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Тачка 2. 
Др Јелена Јовић наводи да су на претходној седници донете три одлуке, и то: одлука о 
утврђивању предлога комисије за избор у звање виши научни сарадник др Виолете Оро, 
одлука о реизбору у звање истраживач –сарадник Андрее Косовац и одлука о покретању 
поступка за избор у звање стручни сарадник дипл.инж. Сање Ђуровић. 
Извештај о реализацији одлука и закључака са претходне седнице Научног већа је 
једногласно усвојен. 
 
Тачка 3. 
По овој тачки дневног реда председница Научног већа наводи да је др Драгана 
Марисављевић у складу са новим изменама Закона о НИД поднела захтев за трећи по реду 
реизбор у звање научни сарадник и предложила Комисију у саставу др Данијела Павловић 
за председника комисије, др Љиљана Радивојевић, члан и др Јелена Гајић Умиљендић, 
члан. Констатовала је да на основу библиографије кандидат испуњава квантитативне 
услове за реизбор. Након дискусије др Јелена Јовић ставља на гласање предлог за 
покретање поступка реизбора у звање научни сарадник и именовање Комисије у 
предложеном саставу. 
 Једногласно је усвојен предлог за покретање поступка реизбора у звање научни 
сарадник др Драгане Марисављевић, и именована је Комисија у саставу: др Данијела 
Павловић за председника комисије, др Љиљана Радивојевић, члан и др Јелена Гајић 
Умиљендић, члан. 
 
Тачка 4. 
По овој тачки дневног реда председница Научног већа наводи да је др Ратибор 
Штрбановић поднео захтев за избор у звање научни сарадник и предложи Комисију у 
саставу др Раде Станисављевић за председника комисије, др Драгослав Ђокић, члан и др 
Добривој Поштић, члан. Констатује да кандидат на основу поднете библиографије, 
вишеструко испуњава потребне квантитативне критеријуме и посебно истиче 
публиковање рада у часопису категорије М21а.  Након дискусије др Јелена Јовић ставља 
на гласање предлог за покретање поступка избора у звање научни сарадник и именовање 
Комисије у предложеном саставу. 
 Једногласно је усвојен предлог за покретање поступка избора у звање научни 
сарадник др Ратибора Штрбановића, и именована Комисија у саставу: др Раде 
Станисављевић за председника комисије, др Драгослав Ђокић, члан и др Добривој 
Поштић, члан.   
 
Тачка 5. 
Председник Научног већа, др Јелена Јовић наводи да су извештаје са скупова поднели: др 
Катарина Гашић - која је боравила у Италији на курсу који је организовао FAO, др 
Данијела Павловић- која је боравила у Чешкој на „7th International Weed Science Congress“, 
др Татјана Поповић и др Жарко Ивановић – који су боравили у Француској који је 
организовао EPPO. Др Јелена Јовић у дискусији поводом поднетих извештаја истиче 
неопходност подношенја истих Научном већу као и тражења сагласности за одласке на 
научне и/или стручне скупове и усвршавања без обзира на извор финансирања ових 
активности јер истраживачи у свим овваквим приликама представљају Институт.  
 Након дискусије, извештаји са научно-стручних скупова су једногласно усвојени. 
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