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9. Разматрање пријаве др Иве Тошевског за члана матичног научног одбора за биологију.
10.Разматрање захтева за давање сагласности Научног већа за ангажовање др Јелене Јовић

за извођење наставе на Биолошком факултету.
11.Разматрање захтева и извештаја са научно-стручних скупова и усавршавања.
12.Разно.

Седници приступају др Јелена Јовић, виши научни сарадник и др Татјана Цврковић, виши 
научни сарадник у 09:09 часова. 

Тачка 1. 
По првој тачки дневног реда Веће је размотрило записник са претходне седнице.  
Након гласања записник је једногласно усвојен. 

Тачка 2. 
Др Светлана Живковић наводи да су на претходној седници донете две одлуке о давању 
сагласности за покретање поступка за избор у звање виши научни сарадник и именовању 
Комисије за др Светлану Живковић и др Виолету Оро, које су и достављене. 
Једногласно је усвојен извештај о реализацији одлука и закључака са претходне седнице 
Научног већа. 

Тачка 3. 
Др Светлана Живковић наводи да је потребно да Научно веће усвоји Извештај о раду 12. 
сазива Научног већа за период јануар-март 2016. године. Обзиром да није било дискусије 
председница Научног већа ставља на гласање Извештај како је и приложен у материјалу за 
седницу. 
Након гласања једногласно је усвојен Извештај о раду 12. сазива Научног већа за период 
јануар-март 2016. године. 

Тачка 4.  
Др Светлана Живковић истиче да је под овом тачком дневног реда планирано конституисање 
новог сазива научног већа, те се захваљује члановима 12. сазива на досадашњем раду. 
Др Горан Алексић и др Слободан Кузмановић напуштају седницу у 09:15 часова. 

Др Светлана Живковић наводи да је Изборна комисија за именовање чланова 13. Сазива 
Научног већа након спроведеног поступка бодовања истраживача доставила свој извештај, те 
се сходно њему за чланове 13. сазива Научног већа Института за заштиту биља и животну 
средину на период од 2 године именују: 

Др Иво Тошевски, научни саветник 
Др Јелена Јовић, виши научни сарадник 
Др Милана Митровић, виши научни сарадник 
Др Татјана Цврковић, виши научни сарадник 
Др Раде Станисављевић, научни саветник 
Др Катарина Гашић, научни сарадник 
Др Татјана Поповић, виши научни сарадник 
Др Ненад Тркуља, научни сарадник 
Др Жарко Иваановић, научни сарадник 
др Светлана Живковић, научни сарадник 
др Вељко Гавриловић, виши научни сарадник 
др Мира Старовић, научни саветник 
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др Данијела Ристић, научни сарадник 
др Данијела Павловић, виши научни сарадник 
др Лана Ђукановић, виши научни сарадник. 

Др Светлана Живковић констатује да је присутно једанаест чланова именованог Научног већа, 
а да су оправдано одсутни др Катарина Гашић, др Лана Ђукановић, др Ненад Тркуља и др 
Раде Станисављевић. Надаље позива присутне да изнесу своје предлоге за избор председника 
и заменика Научног већа. Др Иво Тошевски предлаже др Јелену Јовић за председника 
Научног већа, јер сматра да она испуњава услове који прате тренд компетентности 
истраживача, а по коме је и изабрано само Научно веће. Др Јелена Јовић истиче да би волела 
да заменик председника Научног већа буде неко од млађих колега, истраживача на почетку 
каријере, те предлаже др Жарка Ивановића.  

Након гласања једногласно је донета одлука о избору др Јелене Јовић, вишег научног 
сарадник за председника Научног већа и др Жарка Ивановића, научног сарадника за заменика 
председника Научног већа. 

Др Јелена Јовић се захвалила свим присутним члановима Научног већа и пожелела две 
успешне и конструктивне радне године које ће допринети развоју науке у Институту. 

Тачка 5. 
Др Јелена Јовић наводи да је под овом тачком предвиђено разматрање предлога Комисије за 
избор мастер инжењера пољопривреде Марине Дервишевић у звање истраживач-приправник. 
Надаље истиче да за стицање овог звања није потребно оглашавање, већ само извештај који је 
Комисија у саставу др Драга Граора- председник, др Радослава Спасић, члан и др Иван 
Сивчев, члан и поднела, те даје реч председнику Комисије за избор у звање. Др Драга Граора  
укратко представља биографију и библиографију кандидата, те истиче да је Комисија 
закључила да кандидат испуњава услове предвиђене Законом о научноистраживачкој 
делатности те предлаже Научном већу Института да донесе одлуку о избору у звање 
истраживач-приправник мастер инжењера пољопривреде Марине Дервишевић. Др Јелена 
Јовић подсећа присутне да је по новом закону обавезан избор у звање истраживач-приправник 
и истраживач-сарадник, без права на реизбор.  

