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Тачка 1. 
По првој тачки дневног реда разматран је записник са 25. редовне седнице Научног већа 
одржане 30.01.2018. године. Будући да није било измена и допуна наведеног записника, 
исти је једногласно усвојен. 
 
Тачка 2. 
Председавајућa је укратко известила да је на 25.редовној седници Научног већа донето и 
на реализацију прослеђено укупно 5 одлука, као и да је усаглашен текст дописа поводом 
правног тумачења спроведеног поступка реизбора у звање истраживач-сарадник 
кандидата коме је истекао рок на који је изабран, те да је исти прослеђен ресорном 
Министарству. С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, Научно веће 
једногласно је усвојило предложени извештај. 
 
Тачка 3. 
Др Јелена Јовић је подсетила присутне да је на претходној седници Научног већа донета 
одлука да се од правника ресорног Министарства прибаве информације које су од значаја 
за покретање и спровођење поступка превременог избора др Добривоја Поштића у звање 
виши научни сарадник. Она је додала да је правник Института, Миљан Митић, по налогу 
Научног већа добио усмено тумачење о наведеном, о чему је известио дописом бр. 294 од 
14. фебруара текуће године, у ком се наводи да се под испуњењем једне половине више 
минималних квантитативних резултата неопходних за стицање услова за избор у више 
научно звање пре истека Законом одређеног рока (убрзано напредовање), подразумева 
једна половина више минималних квантитативних резултата по свакој групи обавезних 
бодова, а не само једна половина више у целини. Председавајућа је даље изнела да су др 
Добривој Поштић и др Раде Станисављевић Научном већу упутили допис бр. 315 од 20. 
фебруара текуће године, у ком је изнето мишљење добијено усменим путем од стране 
председнице и члана МНО у вези испуњености  услова за превремени избор др Добривоја 
Поштића у више научно звање. Затим је изразила негодовање због чега на претходној 
седници нису изнели предлог да се НВ занично обрати МНО за биотехнологију са истим 
питањима и напоменула да председник већа представља Назчно веће као и да је 
најцелисходније да се Веће званично обраћа за тумачење званичним органима 
Министарства. Др Раде Станисављевић је затим истакао да су повод за њихово 
самоиницијативно обраћање члановима МНО била спорна правна питања, те да је с тим у 
вези добијено мишљење председнице МНО, која је констатовала да у конкретном случају 
др Добривој Поштић испуњава услове за убрзано напредовање. Др Добривој Поштић је 
истакао да мишљење чланова и председнице МНО носи већу тежину од мишљења које је 
дао правник Министарства, будући да је МНО тај у чијој је директној надлежности 
конкретно питање. Др Ненад Тркуља је изнео став да би требало пружити подршку др 
Добривоју Поштићу, те да би било добро да се сви чланови Научног већа укључе у 
расправу и да би требало предочити какве су потенцијалне последице и одговорности 
Научног већа у конкретном случају, уколико поступак превременог избора буде покренут. 
Др Јелена Јовић  је истакла да би било добро да сви чланови Научног већа буду упознати 
са свим правним актима на основу којих Научно веће ради и доноси одлуке, имајући у 
виду да само и искључиво Научно веће сноси одговорност за покретање поступка избора у 
звање, па је с тим у вези неопходно да се стриктно придржавамо правила и водимо рачуна 
о испуњености минималних услова који су одговарајућим актима прописани. Др Иво 
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Тошевски се надовезао, констатујући да је у овом случају пре свега реч о моралној 
одговорности чланова Научног већа. Он је констатовао да је убрзано напредовање, 
односно превремени избор у више научно звање нешто што подразумева изузетност, 
односно остварене врхунске научне резултате, што кад је др Поштић у питању по његовом 
мишњељу није случај, будући да колега нема ниједан рад категорије М21, односно 
ниједан рад где је први аутор, а такође је средњи просек импакт фактора свих радова 
веома низак. С обзиром на све поменуто, др Поштић испуњава услове за редован, а не 
превремени  избор у више научно звање. Др Мира Старовић је изнела став да се сви 
чланови Научног већа изјасне по питању избора др Добривоја Поштића у више научно 
звање по својој савести, уз предлог  да се посматрају остварени апсолутни, а не релативни 
резултати кандидата. Др Татјана Поповић је, након позива председнице Већа да се остали 
чланови укључе у дискусију, предложила да Научно веће донесе одлуку којом ће бити 
покренут поступак избора др Добривоја Поштића у више научно звање, уз образложење да 
се одлука донеси уз тумачење да постоји испуњеност захтеваних услова у целини, а не у 
свакој обавезној категорији појединачно. Др Јелена Јовић је затим поновила предлог и 
сложила се са осталим члановима Већа да такву одлуку стави на гласање. Такође је др 
Јовић предложила да се затим усвоји и текст званичног обраћања МНО за биотехнологију 
и пољопривреду и Комисији за стицање научних звања у вези разјашњења правне 
недоумице кад су у питању обавезни услови које кандидат мора да испуни у случају 
превременог избора у више научно звање. Пошто није било даље дискусије по овом 
питању, председавајућа је ставила на гласање, а Научно веће већином гласова (са 9 
гласова за: Др Мира Старовић, Др Раде Станисављевић, Др Вељко Гавриловић, Др Татјана 
Поповић, Др Данијела Павловић, Др Катарина Гашић, Др Ненад Тркуља, Др Данијела 
Ристић и Др Добривој Поштић и 3 гласа против: Др Иво Тошевски, Др Јелена Јовић и Др 
Татјана Цврковић) донело следећу: 

