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З А П И С Н И К 

Са 9. редовне  седнице тринаестог сазива Научног већа Института за заштиту биља и 
животну средину, Београд, одржане 24.10.2016. године у просторијама Института 
(канцеларија директора),  Теодора Драјзера бр. 9, Београд, са почетком у 09:00 часова. 

Присутни на седници: 

1. Др Иво Тошевски, научни саветник;
2. Др Мира Старовић, научни саветник;
3. Др Раде Станисављевић, научни саветник;
4. Др Јелена Jовић, виши научни сарадник;
5. Др Милана Митровић, виши научни сарадник;
6. Др Татјана Цврковић, виши научни сарадник;
7. Др Лана Ђукановић, виши научни сарадник;
8. Др Татјана Поповић, виши научни сарадник;
9. Др Данијела Павловић, виши научни сарадник;
10. Др Ненад Тркуља, научни сарадник;
11. Др Катарина Гашић, научни сарадник;
12. Др Жарко Ивановић, научни сарадник.

Седници присуствујe и Јована Пантелић, дипл. правник у својству записничара. 
Оправдано су одсутни др Светлана Живковић, научни сарадник и др Данијела Ристић, 
научни сарадник, а неоправдано је одсутан др Вељко Гавриловић, научни саветник. 
Седницу отвара и њом председава др Јелена Јовић, председник Научног већа. 
Констатовано је да је присутнo тринаест од петнаест  чланова тринаестог сазива 
Научног већа, те да постоји кворум за одлучивање. 

Након гласања Научно веће је једногласно усвојило следећи: 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
1. Усвајање Записника са 8. редовне седнице Научног већа одржане 26.09.2016.

године; 
2. Извештај о реализацији одлука и закључака са 8. редовне седнице Научног већа;
3. Разматрање предлога Комисије за реизбор маст. инж. пољ. Ање Милосављевић у

звање истраживач-сарадник;
4. Покретање поступка за стицање научног звања научни сарадник др Јелене

Новаковић Јовановић;
5. Покретање поступка за стицање научног звања научни сарадник др Миљана

Васића;
6. Разматрање захтева и извештаја са научно-стручних скупова и усавршавања;
7. Разматрање предлога Образаца захтева за покретање поступка за стицање научних

и истраживачких звања на Научном већу ИЗБИС;
8. Разно.
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Тачка 1. 
По првој тачки дневног реда разматран је Записник са 8. редовне седнице Научног 
већа. 
Обзиром да није било измена и допуна Записника, након гласања записник је 
једногласно усвојен. 
 
Тачка 2. 
Председник Научног већа др Јелена Јовић наводи да је на 8. редовној седници Научног 
већа донето 9 одлука које су прослеђене на даљу реализацију, и то: одлука о реизбору 
др Драгане Марисављевић у звање научни сарадник, одлука о изменама и допунама 
Пословника о раду Научног већа, одлука о изменама и допунама Правилника о 
утврђивању услова и предлога за стицање стручних звања и избора у стручна звања, 
одлука о именовању чланова Комисије за компетентност, три одлуке за презентацију 
радова на VII Међународном научном пољопривредном симпозијуму Агросим 2016, 
две одлуке за учешће на 4. Семенарским данима региона и усвојен је текст Правилника 
о спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких звања истраживача у 
Институту за заштиту биља и животну средину. 
У оквиру ове тачке дневног реда др Татјана Цврковић извештава да је Комисија за 
компетентност конституисана, да је она изабрана за председника Комисије и да је план 
да за седницу Научног већа у децембру буду припремљени критеријуми за оцену 
истраживача, које ће Научно веће моћи да разматра. 
 
