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3AIIHCHMK

Ca 17. penosxe Ce.Ll,HH,-\eXIV casasa Hay-mor seha I1HCTHTYTasa sanrrary 6HJba H )!(HBOTHY
Cpe.Ll,HHY,Beorpan, onpacane nasa 30.12.2019. ronane, y npocropajaua I1HcTHryTa (xaauenapaja
nnpektopa), YJl.Teonopa ,[(paj3epa 6p. 9, Beorpazi ca rrO'leTKOMy 09:00 nacoea.

IlpHcYTHH aa Ce.Ll,HH,-\H:
1. .Ll,pI1BOTourescxn, HaY'lHH caBeTHHK,
2. np Mnpa Craposnh, HaY'lHH caBeTHHK,
3. np MHJIaHa MHTpoBHn, HaY'lHH caBeTHHK,
4. np Tarjaaa ~BPKOBM, BHllH HaY'lHH Capa.Ll,HHK,
5. np )I(apKo I1BaHoBHn, BHllH Ha)"lHH Capa.Ll,HHK,
6. .Ll,pJeneaa JOBHn,BHlllH HaY'lHH Capa.Ll,HHK,
7. np Tarjasa Ilonosah, BHllH HaY'lHH Capa.Ll,HHK,
8. zip ,[(aHHjeJla IlaBJIoBM, BHlllH HaY'lHH Capa.Ll,HHK,
9. .Ll,pKarapnaa Faumh, BHlllH HaY'lHH Capa.Ll,HHK,
10. zip Henan TpKYJba, BHllH HaY'lHH Capa.Ll,HHK,
11. np ,[(aHHjeJIaPacrah, BHllH Ha)"lHH Capa.Ll,HHK,
12. np ,[(06PHBOj Ilourrnh, BHllH Ha)"lHH Capa.Ll,HHKH
13. zip OJlHBep Kpcrnh, HaY'lHHCapa.Ll,HHK.

Onpasnaao cy O.Ll,CYTHH:.Ll,pPane CTaHHCaBJbeBM, Ha)"lHH caBeTHHKH .Ll,pParafiop lilTP6aHOBM,
HaY'lHH Capa.Ll,HHK.Ce.Ll,HH,-\HnpHCYCTByjy H zip Borztan HHKOJIM, BHillH Ha)"lHH Capa.Ll,HHKH JeJIeHa
Jepesnrh, cexperap HaY'lHOr seha Y CBOjCTBYsanacaasapa.

Ce.Ll,HH,-\Yorsapa H IhOMnpencenasa np Tatjaua UBPKOBM, npencenaax XIV Ca3HBaHaY'lHOr seha.
Koacraryje na nocroja KBOPYM sa PaA H onnysnaas,e, CTaBJba aa rrracaise H HaY'lHO Bene
je.Ll,HOmaCHOycsaja cneneha:

,[(HEBHI1 PE,[(:
1. Ycsajas,e 3anHCHHKaca 16. penosae Ce.Ll,HH,-\eHaY'lHOr seha onpssaae 20.11.2019. rO.Ll,HHe;
2. Hsneurraj 0 peannsauaja O.Ll,JIYKaH saxrsyxaxa ca 16. penosue Ce.Ll,HH,-\eHayxnor seha;
3. Pasvarpan,e npezinora KOMHcHje sa H36op.Ll,pAHe AHijeJIKoBM Y saaae Ha)"lHH Capa.Ll,HHK;
4. Pasaarpaa,e npennora KOMHcHje sa H36op.Ll,pCarse 'hypoanh Y ssaa,e HaY'lHH Capa.Ll,HHK;
5. Iloxperaise nocrynxa H36opa.Ll,pI1BaHaBysypoanha Y ssaa,e HaY'lHH Capa.Ll,HHK;
6. Tloxperaa,e nocrynxa H36opa.Ll,pMHJbaHe JaKOBJbeBMY aaarse Ha)"lHH Capa.Ll,HHK;
7. Iloxperaise nocryrrxa H36opa.Ll,pMapnne ,[(epBHlleBM Y ssaa,e HaY'lHH capanaax;
8. Paavarpan,e nocrynxa H360pa MaCT. HH)!(. nors. IlaBJIa IlaBJIoBHna Y aaarse HCTPa)!(HBa'l-

