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7. Разматрање захтева и извештаја са научно-стручних скупова и усавршавања; 
8. Разматрање предлога Правилника о спровођењу поступка за стицање научних и 

истраживачких звања ИЗБИС; 
9. Разно. 

 
Тачка 1. 
По првој тачки дневног реда разматран је Записник са 6. редовне седнице Научног већа. 
Обзиром да није било измена и допуна Записника, након гласања записник је једногласно 
усвојен. 
Надаље је разматран је Записник са 7. електронске седнице Научног већа, као и 
Образложење за одржавање исте са копијама е‐поште са исходом гласања са 7. 
електронске седнице. 
Обзиром да није било измена и допуна Записника, након гласања записник је једногласно 
усвојен. 
 
Тачка 2. 
Др Јелена Јовић наводи да је на 6. редовној седници Научног већа донето 6 одлука које су 
прослеђене на даљу реализацију, и то: одлука о избору у стручно звање дипл. инж. Сање 
Ђуровић, утврђујућа одлука о избору у звање научни сарадник др Ратибора Штрбановића, 
одлука о покретању реизбора у звање истраживач–сарадник дипл.инж. Ање 
Милосављевић, одлука о давању сагласности за упућивање Ање Милосављевић на 
научно–стручно усавршавање у Америци, као и две сагласности за учешће на X Конгресу 
о коровима у организацији херболошког друштва Србије, у Врднику др Данијели 
Павловић и др Богдану Николићу. Надаље, извештава да су на 7. електронској седници 
Научног већа донете три одлуке, и то: две одлуке о давању сагласности за учешће на 
конкурсу  Фонда за иновациону делатност: др Вељку Гавриловићу и др Ненаду Тркуљи и 
др Катарини Гашић, и сагласаност др Драгани Марисављевић за учешће на X Конгресу о 
коровима у организацији херболошког друштва Србије, у Врднику.  
Обзиром да није било даље дискусије по  овој тачки, једногласно су усвојени извештаји са  
6. редовне седнице и 7. електронске седнице Научног већа. 
 
Тачка 3. 
Председник Научног већа др Јелена Јовић укратко наводи да је поступак за трeћи реизбор 
др Драгане Марисављевић, научног сарадника, у звање научни сарадник покренут у 
складу са одредбама Закона. Констатује да је извештај Комисије био доступан јавности у 
трајању од 30 дана, након објављивања у дневном листу „Политика“ 11.08.2016. године и 
да није било никаквих примедби. Затим је резиме извештаја о научном доприносу 
кандидата представила др Данијела Павловић, виши научни сарадник, председник 
Комисије за спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и оцене научног 
рада кандидата.  
 Др  Данијела Павловић укратко износи биографију и библиографију кандидата, 
наводећи да је кандидат учествовао на више домаћих и страних пројеката. Председник 
Комисије истиче да је Комисија јединствена у оцени и закључку да др Драгана 
Марисављевић испуњава све законом прописане услове да буде реизабрана трећи пут у 
звање научни сарадник из области биотехничких наука, те предлаже Научном већу 
Института да утврди овај предлог и упути га Министарству просвете, науке и 
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технолошког развоја РС, МНО за биотехнологију и пољопривреду и Комисији за стицање 
научних звања да тај реизбор и потврди. 
 Након краће дискусије о научним остварењима кандидата, др Јелена Јовић је 
предложила да Научно веће утврди предлог Комисије за реизбор др Драгане 
Марисављевић, научног сарадника, у звање научни сарадник. Након гласања, једногласно 
је донета одлука о утврђивању предлога Комисије за реизбор др Драгане Марисављевић у 
звање научни сарадник. 
 
Тачка 4. 
Др Јелена Јовић образлаже свој предлог за допуну члана 10. Правилника о утврђивању 
услова и предлога за стицање стручних звања и избор у стручна звања ИЗБИС деловодни 
бр. 1790 од 07.09.2016.год., да се дода став 2, који ће гласити: "Реферат Комисјие  о оцени 
кандидата за избор у стручна звање се ставља на увид и сматра доступним јавности 
постављањем копије реферата на званичној интернет страници Института". Др Јелена 
Јовић наводи да се ради о поједностављивању и убразању поступка, као и о повољнијем 
финансијском аспекту за Институт.  
Обзиром да није било даље дискусије или примедби на овај предлог, једногласно је донета 
одлука о изменама и допунама Правилника о утврђивању услова и предлога за стицање 
стручних звања и избор у стручна звања ИЗБИС. 
 
