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Тачка 1. 
Записник са 11. редовне и 12. 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 11. 
редовне седнице и 12. електронске седнице). Затим је др Јовић изнела податке о 
електронској комуникацији са администраторима Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја задуженим за област битехнологије и биологије о категоризацји 
радова "Case Report". Навела је да се ови радови према одлуци МНО за биотехнологију 
и пољопривреду категоришу као М21/4 и да је свим истраживачима проследила извод 
из записника са седнице МНО на којој је ова одлука донета. Даље је др Јовић 
обавестила чланове Научног већа о избору нових чланова МНО и да је потребно да НВ 
има интезивнију комуникацију и сарадњу са овим телима како би се разјасниле све 
недоумице око категоризације појединих видова публикација.  
 
Тачка 3. 
Научно веће Института је разматрало извештај Комисије (бр. 50 од 16.01.2017. године) 
за избор у звање стручни саветник дипл. инж. технол. Сање Ђуровић. Председник 
Научног већа др Јелена Јовић је обавестила присутне чланове да је извештај стављен  
на увид јавности у периоду дефинисаном Правилником за избор у стручна звања 
ИЗБИС, и да нису стигле никакве примедбе на извештај. Извештај о кандидату је затим 
представила др Данијела Павловић, виши научни сарадник, у својству члана Комисије. 
Након краће дискусије о стручним и научним резултатима кандидата, Научно веће је 
усвојило извештај Комисије за избор и утврдило да именована испуњава услове из 
члана 8. Правилника о утврђивању услова и предлога за стицање стручних звања и 
избор у стручна звања, а у складу са чланом 69. Закона о научноистраживачкој 
делатности за стицање стручног звања стручни саветник, и једногласно донело Одлуку 
о избору дипл. инж. технол. Сање Ђуровић у стручно звање стручни саветник.  
 
Тачка 4. 
По овој тачки дневног реда председник Научног већа наводи да је др Жарко Ивановић, 
научни сарадник Одсека за болести биља, поднео захтев за покретање поступка избора 
у више научно звање, виши научни сарадник, у складу са роковима и критеријумима 
дефинисаним Законом о научноистраживачкој делатности и то на Матичном научном 
одбору за биологију. Др Јелена Јовић укратко износи биографију и библиографију 
кандидата, и податке о оствареним квантитавним и квалитативним показатељима 
научне успешности кандидата. Наводи да је др Ивановић за чланове Комисије за 
писање извештаја предложио следеће колеге: др Јелену Јовић, вишег научног 
сарадника Института за заштиту биља и животну средину у Београду, др Ђорђa Фиру, 
редовног професора Универзитета у Београду - Биолошки факултет, и др Бранка 
Јовчића, ванредног професора Универзитета у Београду - Биолошки факултет. 
Обзиром да није било дискусије, др Јелена Јовић ставља на гласање предлог за 
покретање поступка избора у звање виши научни сарадник и именовање Комисије у 
предложеном саставу. 
 Једногласно је усвојен предлог за покретање поступка избора у звање виши 
научни сарадник др Жарко Ивановић и именована Комисија у саставу:  

- др Јелена Јовић, виши научни сарадник Института за заштиту биља и животну 
средину у Београду, председеник Комисије; 
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- др Ђорђе Фира, редовни професор Универзитета у Београду - Биолошки 
факултет, члан Комисије; 

- др Бранко Јовчић, ванредни професор Универзитета у Београду - Биолошки 
факултет, члан Комисије. 

 
Тачка 5. 
Под тачком разно др Јелена Јовић председник Научног већа је обавестила чланове 
Научног већа да су на интерент презентацији Института постављени подаци о 
публикацијама истраживача у часописима са SCI листе. Такође је навела да је свим 
истраживачима Института доставила преглед динамике публиковања радова у задњих 
6 година (2011-2016) и то по доктору наука у научном звању, по години, по одсеку и за 
цео Институт. Затим је навела да су на интерент презентацији Института извршене и 
допуне, односно корекције листе радова за 2012, 2014. и 2015. годину, као и да већина 
истраживача доставља листе својих публикација, међутим да поједини истраживачи то 
уопште не чине (др Виолета Оро) и замолила за бољу сарадњу по овом питању. Затим 
је др Јовић навела податке да се ове године, али и претходних година, дешавало да 
поједини истраживачи који су раније радили (или били стипендисти) у некој другој 
НИО, не наведу у научним публикацијама ИЗБИС као своју садашњу афилијацију, 
односно НИО у којој раде истраживања и испред које публикују научне радове. Даље 
објашњава да је јасно да истраживачи могу своја истраживања претходно радити у 
другој НИО, али да је и у таквим случајевима могуће навести две афилијације, или 
посебну напомену за садашњу афилијацију аутора. Обзиром да су научни радови 
главна референца сваке научне установе, др Јовић сматра да би ово питање обавезног 
навођења Института у афилијацији истраживача приликом публиковања, требало 
регулисати правилником који би донео директор Института, а на предлог Научног 
већа. Др Мира Старовић се сложила са предлогом да се састваи правилник и 
предложила да би било потребно у правилнику дефинисати и начин позивања на 
пројекте Министарства у захвалници, односно, дефинисати приоритете према начину 
финансирања истраживања. Директорка института др Милана Митровић наводи да је у 
том погледу потребно наводити и сопствена средства института која се улажу у 
извођење истраживања, обзиром да су она значајна, и да је менџмент института 
првенствено оријентисан ка улагању у науку. После краће дискусије чланова Већа 
донет је закључак да председник Научног већа др Јелена Јовић упути нацрт 
Правилника о публиковању научних радова др Мири Старовић на допуну по питању 
позивања на пројекте, а да се затим предлог упути на разматрање Научном већу. После 
утврђивања предлога Правилника од стране Научног већа, директорка би донела 
Правилник о публиковању научних радова. Директорка Института се сложила са 
идејом о изради Правилника и том приликом је у широј дискусији напоменула да у 
последње време у просторијама Института сусреће младе истраживаче који нису 
запослени, а за које не зна ко су, нити код кога од запослених су дошли. Такође је 
напоменула да ће се радити на решавању питања волонтера и контролисаног кретања 
незапослених истраживача кроз Институт, пре свега мислећи на Одсек за болести 
биља. Констатовано је да је неопходна интезивнија комуникација и обавештавања 