npHnpaBHI1K;
9. Oriycrasrsan.e nocryrnca no 3axTeBY sa nasaa,e camaCHOCTH sa noxperarse nocryrnca

npespeueaor H360pa y asaise aaysna caBeTHHKnp Tarjaae Ilorrosnh;
10. Pasaarpaa,e 3aXTeBaOHOJIOlllKOr<paKYJITeTaYHHBep3HTeTay Beorpazry sa nasan,e camaCHOCTH

sa aaraacosan.e acrpaacasasa sa assoheae HaCTaBe;
11. Pasvarpan,e asaeurraia 0 pany KOMHcHje sa npahen,e naysne KOMrreTeHTHOCTHHCTPa)!(HBa'la

I13EI1C aa nepnozi O.Ll,01.06.2019.,lIo 01.12.2019. ronaae;
12. Pasaarpaa,e MOJI6enp Ml1JIaHe MHTPOBM sa nasan,e camaCHOCTHaa ynenrhe aa KOHKYpCYsa

cY<PHHaHCl1palheHaY'IHO-HCTpa)!(HBa'lKHXH pa3BojHHX npojexara H3Meijy Peny6JIHKe Cptinje H
Haponue Peny6JIHKe KHHe sa nepnon 2020-2022;

13. Paavarpaa,e MOJl6H.Ll,PKarapnae Faumlt sa camaCHOCTsa yseuihe y rrpojexnera;
14. Pasaarpaa,e 3aXTeBaH asseurraja ca Ha)"lHo-cTPy'lHHX cxynosa H ycsapmaaaa.a;
15. Pa3HO.
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Тачка 1. 
 
По првој тачки дневног реда разматра се записник са 16. редовне седнице XIV сазива Научног 
већа одржане 20.11.2019. године. Будући да није било измена и допуна предложеног текста 
записника, исти је једногласно усвојен. 
 
 
 
Тачка 2. 
 
По овој тачки дневног реда разматра се извештај о реализацији одлука и закључака донетих на 
16. редовној седници XIV сазива Научног већа. Секретар Научног већа извештава да је на 16. 
редовној седници XIV сазива Научног већа донето укупно 18 одлука, да су разматране и молбе 
за учешће на научним скуповима и извештаји са научних скупова. С обзиром да нема 
дискусије по овој тачки дневног реда, Научно веће једногласно усваја поднети извештај. 
 
 
 
Тачка 3. 
 
Др Татјана Цврковић укратко наводи да је поступак за избор др Ане Анђелковић у звање 
научни сарадник благовремено покренут, у складу са законом. Констатује да је Комисија у 
предметном поступку благовремено доставила Извештај, који је био доступан јавности у 
трајању од 30 дана, након објављивања у дневном листу „Политика“, дана 04.11.2019. године и 
сајту ИЗБИСА и да није било примедби на Извештај. Затим је др Данијела Павловић виши 
научни сарадник Института за заштиту биља и животну средину и председник Комисије за 
спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и оцене научног рада именованог 
кандидата укратко представила научне доприносе и резултате др Ане Анђелковић. Закључује 
да је др Анa Анђелковић у свом раду остварила значајан допринос у извођењу истраживања, 
доказујући да се ради о продуктивном и савременом истраживачу са континуитетом у 
продукцији научних резултата. Затим наводи да је Комисија јединствена у оцени и закључку да 
др Ана Анђелковић испуњава све законом прописане услове да буде изабранa у звање научни 
сарадник и предлаже Научном већу Института да утврди овај предлог и упути га 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Матичном научном 
одбору за биологију, на одлучивање. Будући да није било даље дискусије по овој тачки, 
председавајућа је ставила на гласање, а Научно веће једногласно је донело следећу: 
 

ОДЛУКУ 
 

Утврђује се предлог Комисије за избор др Ане Анђелковић, истраживача сарадника Одсека за 
хербологију Института за заштиту биља и животну средину, у звање научни сарадник. 
 
