
 
З А П И С Н И К 

            са  Конститутивне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања 
"Синиша Станковић", одржане дана 14.12.2021. године у библиотеци Института, са 
почетком у 9,30 часова. 
 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствујe 22 члана. 
 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, 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; Коларевић Стоимир, в.н. сарадник; др 
Милер Марко, науч. сарадник; 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 Перић Матаруга Весна, науч. саветник; 
др Петковић Бранка, науч. саветник; др Савковић Урош, науч. сарадник; др Стојановић 
Ивана, науч. саветник; др Танасковић Марија, науч. сарадник; др Тарасјев Алексеј, науч. 
саветник; др Филиповић Бранко, науч. саветник; др Шилер Бранислав, научни саветник.  
 

ОПРАВДАНО одсутни чланови: др Благојевић Душко, науч. саветник; др Илијин 
Лариса, науч. саветник; др Јојић Вида, в.н.сарадник; др Мијатовић Сања, науч. саветник;  
др Митровић Мирослава, науч. саветник; др Пешић Милица, науч. саветник; др Суботић 
Ангелина, науч. саветник; др Саксида Тамара, науч. саветник. 

                 
НЕОПРАВДАНО одсутних чланова није било. 

 
За ову седницу предложен је следећи 

 
Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 
1. Конституисање Научног већа Института за биолошка истраживања  

„Синиша Станковић“ – Института од националног значаја за Републику Србију, 
Универзитет у Београду за мандатни период 2021-2023; 

 
2. Избор председника и заменика председника Научног већа. 

                                  
 
           Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа у претходном сазиву, отворио је 
Конститутивну седницу Научног Већа, утврдио да постоји кворум за рад и одлучивање, 
након чега се приступило усвајању Дневног реда који је усвојен једногласно.   
 

I 
Др Алексеј Тарасјев, председник Научног већа у претходном сазиву је отворио 

седницу и поздравио све присутне чланове Научног већа који су изабрани за чланове 
Научног већа за мандатни период 2021-2023 на основу гласања истраживача и 
верификовани на VI ванредној седници Научног већа одржаној дана 03.12.2021. године. 



Др Алексеј Тарасјев је честитао новом сазиву Научног већа, а посебно 
новоизабраним члановима, констатовао да се у новом сазиву налази 27 истраживача који су 
били изабрани у претходном сазиву, из чега се може произвести закључак да су 
истраживачи Института на овај начин рад већа у претходном сазиву оцењен успешно и 
пожелео успешан рад свим члановима већа у наредном мандату, чиме је констатовано да је 
конституисано Научно веће Института за мандатни период 2021-2023. 
 

II 
Након конституисања Научног већа, др Алексеј Тарасјев је објаснио процедуру 

избора за председника и заменика председника Научног већа и истакао да је др Мирјана 
Михаиловић, директор Института добила највећи број гласова што указује на огромно 
поверење у руководство Института од стране запослених истраживача на Институту. Како 
др Мирјана Михаиловић не може бити кандидат за председника Научног већа јер обавља 
функцију директора Института, др Тарасјев је предложио др Тању Вуков, научног 
саветника за председника Научног већа у овом мандатном периоду, имајући у виду да се 
ради о веома успешном истраживачу који је члан Научног већа дуги низ година, веома 
активна у међуодељенској сарадњи у оквиру Института, председник Етичке комисије за 
добробит огледних животиња и сматра да ће успешно организовати рад Научног већа у 
наредном мандатном периоду. 

Како није било других предлога, Др Тарасјев је позвао присутне да се изјасне о  
предлогу да др Тања Вуков буде председник Научног већа у наредном мандату. Чланови 
Научног већа су једногласно прихватили дати предлог и донели одлуку о избору др Тање 
Вуков за председника Научног већа за мандатни период 2021-2023. 

Након избора за председника Научног већа, даље вођење седнице наставила је др 
Тања Вуков која се захвалила на указаном поверењу и избору на ову функцију у наредном 
периоду и предложила др Ану Ђорђевић за заменика председника Научног већа. Како 
других предлога није било, спроведена је процедура гласања. Научно веће је једногласно 
донело одлуку о избору др Ане Ђорђевић за заменика председника Научног већа за 
мандатни период 2021-2023. 
 

*               *               * 
Др Тања Вуков, председник Научног већа обавестила је чланове већа да ће се у 

месецу децембру 2021. године одржати још једна седница Научног већа.  
 

Седница је завршена у 10,20 часова.                                                                                               
                  
                                                                                                        
              Записничар                                                               Председник Научног већа 
          Дубравка Заилац                                                                  Др Тања Вуков 
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