Тачка 3. 
По овој тачки дневног реда председник Научног већа др Јелена Јовић укратко наводи 
да је поступак за реизбор у звање истраживач–сарадник мастер инжењера 
пољопривреде Ање Милосављевић покренут на 6. редовној седници 29.08.2016. 
године, да је извештај Комисије са осталом документацијом стављен на увид јавности 
22.09.2016. године објављивањем у листу „Политика“, те даје реч др Ненаду Тркуљи, 
председнику Комисије за реизбор у звање. Др Ненад Тркуља укратко износи 
биографију и библиографију кандидата наглашавајући да кандидат има разноврсне 
радове. Закључује да је комисија јединствена у оцени и закључку да мастер инжењер 
пољопривреде Ања Милосављевић испуњава услове прописане Законом о 
научноистраживачкој делатности да буде реизабрана у звање истраживач –сарадник, те 
предлаже Научном већу Института да исту одлуку донесе. 
Једногласно је усвојена одлука о реизбору Ање Милосављевић, мастер инжењера 
пољопривреде у звање истраживач–сарадник. 
 
Тачка 4. 
По овој тачки дневног реда председница Научног већа наводи да је др Јелена 
Новаковић Јовановић поднела захтев за избор у звање научни сарадник пред овим 
Научним већем, обзиром да је запослена у Галеника фармацији. Др Јелена Јовић 
укратко износи биографију и библиографију кандидатда, наводећи да је упозната са 
њеним радом јер се бавила пробиотским бактеријама, те је део истражиавња радила у 
лабораторији Института у Земуну. Др Јелена Јовић наводи да кандидат испуњава 
минимум тражених бодова и констатује да је предложила Комисију у саставу: др 
Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор Биолошког факултета Универзитета у 
Београду,  председник Комисије, др Биљана Николић, доцент Биолошког факултета 
Универзитета у Београду, члан Комисије и др Јелена Јовић, виши научни сарадник 
Института за заштиту биља и животну средину у Београду, члан Комисије. Обзиром да 
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није било  дискусије др Јелена Јовић ставља на гласање предлог за покретање поступка 
избора у звање научни сарадник и именовање Комисије у предложеном саставу. 
 Једногласно је усвојен предлог за покретање поступка избора у звање научни 
сарадник др Јелене Новаковић Јовановић и именована Комисија у саставу: др Јелена 
Кнежевић-Вукчевић,  председник Комисије, др Биљана Николић, члан Комисије и др 
Јелена Јовић, члан Комисије. 
 
Тачка 5. 
По овој тачки дневног реда председница Научног већа наводи да је др Миљан Васић 
поднео захтев за избор у звање научни сарадник пред овим Научним већем, обзиром да 
није запослен у акредитованој НИО, већ је био стипендиста на Пољопривредном 
факултету Универзитета у Београду. Др Јелена Јовић укратко износи биографију и 
библиографију кандидата, те констатује да је предложио Комисију у саставу: др 
Наташа Дудук, ванредни професор Пољопривредног факултета Универзитета у 
Београду,  председник Комисије, др Ивана Вицо, ванредни професор Пољопривредног 
факултета Универзитета у Београду, члан Комисије и др Ненад Тркуља, научни 
сарадник Института за заштиту биља и животну средину у Београду, члан Комисије. 
 Обзиром да није било  дискусије др Јелена Јовић ставља на гласање предлог за 
покретање поступка избора у звање научни сарадник и именовање Комисије у 
предложеном саставу. 
 Једногласно је усвојен предлог за покретање поступка избора у звање научни 
сарадник др Миљана Васића и именована Комисија у саставу: др Наташа Дудук, 
председник Комисије, др Ивана Вицо, члан Комисије и др Ненад Тркуља, члан 
Комисије. 
 