 
 
Тачка 4. 
 
Др Татјана Цврковић укратко наводи да је поступак за избор др Сање Ђуровић у звање научни 
сарадник благовремено покренут, у складу са законом. Констатује да је Комисија у 
предметном поступку благовремено доставила Извештај, који је био доступан јавности у 
трајању од 30 дана, након објављивања у дневном листу „Политика“, дана 08.11.2019. године и 
сајту ИЗБИСА и да није било примедби на Извештај. Затим је др Богдан Николић, виши 
научни сарадник Института за заштиту биља и животну средину и члан Комисије за 
спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и оцене научног рада именованог 
кандидата, укратко представиo научне доприносе и резултате др Сање Ђуровић. Закључује да 
је др Сања Ђуровић у свом раду остварила значајан допринос у извођењу истраживања, 
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доказујући да се ради о продуктивном и савременом истраживачу са континуитетом у 
продукцији научних резултата. Затим наводи да је Комисија јединствена у оцени и закључку да 
др Сања Ђуровић испуњава све законом прописане услове да буде изабрана у звање научни 
сарадник и предлаже Научном већу Института да утврди овај предлог и упути га 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Матичном научном 
одбору за биотехнологију и пољопривреду, на одлучивање. Будући да није било даље 
дискусије по овој тачки, председавајућа је ставила на гласање, а Научно веће једногласно је 
донело следећу: 
 

ОДЛУКУ 
 

Утврђује се предлог Комисије за избор др Сање Ђуровић, стручног саветника Одсека за 
фитофармацију и заштиту животне средине Института за заштиту биља и животну средину, у 
звање научни сарадник. 
 
 
 
Тачка 5. 
 
По овој тачки дневног реда др Татјана Цврковић наводи да је др Иван Вучуровић поднео 
захтев за покретање поступка за избор у звање научни сарадник у области биотехничких наука 
- биотехнологија и предложио Комисију у саставу: др Ивана Станковић, ванредни професор 
Универзитетa у Београду – Пољопривредни факултет, др Данијела Ристић, виши научни 
сарадник Института за заштиту биља и животну средину, Београд и др Бранка Крстић, редовни 
професор Универзитетa у Београду – Пољопривредни факултет. Констатује да су уз Захтев у 
складу са законом поднети потребни докази и да испуњава све критеријуме за стицање звања 
научни сарадник. Како није било дискусије по овој тачки дневног реда, председавајућа ставља 
на гласање и Научно веће једногласно доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ 
I 

Покреће се поступак за избор др Ивана Вучуровића у звање научни сарадник. 
II 

За чланове Комисије за спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и оцену 
научног рада кандидата из става I именују се: 

1. др Ивана Станковић, ванредни професор 
Универзитетa у Београду – Пољопривредни факултет, 

2. др Данијела Ристић, виши научни сарадник 
Институтa за заштиту биља и животну средину, Београд, 

3. др Бранка Крстић, редовни професор 
Универзитетa у Београду – Пољопривредни факултет. 

 
 
 
Тачка 6. 
 
По овој тачки дневног реда др Татјана Цврковић наводи да је др Миљана Јаковљевић поднела 
захтев за покретање поступка за избор у звање научни сарадник у области природно 
математичких наука – биологија и предложила Комисију у саставу: проф. др Жељко 
Томановић, редовни професор Универзитетa у Београду – Биолошки факултет, др Татјана 
Цврковић, виши научни сарадник Института за заштиту биља и животну средину, Београд и др 
Милана Митровић, научни саветник Института за заштиту биља и животну средину, Београд. 
Констатује да су уз Захтев у складу са законом поднети потребни докази и да кандидат 
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испуњава све критеријуме за стицање звања научни сарадник. Како није било дискусије по овој 
тачки дневног реда, председавајућа ставља на гласање и Научно веће једногласно доноси 
следећу: 
 

ОДЛУКУ 
I 

Покреће се поступак за избор др Миљане Јаковљевић у звање научни сарадник. 
II 

За чланове Комисије за спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и оцену 
научног рада кандидата из става I именују се: 

1. проф. др Жељко Томановић, редовни професор 
Универзитета у Београду – Биолошког факултета, 

2. др Татјана Цврковић, виши научни сарадник 
Института за заштиту биља и животну средину у Београду, 

3. др Милана Митровић, научни саветник 
Института за заштиту биља и животну средину у Београду. 

