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Обзиром да није било измена и допуна Записника, након гласања записник је једногласно 
усвојен. 
 
Тачка 2. 
По другој тачки дневног реда, председник Научног већа др Јелена Јовић је информисала 
присутне чланове о степену реализације одлука и закључака са предходне седнице. Др Јелена 
Јовић наводи да су све одлуке са претходне седнице реализоване, материјали са пропратним 
писмом за предлог избора у звање виши научни сарадник др Катарине Гашић и др Светлане 
Живковић су прослеђени, одлуке о сагласности за учешће на пројекту у сарадњи са УЦГ за др 
Јелену Јовић и др Татјану Поповић  са свим предложеним истраживачима такође, као и 
сагласност за студијски боравак дипл. биол. Андерее Косовац и сагласност за учешће др 
Добривој Поштића на научном скупу V симпозијум Секције за оплемењивање организама 
Друштва Генетичара Србије. 
 Извештај о реализацији одлука и закључака са претходне седнице Научног већа је 
једногласно усвојен. 
 
Тачка 3. 
Председник Научног већа др Јелена Јовић укратко наводи да је поступак за избор др Виолете 
Оро у звање виши научни сарадник покренут пре рока дефинисаног законом за избор у више 
научно звање у складу са одредбама закона. Констатује да је Извештај Комисије био доступан 
јавности у трајању од 30 дана, након објављивања у дневном листу „Политика“ 11.04.2016. 
године и да није било никаквих примедби. Затим је резиме извештаја о научном доприносу 
кандидата представио др Вељко Гавриловић, председник Комисије за спровођење поступка 
стицања звања, подношење извештаја и оцене научног рада кандидата.  
 Др Вељко Гавриловић je изразио своје задовољство што учествује као председник 
Комисије за избор у звање виши научни сарадник колегинице др Виолете Оро. Др Вељко 
Гавриловић износи биографске и библиографске податке кандидата, наглашавајући да су 
нематоде област која се широм света проучава што по његовом мишљењу говори о значају 
онога чиме се кандидат бави. Тaкође, др Вељко Гавриловић наводи да сматра да је др Виолета 
Оро имала највећу улогу у формирању савремене лабораторије за нематоде, која се издвојила 
у  Одсеку за болести биља Института, а којој се она несебично посветила. Др Вељко 
Гавриловић наводи да је на основу чињеница у Извештају Комисија јединствена у оцени и 
закључку да кандидат испуњава све потребне услове да буде изабрана у звање виши научни 
сарадник из области биотехничких наука, те предлаже Научном већу Института да утврди 
предлог за избор др Виолете Оро у звање виши научни сарадник из области биотехничких 
наука и упути исти 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 Виолете Оро, научног 
сарадника, у звање виши научни сарадник и констатује да приликом одлучивања могу гласати 
само чланови Научног већа који су у вишим научним звањима. Након гласања, једногласно је 
донета одлука о утврђивању предлога Комисије за избор др Виолете Оро у звање виши 
научни сарадник. 
 
Др Виолета Оро напушта седницу у 09:40 часова. 
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Тачка 4. 
Др Јелена Јовић наводи да је материјал за реизбор дипл. биолога Андрее Косовац у звање 
истраживач-сарадник стављен на увид јавности оглашавањем у дневном листу „Политика“ 
05.05.2016.године, и да није било примедби. Др Јелена Јовић је укратко изнела биографију и 
библиографију кандидата, и истакла да је реч о вредном кандидату, са значајним научним 
резултатима који би до краја године требало да приведе крају рад на својој докторској 
дисертацији. Обзиром да није било даље дискусије др Јелена Јовић је ставила на гласање 
предлога Комисије за реизбор Андрее Косовац у звање истраживач-сарадник. Овај предлог је 
једногласно усвојен. 
 
Тачка 5. 
По овој тачки др Јелена Јовић наводи да је дипл. инж. технол. Сања Ђуровић, истраживач-
сарадник поднела захтев за покретање поступка за избор у стручно звање стручни сарадник, и 
предложила чланове Комисије за спровођење поступка стицања звања у саставу: др Богдан 
Николић, научни сарадник, др Данијела Павловић, виши научни сарадник и Мр Зоран 
Милићевић, стручни саветник. Др Јелена Јовић истиче да увидом у Правилник о избору у 
стручна звања кандидат испуњава услове за избор у звање стручни сарадник. Обзиром да нема 
даље дискусије по овој теми др Јелена Јовић је ставила на гласање предлог за покретање 
поступка избора дипл. инж. технол. СањеЂуровић у звање стручни сарадник и именовање 
предложене Комисије. 
Једногласно је донета одлука о покретању поступка избора дипл. инж. технол. Сање Ђуровић 
у звање стручни сарадник и именовању Комисије за спровођење поступка стицања звања у 
саставу:  

 др Богдан Николић, научни сарадник, председник Комисије;  
 др Данијела Павловић, виши научни сарадни, члан Комисије; и  
 мр Зоран Милићевић, стручни саветник, члан Комисије. 

 
Tачка 6. 
Председник Научног већа, др Јелена Јовић наводи да су извештај са XXVIII националне 
конференције се међународним учешћем процесна техника и енергетика у пољопривреди 
(ПТЕП 2016) поднели др Раде Станисављевић, др Лана Ђукановић и Мр Ратибор 
Штрбановић, и да су у извештају навели и радове који су престављани. 
Извештаји са научно-стручних скупова су једногласно усвојени. 
 
Тачка 7. 
Др Јелена Јовић истиче да је неопходно прилагодити текст Пословника о раду са Законом о 
научноистраживачкој делатности и Статутом Института, те позива присутне да заједнички 
прођу све чланове предлога новог Пословника о раду. У дискусији присутни су се посебно 
осврнули на чланове који се односе на избор чланова Научног већа, престанак чланства у 
Научном већу због неприступања седницама, терминима одржавања седница, електронској 
седници. Након дискусије закључено је да ће се рад на одредбама Пословника наставити 
путем електронске комуникације чланова, као и на наредној седници.  
 Након краћег консултовања присутних, др Јелена Јовић заказује наредну редовну 
седницу Научног већа за 27. јун 2016. године у 09:00 часова са главном темом дневног реда 
"Разматрање Пословника о раду Научног већа". 
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Тачка 8. 
По осмој тачки дневног реда "Разно" није било материјала као ни пријављених дискусија. 

Седница је завршена у 10:55 часова. 
 
Записничар                  Председник Научног већа 
 
 
 

             др Јелена Јовић, виши научни сарадник 

 

 

 

 

 


