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8. Разматрање захтева за учествовање на међународним пројектима; 
9. Разматрање критеријума за оцену научне компетентности истраживача; 
10. Разно. 

Тачка 1. 
Записник са  9. редовне и 10. електронске седнице Научног већа усвојен је једногласно, 
без примедби. 
 
Тачка 2. 
Председник Научног већа, др Јелена Јовић, усмено је поднела извештај члановима 
Научног већа, да су све одлуке донете на претходне две седнице, реализоване (са 9. 
редовне седнице и 10. електронске седнице). 
 
Тачка 3. 
Председник Научног већа др Јелена Јовић укратко наводи да је поступак за избор др 
Јелене Новаковић Јовановић, сарадника Галеника а.д., у звање научни сарадник 
покренут у складу са одредбама Закона. Констатује да је Извештај Комисије био 
доступан јавности у трајању од 30 дана, након објављивања у дневном листу 
„Политика“ 22.11.2016. године и да није било никаквих примедби. Затим је резиме 
извештаја о научном доприносу кандидата представила као члан Комисије за 
спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и оцене научног рада 
кандидата.  
 Др Јелена Јовић je изразила задовољство што учествује као члан Комисије за 
избор у звање научни сарадник колегинице др Јелене Новаковић Јовановић. Закључује 
да се ради о самосталном истраживачу, и да је гледано у бодовима кандидаткиња 
остварила 20,76 бода а да је потребно укупно 16 за избор у звање научни сарадник. 
Констатује да је извршена корекција извештаја у односу на укупан број поена који је 
кандидаткиња остварила јер је један рад објављен у часопису Beneficial Microbes 
наведен у извештају као рад категорије М22, а да је у међувремену извршена и 
објављена корекција impact factora часописа од стране Thomson Reuters у бази Journal 
Citation Reports (JCR) која је на Кобсону објављена 21.11.2016. године. Након ових 
корекција, часопис Beneficial Microbes је у категорији врхунског међународног 
часописа М21.  Др Јелена Јовић је предложила научном већу да узме у обзир ову 
корекцију и усвоји извештај коригован за категорију овог часописа. Даље наводи да је 
Комисија јединствена у оцени и закључку да др Јелена Новаковић Јовановић испуњава 
све законом прописане услове да буде изабрана у звање научни сарадник из области 
биолошких наука, те предлаже Научном већу Института да утврди овај предлог и 
упути га Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, МНО за биологију и 
Комисији за стицање научних звања да тај избор и потврди. 
 Након краће дискусије о научним остварењима кандидата, др Јелена Јовић је 
предложила да Научно веће утврди предлог Комисије за избор др Јелене Новаковић 
Јовановић у звање научни сарадник. Након гласања, једногласно је донета одлука о 
утврђивању предлога Комисије за избор др Јелене Новаковић Јовановић у звање 
научни сарадник. 
 
Тачка 4. 
Председник Научног већа др Јелена Јовић укратко наводи да је поступак за избор др 
Миљана Васића истраживача-сарадника, у звање научни сарадник покренут у складу 
са одредбама Закона. Констатује да је Извештај Комисије био доступан јавности у 
трајању од 30 дана, након објављивања у дневном листу „Политика“ 22.11.2016. године 



3 
 

и да није било никаквих примедби. Затим је резиме извештаја о научном доприносу 
кандидата представио др Ненад Тркуља, члан Комисије за спровођење поступка 
стицања звања, подношење извештаја и оцене научног рада кандидата.  
 Др Ненад Тркуља je изразио своје задовољство што учествује као члан Комисије 
за избор у звање научни сарадник колеге др Миљана Васића. Закључује да се ради о 
самосталном и успешном истраживачу, и да је гледано у бодовима кандидат остварио 
48,5 бода а да је потребно укупно 16 за избор у звање научни сарадник. Наводи да је 
Комисија јединствена у оцени и закључку да др Миљан Васић испуњава све законом 
прописане услове да буде изабран у звање научни сарадник из области биотехничких 
наука, те предлаже Научном већу Института да утврди овај предлог и упути га 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС, МНО за биотехнологију и 
пољопривреду и Комисији за стицање научних звања да тај избор и потврди. 
 Након краће дискусије о научним остварењима кандидата, др Јелена Јовић је 
предложила да Научно веће утврди предлог Комисије за избор др Миљана Васића, 
истраживача-сарадника, у звање научни сарадник. Након гласања, једногласно је 
донета одлука о утврђивању предлога Комисије за избор др Миљана Васића у звање 
научни сарадник. 
 
Тачка 5. 
Научно веће разматрало је захтев (бр. 2486 од 20.12.2016. године) за покретање 
поступка  за избор дипл. инж. технол. Сање Ђуровић, стручног сарадника Одсека за 
фитофармацију и заштиту животне средине Института, у звање стручни саветник и 
једногласно донело одлуку о покретању поступка. 
 