 
 
 
Тачка 7. 
 
По овој тачки дневног реда др Татјана Цврковић наводи да је др Марина Дервишевић, 
запослена у Истраживачко развојном центру – Биоуник, који није акредитована 
научноистраживачка организација, поднела захтев за покретање поступка за избор у звање 
научни сарадник у области биотехничких наука – биотехнологија, Научном већу Института и 
предложила Комисију у саставу: др Драга Граора, ванредни професор Универзитетa у Београду 
– Пољопривредни факултет, др Душанка Јеринић Продановић, доцент Универзитетa у 
Београду – Пољопривредни факултет и др Татјана Цврковић, виши научни сарадник Института 
за заштиту биља и животну средину, Београд. Констатује да су уз Захтев у складу са законом 
поднети потребни докази и да испуњава све критеријуме за стицање звања научни сарадник. 
Како није било дискусије по овој тачки дневног реда, председавајућа ставља на гласање и 
Научно веће једногласно доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ 
I 

Покреће се поступак за избор др Марине Дервишевић у звање научни сарадник. 
II 

За чланове Комисије за спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и оцену 
научног рада кандидата из става I именују се: 

1. др Драга Граора, ванредни професор 
Универзитетa у Београду – Пољопривредни факултет, 

2. др Душанка Јеринић Продановић, доцент 
Универзитетa у Београду – Пољопривредни факултет, 

3. др Татјана Цврковић, виши научни сарадник 
Институтa за заштиту биља и животну средину, Београд. 

 
 
 
Тачка 8. 
 
По овој тачки дневног реда Научно веће разматра захтев мастер инжењера пољопривреде Павла 
Павловића за избор у звање истраживач-приправник. Председавајућа обавештава да је Павле 



5 

 

Павловић овом Научном већу поднео захтев за избор у звање истраживач – приправник зато што 
није запослен у некој од акредитованих научноистраживачких организација и да је уз захтев 
доставио све потребне доказе у складу са Законом о науци и истраживањима. У складу са 
одредбама члана 85. Закона о науци и истраживањима, Научно веће утврђује испуњеност услова 
за избор у звање истраживач-приправник и доноси одлуку о избору на истој седници. 
Председавајућа наводи да кандидат испуњава све законом утврђене услове за стицање звања 
истраживач-приправник. 
Будући да није било дискусије по овој тачки, председавајућа ставља на гласање, а Научно веће 
једногласно доноси следећу: 
 

 
ОДЛУКУ 

О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА 
 

мастер инжењер пољопривреде Павле Павловић 
стиче истраживачко звање 
Истраживач – приправник 

 
 
 
Тачка 9. 
 
Др Татјана Цврковић обавештава Научно веће да је др Татјана Поповић доставила захтев за 
обуставу поступка за давање сагласности за покретање превременог избора у звање научни 
саветник, који је покренут по захтеву бр. 1683 од 30.09.2019. године и да је обавестила да ће 
поступак покренути у редовној процедури. 
Како није било дискусије по овој тачки, председавајућа ставља на гласање, а Научно веће 
једногласно доноси следеће: 
 

РЕШЕЊЕ 

Обуставља се поступак покренут по захтеву др Татјане Поповић бр. 1683 од 30.09.2019. године 
за давање сагласности за покретање превременог избора у звање научни саветник. 
 
 
 
Тачка 10. 
 
