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З А П И С Н И К 

са III ванредне седнице Научног већа Института за биолошка истраживања "Синиша 

Станковић", одржане у четвртак 18.02.2021..године - електронским путем. 

За ову седницу је предложен следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д 

 

1. Доношење одлуке о научној оправданости организовања 21. конгреса Европског 

друштва херпетолога (21st Congress of Societas Europaea Herpetologica). 

 

Седница је одржана електронским путем због неповољне епидемиолошке ситуације  

изазване корона вирусом.  

 

Члановима Научног већа је достављен материјал за ову седницу електронским путем, уз 

образац за гласање и са обавештењем да ће се гласање обавити у времену од 9 до 12 часова, 

на дан одржавања седнице. Претходно су чланови Научног већа имали могућност слања 

примедби електронском поштом. 

 

У поступку гласања је учествовало 29  чланова Научног већа и то: др Бјелобаба Ивана,                

др Благојевић Душко, др Благојевић Јелена, др Видаковић Мелита, др Војновић 

Милутиновић Данијела, др Вуков Тања, др Гламочлија Јасмина, др Ђикановић Весна,                 

др Ђорђевић Ана, др Илијин Лариса, др Јојић Вида, др Лаврња Ирена, др Мијатовић Сања, 

др Милер Марко, др Митровић Мирослава, др Михаиловић Мирјана, др Мишић Данијела,                

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.  

 

У гласању није учествовала др Несторовић Наташа. 

 

Начин одржавања седнице и Дневни ред је НВ ИБИСС усвојило једногласно. 

 

I 

Разматрајући молбу Организационог одбора 21. Конгреса Европског друштва херпетолога, 

чланови Научног већа су једногласно донели одлуку да је научно оправдано да Институт за 

биолошка истраживања “Синиша Станковић” - Институт од националног значаја за 

Републику Србију организује научни скуп – 21. Конгрес Европског друштва херпетолога 

(21
st 

Congress of Societas Europaea Herpetologica) који ће бити одржан у Београду,  у периоду 

од 05. – 09. септембра 2022. године, у циљу презентације научних сазнања и резултата 

истраживачке активности у области биологије и екологије водоземаца и гмизаваца као и 

успостављања сарадње и боље релације између истраживачких група које познају и развијају 

ову научну област из других научних институција у земљи и иностранству. 

Такође, подржано је подношење пријаве  Института за биолошка истраживања “Синиша 

Станковић” - Института од националног значаја за Републику Србију на Јавни позив за 

учешће у средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2021. години за 

суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији. 

 

 

                                                           *               *               *                        

                                                                                                                                                                                                         

   

Записничар                                                                                   Председник Научног већа 

Јасна Саватовић                                                                                Др Алексеј Тарасјев 