У Комисију  за писање извештаја именују се: 

- Др Богдан Николић, виши научни сарадник Института за заштиту биља и 
животну средину у Беогрду, председник Комисије, 

- Др Данијела Павловић, виши научни сарадник Института за заштиту биља и 
животну средину у Београду, члан Комисије, 

- Мр Зоран Милићевић, стручни саветник Института за заштиту биља и животну 
средину у Београду, члан Комисије. 

 
Тачка 6. 
Научно веће разматрало је захтев (бр. 2490 од 20.12.2016.)  за покретање поступка за 
избор маст. инж. пољ. Наташе Велијевић у звање истраживач-приправник  и 
једногласно донело одлуку о покретању поступка. 
 
У Комисију за писање извештаја именују се: 

- Др Раде Станисављевић, научни саветник Института за заштиту биља и 
животну средину у Београду, председник Комисије, 

- Др Лана Ђукановић, виши научни сарадник Института за заштиту биља и 
животну средину у Београду, члан Комисије, 

- Др Добривој Поштић, научни сарадник Института за заштиту биља и животну 
средину у Београду, члан Комисије. 

 
Taчка 7. 
У оквиру ове тачке дневног реда Научно веће је разматрало извештаје са научно-
стручних скупова и усавршавања.  Извештаје су поднели следећи истраживачи: др 
Милана Митровић, др Иво Тошевски, др Татјана Цврковић, др Јелена Јовић, Оливер 
Крстић, Андреа Косовац и Миљана Јаковљевић (извештај број 2445 од 13.12.2016. 
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године), др Татјана Поповић (број 2404 од 06.12.2016. године), др Виолета Оро (број 
2424 од 08.12.2016. године), Милош Стевановић (број 2485 од 20.12.2016. године), др 
Данијела Ристић (број 2491 од 20.12.2016. године), др Катарина Гашић (број 2492 од 
20.12.2016. године), Иван Вучуровић (број 2493 од 20.12.2016. године), др Слободан 
Кузмановић (број 2518 од 22.12.2016. године), др Данијела Павловић (извештаји број 
2506 и 2507 од 22.12.2016. године). После краће дискусије усвојени су једногласно сви 
извештаји са научно-стручних скупова и усавршавања. 
 
Тачка 8. 
У оквиру ове тачке дневног реда Научно веће је размотрало захтеве за учешће на 
међународним пројектима. Разматран је захтев за учешће у пројекту EUPHRESCO: 
Consensus  detection and identification protocol for Acidovarax citrulli on cucurbit seeds 
(DIP-ACIT) који је поднела др Татјана Поповић, виши научни сарадник (захтев број 
2401 од 06.12.2016. године) и молба за сагласностз а учешће  на конкурсу у оквиру 
програма ЕУ за истраживања и иновације Horizon 2020 Grant open call: „Research and 
approaches to emerging diseases and pests in plants in plants and terrestrial livestock“, који 
је поднела др Јелена Јовић (допис бр. 2446 od 13.12.2016. godine) и донело следеће 
одлуке: 

- Научно веће Института сагласно је са учешћем др Татјане Поповић, вишег научног 
сарадника Одсека за болести биља Института за заштиту биља и животну средину у 
пројекту EUPRESCO: Consensus detection and identification protocol for Acidovarax 
cirulli on cucrbit seeds (DIP-ACIT);  

- Научно веће Института сагласно је са учешћем истраживача Одсека за штеточине 
биља Института на конкурсу у оквиру програма ЕУ за истраживања и иновације 
Horizon 2020 Grant open call: „Research and approaches to emerging disease and pests 
in plants and terrestrial livestock“  са пројектом под радним називом „Research and 
approaches of phytoplasma management in Europe“. Даје се сагласност да 
руководилац предложеног пројекта буде др Јелена Јовић, и да у реализацији 
пројекта учествују: др Иво Тошевски, др Милана Митровић, др Татјана Цврковић, 
дипл.биол. Оливер Крстић, дипл.биол. Андреа Косовац и маст.биол. Миљана 
Јаковљевић.  

Тачка 9. 
У оквиру ове тачке дневног реда Научно веће је размотрало критеријуме за оцену 
научне компетентности истраживача. Др Јелена Јовић је укратко објаснила да је после 
консултација које је имала са председником Комисије за компетентност др Татјаном 
Цврковић, договорено да критеријуме и предлоге Комисије НВ разматра без званичног 
предлога Комисије. Комисија није поднела предлог услед недоумица поводом 
критеријума, а у вези усвајања новог Правилника за изборе у звања од стране 
надлежног Министарства који би дефинисао потенцијално другачије критеријуме. 
Затим је др Татјана Цврковић укратко изнела разлоге због којих је Комисија сматрала 
да је боље сачекати крај јануара и доношење новог правилника. Након тога се Научно 
веће сложило да се сачека са утврђивањем критеријума до фебруарске седнице НВ на 
којој ће бити разматран предлог Комисије. 
 
Тачка 10. 
Под тачком разно Др Јелена Јовић је предложила Научном већу да се упути допис 
МНО за биотехнологију и пољопривреду и МНО за биологију поводом статуса и 
бодовања радова у категорији Case report обзиром да значајан број истраживача 
ИЗБИС објављује ове радове а да се начин бодовања често различит. Чланови Већа су 




