
 

 

З А П И С Н И К 

са КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ Научног већа Института за биолошка 

истраживања"Синиша Станковић", одржане дана 18.12.2017. године,  

са почетком у 10 часова. 

 

Од укупно 30 чланова Већа, седници присуствује 28 чланова. 

 

Седници присуствују следећи чланови: др Бјелобаба Ивана, др Благојевић Душко,                     

др Видаковић Мелита, др Војновић Милутиновић Данијела, др Вујишевић Младен,          

др Гламочлија Јасмина, др Григоров Илијана, др Ђикановић Весна, др Ђорђевић Ана,        

др Илијин Лариса, др Кениг Бојан, 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 Соковић Марина, др Стојановић Ивана, др Алексеј Тарасјев, др Филиповић Бранко.  

 

Седници не присуствују следећи чланови: др Вуков Тања, др Суботић Ангелина.  
 

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" за мандатни период 2017 – 2019. године; 

 

       2.  Избор председника и заменика председника Научног већа. 

 

 

I 

Седницу је отворила др Мелита Видаковић, председник НВ у претходном сазиву. 

На почетку се захвалила свим члановима Научног већа на досадашњем заједничком 

раду и доприносу у решавању стручних послова, као и управи Института на 

активностима у реализацији усвојених одлука и запосленима у Административно 

правној служби на припреми материјала за седнице Научног већа.  

Након тога, поздравила је све присутне чланове НВ који су изабрани за мандатни 

период 2017 – 2019. године на основу резултата гласања истраживача Института и које 

је НВ верификовало на XXI редовној седници одржаној 12.12.2017. године. 

Истовремено, честитала је новом сазиву НВ и пожелела успешан рад у наредном 

двогодишњем мандатном периоду. 

Тиме је констатовано да је конституисано Научно веће Института за биолошка 

истраживања "Синиша Станковић" за мандатни период 2015 – 2017. године; 

    

II 

Након конституисања НВ, др Мелита Видаковић је позвала присутне чланове НВ да 

дају предлоге кандидата за председника  НВ у наредном мандатном периоду.  

Др Павле Павловић  је предложио др Алексеја Тарасјева, научног саветника, за 

председника НВ у овом мандатном периоду, имајући у виду да се ради о изузетно 



успешном истраживачу који је на овим изборима добио највећи број гласова за 

чланство у НВ, па се нада да ће на успешан и конструктиван начин организовати рад 

НВ у наредном мандатном периоду. 

Како није било других предлога, чланови НВ су приступили гласању. 

Чланови НВ су једногласно прихватили дати предлог, па је констатовано да је                    

др Алексеј Тарасјев изабран за председника НВ за мандатни период 2017 – 2019. 

године. 

 

Након избора новог председника НВ, др Павле Павловић се захвалио др Мелити 

Видаковић што је у предходном мандату добро водила Научно веће и што је својим 

радом и стручним ангажовањем на овој функцији допринела његовом стабилном 

функционисању у складу са приоритетима условљеним  разним спољним околностима 

и активностима. 

 

Након избора за председника НВ, даље вођење седнице наставио је др Алексеј Тарасјев 

који се захвалио на указаном поверењу и избору како за чланство у НВ тако и на ову 

функцију у наредном двогодишњем периоду. 

 

Истовремено, дао је предлог да заменик председника НВ у наредном мандатном 

периоду буде др Слађан Павловић, научни саветник. 

Других предлога није било па је спроведена процедура гласања. 

Чланови НВ су једногласно прихватили дати предлог, па је констатовано да је                    

др Слађан Павловић изабран за заменика председника НВ у мандатном периоду 

2017 – 2019. године. 

 

По окончању ове тачке дневног реда, др Павле Павловић је обавестио присутне да је у 

припреми нови Статут Универзитета у Београду, да су сви институти обавештени да 

могу да дају своје предлоге и сугестије до 12.01.2018. године, да ће правна служба УБ 

припремити коначни текст за седницу Сената. 

Текст нацрта Статута ће бити достављен свим истраживачима на разматрање.  

 

 

                                              *                     *                    * 

 

Седница је завршена у 10,20 часова. 

 

 

 

З а п и с н и ч а р                                                              ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА 

 

Јасна Саватовић                                                                             Др Алексеј Тарасјев 

 

 

 

 

 

 

 