Под овом тачком дневног реда Научно веће разматра захтев Универзитета у Београду – 
Биолошког факултета за давање сагласности за ангажовање истраживача у научном звању на 
Универзитету у Београду – Биолошки факултет, ради извођења наставе на Докторским 
академским студијама – Биологија. Напомиње да је сагласност затражена за извођење наставе 
на Докторским студијама – Биологија, за истраживаче: др Милану Митровић, научног 
саветника и др Јелену Јовић, вишег научног сарадника, као и да ће се настава изводити на два 
предмета на енглеском и српском језику. 
Како дискусије под овом тачком дневног реда није било, председавајућа ставља на гласање, а 
Научно веће једногласно доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ 
 
Даје се сагласност др Милани Митровић, научном саветнику Института за заштиту биља и 
животну средину, Београд и др Јелени Јовић, вишем научном сараднику Института за заштиту 
биља и животну средину, Београд, за ангажовање на Универзитету у Београду – Биолошки 
факултет, ради извођења наставе на Докторским академским студијама – Биологија, у 
акредитационом периоду 2020-2027. године. 
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Тачка 11. 
 
По овој тачки дневног реда Научно веће разматра Извештај Комисије за компетентност. Реч 
добија др Јелена Јовић, председник Комисије, која укратко представља поднет Извештај 
Комисије за праћење научне компетентности истраживача Института за заштиту биља и 
животну средину за период од 01.06.2018. године до 01.12.2019. године. Наводи да ће се 
наредни извештај радити у јуну 2020. године. 
Како Научно веће није имало примедби на Извештај, председавајућа предлаже, а Научно веће 
једногласно доноси следећу: 
 

ОДЛУКУ 

Усваја се Извештај о раду 2. сазива Комисије за праћење научне компетентности истраживача 
ИЗБИС за период од 01.06.2019. до 01.12.2019. године бр. 2039 од 28.11.2019. године у 
целости, како је и поднет. 
 
 
 
Тачка 12. 
 
Под овом тачком дневног реда председавајућа наводи да је Научном већу достављена Молба  
бр. 2064 од 06.12.2019. године, др Милане Митровић, за давање сагласности за учешће на 
конкурсу за суфинансирање научно-истраживачких и развојних пројеката између Републике 
Србије и Народне Републике Кине за период 2020-2022. 
Како дискусије није било, председавајућа ставља на гласање, а Научно веће једногласно усваја 
следећу: 
 

ОДЛУКУ 
 
Даје се сагласност истраживачима Одсека за штеточине биља Института за заштиту биља и 
животну средину: руководиоцу др Милани Митровић, др Иву Тошевском, др Татјани 
Цврковић, др Јелени Јовић, др Оливеру Крстићу, др Миљани Јаковљевић и мастер биол. 
Славици Маринковић за учешће на конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја за суфинансирање научно-истраживачких и развојних пројеката између Републике 
Србије и Народне Републике Кине за период 2020 – 2022. године. 
 
 
 
Тачка 13. 
 
Под овом тачком дневног реда председавајућа наводи да је Научном већу достављена Молба 
бр. 2157 од 20.12.2019. године, др Катарине Гашић, за подношење предлога пројекта у оквиру 
програма Доказ концепта, Фонда за иновациону делатност Републике Србије.  
Како дискусије није било, председавајућа ставља на гласање, а Научно веће једногласно усваја 
следећу: 

ОДЛУКУ 
Даје се сагласност др Катарини Гашић за подношење предлога пројекта у оквиру програма 
Доказ концепта, Фонда за иновациону делатност Републике Србије под називом: „Phage-based 
control of pepper bacterial spot – a novel solution”. 
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Под овом тачком дневног Научном веће разматра и Молбу бр. 2163 од 20.12.2019. године, др 
Катарине Гашић, за подношење предлога пројекта у оквиру сарадње српске науке са 
дијаспором Фонда за науку Републике Србије. 
Како дискусије није било, председавајућа ставља на гласање, а Научно веће једногласно усваја 
следећу: 

ОДЛУКУ 
Даје се сагласност др Катарини Гашић за подношење предлога пројекта у у оквиру сарадње 
српске науке науке са дијаспором Фонда за науку Републике Србије под називом: „Insights into 
the microbiome of crown gall tumors on different plants in Serbia”. 
 