Тачка 5. 
Др Јелена Јовић наводи да у Пословнику Научног већа ИЗБИС није одређен мандат 
Комисије за праћење  научне компетентности истраживача, те је дописом бр. 1791 од 
07.09.2016. год. предложила допуну Пословника о раду Научног већа ИЗБИС тако што ће 
се у члану 5. додати нови став 2. који ће гласити: "Мандат једног сазива Комисије за 
компетентност траје две године". По отварању дискусије за реч се јавља др Мира 
Старовић и наводи да сматра да мандат Комисије треба да прати мандат Научног већа, а 
обзиром да је већ 6 месеци од избора тренутног сазива Научног већа треба формулисати 
одредбу тако да и то покрије. Др Иво Тошевски истиче да се слаже са мишљењем др Мире 
Старовић, јер може да се догоди да члан Комисије избором новог сазива Научног већа не 
буде више члан истог. Након краће дискусије закључено је да став 2. члана 5. Пословника 
Научно већа ИЗБИС треба да гласи: „Мандат једног сазива Комисије за компетентност 
траје две године, односно до истека текућег сазива Научног већа.“ 
Једногласно је горе наведена допуна Пословника о раду Научног већа. 
 
Тачка 6. 
По овој тачки дневног реда др Јелена Јовић наводи да је потребно формирати Комисију за 
праћење научне компетенстности истраживача, те предлаже за чланове др Миру 
Старовић, научног саветника, др Татјану Цврковић, вишег научног сарадника и др Жарка 
Ивановића, научног сарадника. Истиче да је разговарала са колегама које предлаже, а који 
су навели да би се прихватили оваквог ангажовања. Надаље наводи да је задатак Комисије 
да дефинише критеријуме за оцену научног доприноса истраживача, а затим да прикупља 
податке, а да ће касније сваки истраживач достављати Комисији потребне податке. Сем 
тога истиче да Комисија ради по Пословнику Научног већа. Обзиром да нема других 
предлога за чланове Комисије др Јелена Јовић ставља на гласање Одлуку о именовању 
чланова првог сазива Комисије за праћење научне компетенстности истраживача у 
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саставу: др Мира Старовић, научни саветник, др Татјана Цврковић, виши научни сарадник 
и др Жарко Ивановић, научни сарадник, на период од 2 године односно до истека мандата 
текућег сазива Научног већа. Комисија се има конституисати у року од 30 дана. Након 
краће дискусије поводом примедбе др Данијеле Павловић на предугачак рок за 
конституисање, чланови НВ су усагласили ставове да је примерен. 
Након гласања, Одлука је усвојена те се за чланове Комисије именују др Мира Старовић, 
др Татјана Цврковић и др Жарко Ивановић, на мандат од 2 год односно до истека мандата 
сазива текућег НВ, са обавезом конституисања у року од 30 дана. 
 
Тачка 7. 
Др Јелена Јовић наводи да се захтеви др Светлане Живковић, др Данијеле Ристић и др 
Добривој Поштића односе на давање сагласности за презентацију рада на научном скупу 
VII Међународни научни пољопривредни симпозијум Агросим 2016, али да колеге неће 
присуствовати скупу. 
Једногласно је дата сагласност именованима за презентацију радова на VII Међународном 
научном пољопривредном симпозијуму Агросим 2016. 
Др Лана Ђукановић и др Раде Станисављевић су поднели захтев за учешће на стручном 
скупу 4. Семенарски дани региона: Конкурентан, Иновативан, Разноврстан Семенарски 
сектор, у периоду од 20.-21.10.2016.године. 
Једногласно је дата сагласност именованима за учешће на стручном скупу 4. Семенарски 
дани региона: Конкурентан, Иновативан, Разноврстан Семенарски сектор, у периоду од 
20.-21.10.2016.године. 
Др Виолета Оро је поднела извештај о свом боравку на научном скупу у Португалији у 
периоду од 28.08-02.09.2016.год. 
Извештај је једногласно усвојен. 
 
Пауза у раду седнице од 09:50 до 10:05 часова. 
 
Тачка 8. 
По овој тачки дневног реда чланови НВ Института су сваки члан предлога Правилника о 
спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких звања истраживача у 
Институту за заштиту биља и животну средину, а посебно се задржавајући на чл. 7 
предлога до усаглашавања ставова о тачним категоријама радова који ће се узимати у 
обзир при избору, и чл. 9 где је утврђено да најмање два члана Комисије треба да буду из 
Института при избору у истраживачко звање. Др Татјана Поповић даје предлог да се 
формира образац на коме ће се покретати поступак за избор у звање, што сви присутни 
подржавају.  
Након дискусије свих присутних једногласно је усвојен текст Правилника о спровођењу 
поступка за стицање научних и истраживачких звања истраживача у Институту за заштиту 
биља и животну средину, као у прилогу овог Записника (и чини његов саставни део). 
 
Тачка 9. 
Др Јелена Јовић обавештава присутне о процедури за прелазак на академски домен у 
оквиру академске мреже Србије (ac.rs.) и налашава да постоје техничка и 
административна правила која морају бити испуњена како би се придружило домену ac.rs, 
а која су прописана Правилником АМРС-а и Правилником конференције Универзитета 




