ЗАПИСНИК
са VII ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања “Синиша
Станковић” одржане 15.11.2019. године, са почетком у 9,30 часова.
Укупан број чланова Већа је 30, а седници присуствује 28 чланова.
Седници присуствују: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко, др Бојовић Срђан,
др Војновић Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина,
др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Игњатовић Ђурђица, др Илијин Лариса,
др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, др Митровић Мирослава, др Михаиловић
Мирјана, др Мишић Данијела, др Несторовић Наташа, др Павловић Павле,
др Павловић Слађан, др Пауновић Момир, 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 Видаковић Мелита, др Ђорђевић Ана.
НЕОПРАВДАНО одсутни чланови: /
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ

РЕД

1. Покретање поступка за избор чланова Научног већа Института за
биолошка истраживања „Синиша Станковић“, за мандатни период
2019 – 2021. године;
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, отворио је VII ванредну седницу НВ.
Чланови НВ су једногласно усвојили предложени дневни ред.
I
Др Алексеј Тарасјев, председник НВ, обавестио је присутне чланове НВ да
18.12.2019. године истиче мандат члановима НВ у овом сазиву.
У складу са тим, треба покренути поступак за избор чланова Научног већа ИБИСС за
мандатни период 2019-2021. године.
На основу одредби Статута ИБИСС, Научно веће има 30 чланова.
Чланови Научног већа су истраживачи у научном звању, запослени у Институту са
пуним радним временом.
Чланови Научног већа бирају се на период од 2 године.
Чланове Научног већа бирају сви истраживачи у истраживачком и научном звању
запослени у Институту.
Чланови НВ су се сагласили да поступак избора спроводи и прати Комисија за
спровођење поступка избора чланова Научног већа.
Истовремено, једногласно су именована 3 члана ове комисије и то: др Момир
Пауновић, др Бранка Петковић и др Слађан Павловић, чланови Научног већа ИБИСС.

У вези начина спровођења поступка избора чланова НВ за наредни мандатни период,
чланови НВ су се сагласили да се састави листа кандидата на којој се налазе сви
истраживачи у научном звању запослени у ИБИСС са пуним радним временом који
имају право да буду бирани за чланове Научног већа ИБИСС.
Једногласно је усвојен предлог да уколико неко од истраживача са ове листе не жели
да се кандидује за члана Научног већа за мандатни период 2019-2021. године, треба о
томе да обавести Административно правну службу ИБИСС, до рока који ће бити
накнадно утврђен.
Након тога Комисија ће утврдити коначну листу кандидата за чланове Научног већа за
мандатни период 2019 – 2021. године.
Гласа се за 30 кандидата са ове листе.
Комисија ће послати обавештење свим истраживачима ИБИСС о даљем поступку,
начину гласања и датуму одржавања избора.
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Седница је завршена у 9,40 часова.
Записничар
Јасна Саватовић

Председник Научног већа
Др Алексеј Тарасјев

