Ђикановић Весна, др Илијин
Лариса, др Мијатовић Сања, др Пауновић Момир, др Петковић Бранка.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: др Григоров Илијана, др Несторовић Наташа, др Шилер
Бранислав.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И

Р Е Д

1. Усвајање записника са VI редовне седнице Научног већа;
2. Утврђивање предлога за стицање научног звања:
- др Милан Пауновић – научни сарадник;
3. Утврђивање предлога за реизбор научног звања:
- др Невена Грдовић – виши научни сарадник,
- др Милена Јанковић Томанић – научни сарадник,
- др Дејан Стојановић – научни сарадник;
4. Покретање поступка за стицање научног звања:
- др Миљана Момчиловић – научни саветник;
допуна
- др Ивана Бјелобаба – научни саветник,
- др Драгана Матић – научни сарадник;
5. Доношење одлуке о стицању истраживачког звања:
- Неда Ђедовић – истраживач сарадник,
- Милица Марковић – истраживач сарадник;
6. Доношење одлуке о реизбору истраживачког звања:
- Драгана Антонић – истраживач сарадник,
- Александра Филиповић – истраживач сарадник;
допуна
7. Покретање поступка за стицање истраживачког звања:
- др Срђан Сокановић – истраживач сарадник;
8. Разматрање предлога за именовање комисије и рецензената за оцену
научностручне заснованости предложених публикација;
9. Одобравање захтева за учешће на научним скуповима, обављање
студијских боравака и специјализација;
10. Обавештења;
11. Разно.
1

Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је VII редовну седницу НВ.
Чланови НВ једногласно су усвојили предложени дневни ред, са допуном.
I
Чланови НВ су једногласно усвојили записник са VI редовне седнице Научног већа
кoja je одржанa 22.05.2018. године.
II
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* научни сарадник за:
- др Mилана Пауновића, запосленог у Природњачком музеју у Београду; КОМИСИЈА
у саставу: председник др Младен Вујошевић – научни саветник ИБИСС; чланови
др Јелена Благојевић – научни саветник ИБИСС и др Лука Лучић – ванредни професор
Биолошког факултета Универзитета у Београду.
III
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
реизбор научног звања:
* виши научни сарадник за:
- др Невену Грдовић, истраживача у Одељењу за молекуларну биологију Института;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Горан Познановић – научни саветник ИБИСС;
чланови др Мелита Видаковић – научни саветник ИБИСС и др Драгица Радојковић – научни
саветник Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство.
* научни сарадник за:
- др Милену Јанковић Томанић, у Одељењу за физиологију и биохемију
инсеката Института; КОМИСИЈА у саставу: председник др Весна Перић Матаруга – научни
саветник ИБИСС; чланови др Биљана Стојковић – ванредни професор Биолошког
факултета Универзитета у Београду и др Дајана Тодоровић – научни сарадник ИБИСС;
- др Дејана Стојановића, истраживача у Институту за низијско шумарство и
животну средину из Новог Сада; КОМИСИЈА у саставу: председник др Срећко Б. Ћурчић –
редовни професор Биолошког факултета Универзитета у Београду; чланови др Весна Перић
Матаруга – научни саветник ИБИСС, др Милена Влаховић – виши научни сарадник ИБИСС
и др Лариса Илијин – виши научни сарадник ИБИСС.
IV
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање научног звања:
* научни саветник за:
- др Миљану Момчиловић, истраживача у Одељењу за имунологију; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Ђорђе Миљковић – научни саветник ИБИСС; чланови - др Ивана
Стојановић – научни саветник ИБИСС и др Невена Арсеновић Ранин – редовни професор
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду.
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допуна
* научни саветник за:
- др Ивану Бјелобабу, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у саставу:
председник др Сања Пековић – научни саветник ИБИСС; чланови - др Ђорђе Миљковић –
научни саветник ИБИСС и др Иван Спасојевић – научни саветник Института за
мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду.
* научни сарадник за:
- др Драгану Матић, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката;
КОМИСИЈА у саставу: председник др Весна Перић Матаруга – научни саветник ИБИСС;
чланови - др Милена Влаховић – виши научни сарадник ИБИСС, др Лариса Илијин – виши
научни сарадник ИБИСС и др Синиша Ђурашевић – ванредни професор Биолошког
факултета Универзитета у Београду.
V
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
стицање истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Неду Ђедовић – истраживача приправника у Одељењу за имунологију,
- Милицу Марковић – истраживача приправника у Одељењу за екологију.
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.
VI
У складу са важећим прописима и општим актима Института, спроведен је поступак за
реизбор истраживачког звања:
*истраживач сарадник за:
- Драгану Антонић, истраживача у Одељењу за физиологију биљака,
- Александру Гилиповић, истраживача у Одељењу за физиологију и биохемију инсеката.
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 реизбор траженог звања,
па су једногласно донели такву одлуку.
VII – д о п у н а
Разматран је и једногласно усвојен предлог за покретање поступка и образовање комисије за
стицање истраживачког звања:
* истраживач сарадник за:
- др Срђана Сокановића, истраживача у Одељењу за неуробиологију; КОМИСИЈА у
саставу: председник др Селма Каназир – научни саветник ИБИСС; чланови др Александра Младеновић Ђорђевић – виши научни сарадник ИБИСС и др Марија Јањић –
виши научни сарадник ИБИСС.
VIII
У складу са одредбама Правилника о издавачкој делатности ИБИСС који је донет 15.12.2017.
године, издавање публикација организује и спроводи Одбор за издавачку делатност ИБИСС.
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Истовремено, Одбор предлаже Научном већу састав комисије за оцену научне заснованости
сваког предлога публикације. Такође, Одбор предлаже и именовање рецензената за сваку
публикацију појединачно. Директор Института је главни и одговорни уредник свих издања
Института.
Одбору је дат на разматрање предлог публикације – монографије аутора др Мирјане
Нешковић, др Славице Нинковић и др Јованке Миљуш – Ђукић под насловом ”Генетички
модификоване биљке: Биолошке основе - Биотехнолошке перспективе” . Аутори су
предложили 3 резензента ван Института (др Светлана Радовић, др Биљана Стојковић и
др Љубиша Тописиревић), Одбор предлаже такође 3 рецензента из Института, а то су: др Ана
Симоновић, др Алексеј Тарасјев и др Снежана Здравковић Кораћ.
Одбор предлаже да Комисија за оцену научне заснованости предложене публикације ради у
саставу: др Ангелина Суботић, др Бранка Винтерхалтер и др Невена Митић.
Једногласно је усвојен предлог за рецензенте и чланове Комисије.
На основу извештаја који буде припремљен од стране Одбора, након достављених рецензија
као и извештаја Комисије, Научно веће ће одлучити о научностручној заснованости
предложене публикације.
IX
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, обавестио је присутне да је у периоду између
две седнице Већа, подржана научна оправданост одсуства:
- др Бранке Шошић Јурјевић, научног саветника, распоређене на радно место истраживача
саветника у Одељењу за цитологију Института, у периоду од 20.09.2018. до 21.09.2018.
године, ради учешћа на „8th ENOR Symposium Oxysterols and Sterols: from lipidomics to food
sciences“, који ће се одржати у Болоњи, Италија.
