
 
 

З А П И С Н И К 
            са  VI ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић", одржане дана 03.12.2021. године у библиотеци Института, са 
почетком у 10 часова. 
 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 23 члана. 
 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, науч. саветник;  др 
Благојевић Душко, науч. саветник; др Благојевић Јелена, науч. саветник; др Војновић 
Милутиновић Данијела, науч. саветник; др Вуков Тања, науч. саветник; др Гламочлија 
Јасмина 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 Милер Марко, 
науч. сарадник; 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 Саксида Тамара, 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 Видаковић Мелита, науч. саветник; др Лаврња 
Ирена, науч. саветник; др Мијатовић Сања, науч. саветник;  др Несторовић Наташа, науч. 
саветник; др Перић Матаруга Весна, науч. саветник; др Пешић Милица, 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. Верификација чланова Научног већа Института за биолошка истраживања  

„Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију за 
мандатни период 2021-2023. године 
                                  
 
           Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа, отворио је VI ванредну седницу Већа, 
утврдио да постоји кворум за рад и одлучивање, након чега се приступило усвајању Дневног 
реда који је усвојен једногласно. 
  

I 
Др Алексеј Тарасјев је обавестио присутне чланове Научног већа да је завршен 

изборни поступак за избор чланова Научног већа за мандатни период 2021-2023. године, 
као и да је Комисија за спровођење поступка за избор чланова Научног већа у саставу: др 
Момир Пауновић, др Бранка Петковић и др Слађан Павловић, утврдила резултате гласања 
истраживача Института са Коначне листе на којој се налазило 194 истраживача у научним 



звањима и то: 67 научних саветника, 55 виших научних сарадника и 72 научна сарадника и 
према добијеним резултатима направила Ранг листу кандидата. 

Др Алексеј Тарасјев је констатовао да су у новом сазиву Научног већа представници 
свих одељења Института, као и да се 27 чланова Већа у садашњем сазиву налази и у сазиву 
већа за наредни мандатни период. Др Тарасјев је изразио велику захвалност комисији која 
је у веома кратком року успешно обавила задатке везане за пребројавање гласова и израду 
извештаја. Др Тарасјев такође је констатовао, да је др Мирјана Михаиловић добила највећи 
број гласова, што с обзиром на чињеницу да руководи Институтом, говори о томе да су 
истраживачи који су приступили гласању оценили да је Институт у претходном периоду 
остварио добре резултате и честитао јој, с обзиром да је у међувремену изабрана за 
председника Већа института у оквиру Универзитета у Београду. 

Након разматрања извештаја који је поднела комисија о спроведеном изборном 
поступку, подацима о кандидатима који су одустали од кандидатуре, броју истраживача са 
правом гласа и броју истраживача који су гласали, чланови Научног већа су једногласно 
усвојили овај извештај и потврдили да првих 30 кандидата са Ранг листе чини састав 
Научног већа Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Института од 
националног значаја за Републику Србију за мандатни период 2021-2023 и то: 

 
01. Др Михаиловић Мирјана – научни саветник 
02. Др Вуков Тања – научни саветник 
03. Др Ђорђевић Ана – научни саветник 
04. Др Пауновић Момир – научни саветник 
05. Др Тарасјев Алексеј – научни саветник 
06. Др Војновић Милутиновић Данијела – научни саветник 
07. Др Гламочлија Јасмина – научни саветник 
08. Др Мишић Данијела – научни саветник 
09. Др Петковић Бранка – научни саветник 
10. Др Пешић Милица – научни саветник 
11. Др Саксида Тамара – научни саветник 
12. Др Бјелобаба Ивана – научни саветник 
13. Др Павловић Слађан – научни саветник 
14. Др Савковић Урош – научни сарадник 
15. Др Благојевић Душко – научни саветник 
16. Др Стојановић Ивана – научни саветник 
17. Др Мијатовић Сања – научни саветник 
18. Др Перић-Матаруга Весна – научни саветник 
19. Др Ђикановић Весна – виши научни сарадник 
20. Др Танасковић Марија – научни сарадник  
21. Др Милер Марко – научни сарадник 
22. Др Суботић Ангелина – научни саветник 
23. Др Благојевић Јелена – научни саветник 
24. Др Илијин Лариса – виши научни сарадник 
25. Др Јојић Вида – виши научни сарадник 
26. Др Шилер Бранислав – научни саветник 
27. Др Коларевић Стоимир – виши научни сарадник 
28. Др Павловић Павле – научни саветник 
29. Др Филиповић Бранко – научни саветник 
30. Др Митровић Мирослава – научни саветник     



 
Др Алексеј Тарасјев је изразио захвалност свим члановима Научног већа у 

досадашњем преданом раду и обавестио да је Заједница института Србије упутила 
Институту позив за доставу коментара на рад Фонда за науку Републике Србије до 
09.12.2021. године. Имајући у виду да је рок веома кратак, др Тарасјев је предложио да се 
свим истраживачима на e-mail адресу достави позив за давање коментара који ће се у 
најкраћем могућем року објединити и доставити члановима Научног већа на даљи поступак.  
 
 

*               *               * 
 

Седница је завршена у 10,15 часова.                                                                                               
                  
                                                                                                        
              Записничар                                                               Председник Научног већа 
          Дубравка Заилац                                                               Др Алексеј Тарасјев 
           
 


	З А П И С Н И К
	Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д
	1. Верификација чланова Научног већа Института за биолошка истраживања
	„Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију за мандатни период 2021-2023. године