Једногласно је утврђен предлог Одлуке о избору у звање истраживач-приправник  мастер инж. 
пољопривреде Марине Дервишевић. 

Тачка 6. 
По овој тачки дневног реда др Јелена Јовић даје реч др Анђи Радоњић која је председник 
Комисије за избор у звање истраживач-приправник  мастер инж. пољопривреде Стојана 
Јевремовића. Др Анђа Радоњић укратко износи биографију и библиографију кандидата 
закључујући да је Комисија у саставу др Анђа Радоњић- председник, др Горан Алексић, члан 
и др Иван Сивчев, члан из предоченог закључила да је кандидат постигао задовољавајуће 
резултате, који су прописани Законом те предлаже комисији да утврди предлог одлуке о 
избору кандидата у звање истраживач-приправник. 

Једногласно је утврђен предлог Одлуке о избору у звање истраживач –приправник  мастер 
инж. пољопривреде Стојана Јевремовића. 

Др Драга Граора и др Анђа Радоњић напуштају седницу у 09:30 часова. 
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Тачка 7. 
Др Јелена Јовић наводи да је у случају избора избор мастер биолога Марије Пауновић у звање 
истраживач-приправник слична ситуација као код претходних кандидата, с тим што је Марија 
Пауновић волонтер у Институту. Др Јелена Јовић даје реч др Светлани Живковић члану 
комисије за избор у звање истраживач приправник мастер биолога Марије Пауновић, која 
укратко износи биографију и библиографију кандидата, истичући да је у међувремену 
публикован један рад кандидата у категорији М34. Др Светлана Живковић наводи да је 
Комисија у саставу др Алекса Обрадовић, др Катарина Гашић и др Светлана Живковић 
јединствена у оцени и закључку да кандидат испуњава потребне услове да буде изабрана у 
звање истраживач-приправник из области биотехничких наука, те предлаже научном већу да 
утврди предлог одлуке. 
 
Једногласно је утврђен предлог Одлуке о избору у звање истраживач-приправник 
дипломираног биолога Марије Пауновић. 
 
Тачка 8. 
Др Јелена Јовић наводи да је по овој тачки дневног реда предвиђено доношење одлуке о 
покретању поступка реизбора дипл. биолога Андрее Косовац у звање истраживач-сарадник, те 
истиче да је она изабрана у звање истраживач сарадник по претходном Закону о 
научноистраживачкој делатности 03.06.2013.год. те да по члану 50 Закона о изменама и 
допунама Закона о научноистраживачкој делатности има право на реизбор у трајању од 3 
године. Др Јелена Jовић укратко износи биографију и библиографију кандидата и наводи да је 
предложена Комисија за реизбор у звање истраживач-сарадник у саставу: др Јелена Јовић, др 
Милана Митровић и др Татјана Цврковић. 
 
Након гласања једногласно је донета Одлука о покретању поступка реизбора дипл. биолога 
Андрее Косовац у звање истраживач сарадник и именована Комисија у саставу: 
 др Јелена Јовић, председник Комисије,  
др Милана Митровић, члан, и  
др Татјана Цврковић, члан. 
 
 
Тачка 9. 
Др Јелена Јовић наводи да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја огласило 
јавни позив за предлагање чланова за матичне научне одборе из 17 области, а да право 
предлагања имају научна и наставно-научна већа акредитованих НИО, из своје области. 
Истиче да већа своје предлоге могу подносити до 30.04.2016.год. Надаље наводи да се др Иво 
Тошевски захтевом обратио Научном већу да подржи његову пријаву за члана матичног 
научног одбора за биологију, уз који је приложио своју биографију и библиографију. Др 
Јелена Јовић наводи да она лично подржава кандидатуру, јер сматра да сем што има 
задовољавајуће референце као научник др Иво Тошевски познаје и прати законске оквире 
избора у звање кандидата и све правилнике и пословнике по којим МНО функционишу. Др 
Иво Тошевски наводи да сматра да је рад матичних одбора битан, и да је неопходно 
задовољити законски минимум у раду матичног одбора. Надаље истиче да би бар један од 
истраживача требао да покуша да буде изабран, али исто тако предлаже да још неко од 
истраживача покуша, нпр. у области биотехнологије. Др Милана Митровић истиче да јој је 
драго што се колега Тошевски кандидовао, и истиче да постоје телефонске седнице на којима 
би се за кратко време могла подржати кандидатура и других истраживача. Др Јелена Јовић 
истиче да је најважније да Институт може да предлаже своје кандидате. Након дискусије свих 
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