 

О Д Л У К У 

I 
Покреће се поступак за избора др Добривоја Поштића , научног сарадника, у звање виши научни 

сарадник, пре истека Законом одређеног рока (убрзано напредовање). 
II 

За чланове Комисије  за оцену испуњености услова за избор у научно звање кандидата из става I 
именују се: 

1. Др Раде Станисављевић, научни саветник, Институт за заштиту биља и животну средину 
Београд, председник Комисије  

2. Др Вељко Гавриловић, научни саветник, Институт за заштиту биља и животну средину 
Београд, члан Комисије 

3. Др Александра Станојковић-Себић, виши научни сарадник, Институт за земљиште 
Београд, члан Комисије  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

Др Добривој Поштић, научни сарадник Одсека за болести биља Института за заштиту биља и 
животну средину поднео је Научном већу Института захтев и образложење за покретање поступка 
избора у звање виши научни сарадник пре истека Законом одређеног рока (убрзано напредовање) 
бр. 142 и 142/1 од 24.01.2018. године. Разматрајући предметни захтев, а имајући у виду одредбе чл. 
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34. Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017), 
као и одредбе Прилога 4. истог Правилника за област техничко-технолошких и биотехничких 
наука којима је дефинисана испуњеност минималних квантитативних резултата неопходних за 
превремено стицање научног звања, донета је одлука као у диспозитиву. Одлука је донета уз 
тумачење напред поменутих одредби на начин да се испуњеност једне половине више минималних 
квантитативних резултата односи само на категорију „Обавезни 2*“ у целини, али не и на саставне 
критеријуме за категорије наведене у „*Напомени“ предметног Правилника.   

Научно веће потом је једногласно донело одлуку да се упути допис надлежном Матичном 
научном одбору и Комисији за стицање научних звања, ради давања званичног тумачења 
по питању испуњености услова утврђених важећим Правилником, кад је у питању убрзано 
напредовање, односно превремено стицање вишег научног звања. 
 
Тачка 4.  
По овој тачки дневног реда разматран је захтев мастер еколога Ане Анђелковић за 
покретање поступка реизбора у звање истраживач-сарадник. Председавајућа је прочитала 
основне биографске и библиографске податке кандидата, са кратким освртом на 
најзначајније резултате. С обзиром да није било дискусије по овој тачки, Научно веће 
једногласно је донело следећу: 
 

О Д Л У К У 

I 

Покреће се поступак реизбора мастер еколога Ане Анђелковић у звање истраживач-сарадник. 

II 

За чланове Комисије  за спровођење поступка за стицање звања кандидата из става I именују се: 

1. др Данијела Павловић, виши научни сарадник, Институт за заштиту биља и животну  
средину Београд, председник Комисије; 

2. др Драгана Марисављевић, научни сарадник, Институт за заштиту биља и животну 
средину Београд, члан  Комисије; 

3. др Жарко Ивановић, виши научни сарадник, Институт за заштиту биља и животну средину 
Београд , члан  Комисије. 

 

Тачка 5.  
По овој тачки дневног реда, разматрани су предложени програми мастер радова са 
финансијским планом, који реализују мастер студенти ангажовани у Одсеку за 
фитофармацију и заштиту животне средине Института, дипл. физ.-хем. Катарина 
Станковић и дипл. инг. Милош Дугалић. Председавајућа је изнела основне податке 
предложеног програма уз напомену да је др Богдан Николић, руководилац Одсека за 
фитофармацију, као ментор поменутих мастер студената дао своју сагласност на наведени 
програм. Пошто није било даље дискусије по овом питању, Научно веће једногласно је 
донело следећу: 
 