 
 
Тачка 14. 
 
Др Татјана Цврковић наводи да се, с обзиром да нема пристиглих захтева за учешће на 
домаћим и међународним скуповима, разматрају достављени извештаји и то: 

−  Извештаји Александре Савић истраживача-сарадника Одсека за хербологију 
Института, др Милоша Стевановића вишег стручног сарадника Одсека за болести 
биља Института, др Слободана Кузмановића вишег научног сарадника Одсека за 
болести биља Института, др Мире Старовић научног саветника Одсека за болести 
биља Института, др Татјане Поповић вишег научног сарадника Одсека за болести биља 
Института, др Ратибора Штрбановића научног сарадника Одсека за болести биља 
Института, др Катарине Гашић вишег научног сарадника Одсека за болести биља 
Института, др Данијеле Ристић вишег научног сарадника Одсека за болести биља 
Института, др Данијеле Павловић вишег научног сарадника Одсека за хербологију 
Института и др Виолете Оро вишег стручног сарадника Одсека за болести биља 
Института, сви са учешћа на научном скупу VIII Congress on Plant Protection, у 
организацији Друштва за заштиту биља Србије, који се одржава на Златибору, Србија, 
у периоду од 25. до 29. новембра 2019. године; 

− Извештај др Сање Ђуровић и др Богдана Николића са међународног стручног скупа 
одржаног на Јахорини, БиХ, у периоду од 03.10.2019. до 06.10.2019. године; 

− Извештаји др Сање Ђуровић и маст. инж. Ање Милосављевић са међународног 
стручног скупа који је одржан у Валенсији, Шпанија, у периоду од 11.11.2019. до 
14.11.2019. године. 

С обзиром да није било дискусије по овој тачки, Научно веће једногласно је усвојило све 
поднете извештајe. 
 
 
 
Тачка 15. 
 
Под тачком разно директор Института др Милана Митровић обавештава Научно веће о 
следећем: 

1. У вези малог патента одобреног на име др Виолете Оро и њене сестре као физичких 
лица, а који је из области деловања Института, о коме су чланови Научног већа 
обавештени на претходној седници, директорка обавештава да је након штo је 
контактиран Завод за заштиту интелектуалне својине о процедурама у таквим 
случајевима, обављена званична преписка са др Виолетом Оро. Од именоване је 
затражено да се изјасни на околности у вези са малим патентом, што је она и учинила. 
Донета је одлука да Институт не покрене судски спор због немогућности утврђивања 
истинитости тврдњи др Оро, већ је само упозорена да је дужна да послодавцу - 
Институту пријави сваки патент у даљим истраживањима у складу са законом и 
Правилником о заштити интелектуалне својине.  



2. .ll:HpeKTopKaje aasena na je .nOlIIJIano jow jenner casaan.a sesaaor sa HeqHlbelbe Y CMHCny
3alIITHTe HHTeJleKTYaJIHecsojaue l1HcTHTYTa.O.nHOCHce aa np Cnotionaaa Kysaaaosaha,
jenaor on ayropa rrpnaaare HOBecopre uusaaa, xoja je npaxasao xao pe3YJlTaTrrpojexra, a 0
qeMY HHje 06aBeCTHOJ1HCTHTYTalIITO je npeua 3aKOHYH nOTOHCaHHMaHeKCHMayrosopa C
MHHHCTaPCTBOMY 06aBe3H. Hartoxuuse na ce y HaBe.neHOMcnysajy Ca3HaJIOsa pe3YJlTaT
npojexra TeKHaKOHlIITOje HCTeKao3aKOHCKHPOKsa npezryaaaaae narsax rrpassax pa.nIbH.