Чланови НВ су разматрали захтев и позитивно оценили научну оправданост одсуства:
- др Момира Пауновића, научног саветника, распоређеног на радно место помоћника
директора Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић", у периоду од 14.06. –
15.06.2018. године, ради учешћа на састанку са темом реализације истраживања
микропластике током ЈДС4, који се одржава у Берлину, СР Немачка,
- др Александре Јанковић, вишег научног сарадника, распоређене на радно место вишег
истраживача у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 06.07. – 08.07.2018. године,
ради учешћа на 2nd International Munich ROS Meeting који ће се одржати у German heart
Center, Минхен, СР Немачка,
- проф. др Бата Кораћа, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача
саветника у Одељењу за физиологију Института, у периоду од 06.09. – 09.09.2018. године,
ради учешћа на 8th International Conference on Oxidative Stress in Skin Medicine and
Biology који ће се одржати на острву Андрос, Грчка,
- др Бојане Тубић, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у Одељењу
за хидоекологију и заштиту вода Института, у периоду од 19.09. – 23.09.2018. године, ради
учешћа на 13. Хрватском биолошком конгресу који се одржава у Поречу, Република
Хрватска,
- др Јелене Томовић, научног сарадника, распоређене на радно место истраживача у
Одељењу за хидоекологију и заштиту вода Института, у периоду од 19.09. – 23.09.2018.
године, ради учешћа на 13. Хрватском биолошком конгресу који се одржава у Поречу,
Република Хрватска.
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X
У оквиру ове тачке дневног реда датa je једногласна сагласност за ангажовање др Срђана
Бојовића, научног саветника, распоређеног на радно место истраживача саветника у
Одељењу за екологију Института за биолошка истраживања “Синиша Станковић” ,
у извођењу наставе на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на докторским
студијама из предмета Технике научно-истраживачког рада , у школској 2018/2019. години.
У оквиру ове тачке дневног реда дате су и следеће информације:
- Матични научни одбор за биологију је писменим путем обавестио ИБИСС да подржава
предлог да се документација за избор/реизбор у научна звања доставља у електронској
форми као и да се Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача усклади са Законом о електронском
пословању, истовремено упућује на надлежност МПНТР РС по овом питању, након
доношења одговарајуће одлуке о електронској комуникацији и МНО за биологију ће
поступати у складу са тим,
- потребно је упутити ургенцију ресорном министарству да нам писмено одговори на
предлог о електронском достављању документације за избор/реизбор у научна звања као и о
усклађивању важећег Правилника о научноистраживачким резултатима са одговарајућим
прописима из области електронског пословања,
- на дан прославе Дана Института нису додељене захвалнице запосленима за 10,20 и 30
година рада у Институту, ова признања ће убудуће бити додељивана приликом прославе
новогодишњих празника,
- дана 29.05. одржана је седница Света Универзитета у Београду, на тој седници је изабрана
др Иванка Поповић, редовни професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у
Београду, за новог ректора Универзитета у Београду, трогодишњи мандат почиње 1. октобра,
а у тиму новог ректора биће проректори Гордана Илић Попов са Правног факултета, Петар
Булат са Медицинског факултета , Ненад Зрнић са Машинског факултета и Петар Марин,
професор Биолошког факултета,
- од 9. до 12. јуна 2018. године одржан је међународни научни скуп под називом “3rd
International Conference on Plant Biology (22nd SPPS Meeting)”, који је организовало Друштво
за физиологију биљака Србије, уз суорганизацију Института за биолошка истраживања
“СинишаСтанковић” и Биолошког факултета Универзитета у Београду, Конференција, која је
окупила око 230 учесника из 14 земаља је успешно завршена, учесници конференције која је
одржана у згради Ректората Универзитета у Београду, су изразили велико задовољство
целокупном организацијом и научним програмом,
- др Данијела Мишић се захвалила руководству ИБИСС и декану Биолошког факултета на
свесрдној подршци и помоћи у организацији ове конференције, такође се захвалила
Организационом одбору конференције на професионално одрађеном послу, а нарочито
др МаријаниСкорић која је као председник Организационог одбора, уложила пуно енергије и
труда да би све било успешно организовано, организација ове конференције у потпуности је
оправдала поверење које је указано Друштву за физиологију биљака Србије јер је
конференција увршћена у ред догађаја којима се обележава јубилеј 210 година од оснивања
Универзитета у Београду, др Мишић се посебно захвалила проф. др ЖивославуТешићу,
проректору Универзитета у Београду на помоћи око организације,
- Друштво за физиологију биљака Србије је на конференцији доделило 3 равноправне
награде за најбољи студентски постер, у вредности од 20.000,00 динара, десеточлани жири је
одлучио да све три награде припадну студентима са нашег Института, награде су освојиле
колегинице Милица Милутиновић, Мариана Станишић и ТијанаНиколић са Одељења за
физиологију биљака.
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- Матични научни одбор за биологију разматрао је у периоду јануар – фебруар 2018. године
предлоге за избор/реизбор у научна звања за истраживаче ИБИСС-а и без примедби
прихватио све предлоге са поднетом документацијом.
XI
Предложена је измена чл. 29. став 4. Правилника о издавачкој делатности ИБИСС који је
донет 15.12.2017. године, тако да се из текста овог става брише реченица „резензентима није
познат идентитет осталих резензената“
Сви присутни чланови НВ су једногласно подржали предлог измене наведеног члана
Правилника о издавачкој делатности ИБИСС.
*

*

*

Седница је завршена у 10,50 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев
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