Тачка 6. 
Др Јелена Јовић наводи да је поднет један извештај са X Конгреса о коровима у 
Врднику, др Данијеле Павловић. 
 Захтев за учешће и презентацију радова на скупу XV Симпозијум о заштити 
биља у организацији Друштва за заштиту биља Србије, од 28.11.-02.12.2016.године је 
поднела др Драгана Марисављевић. Захтев је једногласно усвојен. 
 Група истраживача сарадника Одсека за штеточине биља др Милана Митровић, 
др Татјана Цврковић и маст. биол.Миљани Јаковљевић, поднели су захтев за студијски 
боравак у Природњачком музеју у Дрездену и Природњачком музеју, Хумболт 
Универзитет у Берлину, у периоду од 31.10-03.11. 2016. године, у оквиру међународног 
пројеката SCOPES "Epidemiology and management strategy of stolbur phytoplasma in 
agroecosystems" бр. IZ73Z0_152414/1. Захтев је једногласно усвојен.  
 Др Данијела Павловић поднела је захтев за учешће и презентацију радова на 
скупу IIХрватски симпозијум о инвазивним врстама – с међународним учешћем у 
организацији Хрватског еколошког друштва Србије, од 20.-22.11.2016.године. Захтев је 
једногласно усвојен.  
 Др Јелена Јовић обавештава Научно веће да је одобрен за финансирање 
билатерални пројекат научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Црне 
Горе, чији је она руководилац а који је поднет на конкурсу Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја у мају 2016. године, под насловом „Распрострањење, 
биљке домаћини и генетичке крактеристике Drosophila suzukii - нове инвазивне 
штеточине у воћњацима Црне Горе и Србије ”.  
 
Пауза у раду седнице у периоду од 09:30 до 09:40 часова. 
 



4 

Taчка 7. 
По овој тачки дневног реда др Јелена Јовић излаже присутнима  предлог Образаца  
захтева  за  покретање  поступка  за  стицање научних и истраживачких звања на 
Научном већу ИЗБИС, користећи пројектор. Сви чланови Већа учествују у корекцији 
обраѕаца. 
Др Вељко Гавриловић приступа седници у 09:50 часова. 
Након дискусије свих присутних др Јелена Јовић ставља на гласање текст Образаца  
захтева  за  покретање  поступка  за  стицање научних и истраживачких звања на 
Научном већу ИЗБИС. 
Једногласно је усвојен текст Образаца  захтева  за  покретање  поступка  за  стицање 
научних и истраживачких звања на Научном већу ИЗБИС. 

Тачка 8. 
За реч се јавила др Милана Митровић, која наводи да је кренула у процедуру 
придруживања Института АМРЕС мрежи за добијанје ac.rs. домена. Први корак је да 
Институт постане АМРЕС корисник, а процедура подразумева да се поднесе званичан 
захтев тј попуњен образац и доставе Статут Института и решење о акредитацији НИО, 
што је директорка и учинила. Уколико АМРЕС одобри да Институт постане корисник, 
потписаће се уговор којим Институт прихвата услове. Директорка је обавестила 
Научно веће и о ангажовању на пољу придруживања Института Универзитету у 
Београду и да се заједно са два члана управног одбора максимално ангажовала у 
остваривању конктакта са кључним људима у том процесу. . Истиче да се сусрела са 
државним секретаром за науку, Владимиром Поповићем и проректором Тешићем, коме 
је и слала елаборат о радовима и научноистраживачком раду у Институту. Следећа 
инстанца је веће института који припадају БУ, а председник је Павле Павловић –
ИБИС, коме је исти елаборат већ послат, а председник УО Института ће замолити 
Павловић да буде предлагач за придруживање Института БУ. Надаље наводи да ће 
покушати поново да потпише споразум о сарадњи са Пољопривредним факултетом, 
како би се озваничила сарадња која већ постоји. Вођена је краћа дискусија о 
пројектном и институционалном финансирању. Др Јелена Јовић покреће дискусију око 
техничких решења која су потребна за избор и реизбор у виша звања у области 
биотехнологије, и подсећа присутне да предлог техничког решења или патента мора 
проћи Научно веће, па са његовим мишљењем ићи пред матични одбор. Др Мира 
Старовић наводи да се распитивала, те да је добила информацију да заједно за захтевом 
за избор у звање истовремено иде и техничо решење или да се техничко решење може 
разматрати са извештајем са пројекта, али да се техничко решење не разматра засебно. 
Др Раде Станисављевић је навео да по његовим сазнањима може и ван тога да се 
разматра, а да је пут Научно веће, Матични одбор и додела рецезената.  

Седница је завршена у 10:55 часова. 

Записничар Председник Научног већа 

Јована Пантелић, дипл. прав.           др Јелена Јовић, виши научни сарадник 