3. Ofiaseurrasa H na je ca a.nBOKaTOMKOjH ce 6aBH 3alIITHTOMnpasa HHTeJleKTYaJIHecsojaae
YlHCTHTYTnornncao yrosop 0 capaznsu H npyscarsy npaBHHX ycnyra, a y LlHJbYnpyscaa,a
npasae nouoha HCTpa)!(HBaqHMaI1HcTHTYTana npenoanajy WTaje HHTeJleKTYaJIHacsojnaa,
naTeHTH,npasa H06aBe3e 3anOCJleHHX,WTa nonnesce 3aWTHTHHztp.

4. Y Be3Haxpeznrraunje J1HcTHTYTaofiaaeurraaa na nocrynax HHje OKOHqaHH na je Onfiop sa
axpeznrraunjy KOjHpassrarpa noxyuearauajy l1HCTHTYTa3aTPa)!(HOH3MeHYnoxyuearauaje,
TaKOWTOhe ce HCKJbyqHTHxevajcxe, 360r BeOMaMaJIenponyxnaje osor oncexa l1HcTHTYTa,
WTOrrpencraarsa BPJlOo36HJbaHnpofinea sa J1HCTHTYT.

5. Y Be3HIlporpava pana J1HcTHTYTaaa 2020. ronnay KOjHje xao nnpexrop 6HJla y o6aBe3Hna
.nOCTaBHHa.llJle)!(HOMMHHHcTapcTBY, a KOjH je cacrasana aa OCHOBY.nOCTaBJbeHHX
HHcpopMaLlHjaon CBHX acrpaaoraava I1HcTHTYTa, yxasyje na cy nojeaaua HCTpa)!(HBaqH
He036HJbHOCXBaTHJlHH .nOCTaBJbaJIHCKOPOnpasae OJIaHOBesa pan y 2020 ronana. Hasona
na he ce y 2020. nosera ca aHaJIH30MCJla60CTH,caara, rrpera.n H rrpamnca Kp03 SWOT
aHaJIH3YHna he rrpsn 6HTHOncex aa cpHTocpapMaLlHjyH 3awTHTY)!(HBOTHecpeznrae.

6. Ofiaaeurrasa H zta je Bnana PC ztouena Ype.n6y 0 HopMaTHBHMaH craanapnaaa pacnonene
cpencrasa aKpe.nHTOBaHHMHayqHoHCTpa)!(HBaqKHMopraaasanajaaa KOjOM je nerarsao
ypehen HaqHHpacnonene cpeztcrasa H H3rJIe.nronmmser H3BelIITaja 0 pazry.

7. Y Be3H opraHH3aUHoHHX npoveaa y J1HCTHTYTYaasona na he on 01.01.2020. ronane np
Henan TpKYJba 6HTH pa3peWeH cpYHKUHjenOMohHHKa znrpexropa H 6HTH HMeHOBaHsa
PYKOBo.nHouaTEfl-a, a na he HOBHnOMohHHKnapexropa sa aayxy 6HTH .np J1BOTOlIIeBcKH,
KOjH he 360r HMeHOBalha aa OBY CPYHKUHjynonaern oCTaBKY sa CPYHKUHjy3aMeHHKa
npe.nce.nHHKaYnpaaaor onoopa .

.IJ:pTarjaaa Llapxoaah non Ta'-lKOMPa3HOaanovarse na je, KaKOje seh aa rrperxonaav cemmuaaa
Hayxaor seha pasroaapano, nOTPe6HOzta ce cpopMHpaeTH'IKa KOMHcHja,xao Haa cexperap Haysnor
seha rrpezrysve xopaxe aa nspazry IlpaBHJlHHKa 0 parry eTH'IKe KOMHcHje.Hasona H na he ce aa
cneaehoj (eJleKTPOHcKoj)cennun YCBajaTHH3BelIITaj 0 parry Hay-mor seha sa 2019. ronmry, a na he
uapenna penosaa cenanua 6HTH xpajev janyapa O.nHOCHOnOqeTKOMcpe6pyapa.

KaKOje .nHeBHHpen HCupOJbeH,Ilpencenasajyha je 3aKJbY'-lHJlacenmnry y 10: 15.

3;F. ifjHH'-Iap6. ~
Jene a Jepesmh
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