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Тачка 2. 
Председник Научног већа, др Јелена Јовић, усмено је поднела извештај члановима 
Научног већа, да су све одлуке донете на 13. редовној седници НВ, реализоване и 
достављене кандидатима, односно члановима Комисије. Извештај је једногласно 
усвојен.  
 
Тачка 3. 
Научно веће Института је разматрало извештај Комисије (бр. 63 од 18.01.2017. године) 
за избор у звање истраживач-приправник, маст. инж. пољ. Наташе Велијевић. 
Председник Научног већа др Јелена Јовић је обавестила присутне чланове да је 
извештај стављен  на увид јавности у периоду и на начин дефинисано Правилником о 
спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких звања истраживача у 
Институту за заштиту биља и животну средину (број 1905 од 28.09.2016. године), и да 
нису стигле никакве примедбе на извештај. Извештај о кандидату је затим представио 
др Раде Станисављевић, научни саветник, председник 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 7. 
Правилника о спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких звања, а у 
складу са чланом 70. Закона о научноистраживачкој делатности за стицање 
истраживачког звања истраживач-приправник, и једногласно донело Одлуку о избору 
маст. инж. пољ. Наташе Велијевић у звање истраживач-приправник.  
 
Тачка 4. 
По овој тачки дневног реда Научно веће разматрало је захтев (бр. 321 од 23.02.2017. 
године) за покретање поступка за избор дипл. биол. Оливера Крстића, сарадника 
Одсека за штеточине биља Института, у стручно звање стручни сарадник. Након краће 
дискусије, једногласно је усвојен предлог за покретање поступка избора у звање 
стручни сарадник дипл. биол. Оливера Крстића и именована Комисија у саставу:  

- др Јелена Јовић, виши научни сарадник Института за заштиту биља и животну 
средину у Београду, председеник Комисије; 

- др Татјана Цврковић, виши научни сарадник Института за заштиту биља и 
животну средину у Београду, члан Комисије; 

- др Иво Тошевски, научни саветник Института за заштиту биља и животну 
средину у Београду, члан Комисије. 

 
Тачка 5. 
У оквиру ове тачке дневног реда Научно веће је разматрало захтеве за учествовање на 
међународним научним скуповима и то: захтев др Катарине Гашић бр. 302 од 
20.02.2017, захтев др Данијеле Ристић бр. 318 од 22.02.2017, захтев Ане Анђелковић 
бр. 328 од 24.02.2017. и захтев др Драгане Марисављевић бр. 329 од 24.02.2017. Након 
дискусије, једногласно су усвојене следеће одлуке: 

‐ Даје се сагласност др Катарини Гашић, вишем научном сараднику Одсека за 
болести биља, за научни боравак у Бриселу, Белгија на научном састанку "1st 
Management Committee (MC) meeting of COST Action: CA16107 - EuroXanth: 
Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in 
Europe", у периоду од 15-17.03.2017. године. Посета представља део научних 
активности у оквиру међународног пројеката "EuroXanth: Integrating science on 
Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe" бр. CA16107 
и финансирана је средствима дефинисаним овим пројектом. Дневнице за ову 
посету се финансирају из комерцијалних послова Одсека за болести биља. 
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‐ Даје се сагласност др Данијели Ристић, научном сараднику Одсека за болести 
биља, за учешће и презентацију рада на међународном научном скупу "FEMS 
2017 7th Congress of European Microbiologists" у организацији The Federation of 
European Microbiologists (FEMS) у периоду од 08-14.07.2017. године у 
Валенсија, Шпанија.  

‐ Даје се сагласност Ани Анђелковић, истраживачу-сараднику Одсека за 
хербологију, за учешће и презентацију рада на међународном научном скупу  
"7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference: Networking and regional 
cooperation towards invasive alien species prevention and management in Europe" у 
организацији Institute of Biodiversity and Ecosystem Research Bulgarian Academy 
of Sciences (IBER-BAS), East and South-European Network for Invasive Alien 
Species (ESENIAS) и Danube Region Invasive Alien Species Network (DIAS), од 
28-30.03.2017. године у Софији, Бугарска. 

‐ Даје се сагласност др Драгани Марисављевић, научном сараднику Одсека за 
хербологију, за учешће и презентацију рада на међународном научном скупу  
"7th ESENIAS Workshop with Scientific Conference: Networking and regional 
cooperation towards invasive alien species prevention and management in Europe" у 
организацији Institute of Biodiversity and Ecosystem Research Bulgarian Academy 
of Sciences (IBER-BAS), East and South-European Network for Invasive Alien 
Species (ESENIAS) и Danube Region Invasive Alien Species Network (DIAS), од 
28-30.03.2017. године у Софији, Бугарска. 

 
Тачка 6. 
У оквиру ове тачке дневног реда Научно веће је разматрало молбу за сагласност за 
учешће на Конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 
финансирање научноистраживачких и развојних пројеката између Републике Србије и 
Народне Републике Кине за период 2017-2019. година, који је поднела др Милана 
Митровић (допис бр. 292 од 20.02.2017. године) и донело следећу ОДЛУКУ: 
 Научно веће је сагласно са учешћем истраживача Одсекa за штеточине биља 

Институтa на Конкурсу за научноистраживачке и развојне пројекте између 
Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2017-2019. година. 
Сагласност се даје за пријаву пројекта у приоритеној области ”Пољопривреда и 
храна”, на тему ризика интродукције инвазивних врста инсеката, детекције 
комплекса природних непријатеља инвазивних врста и њихове имплементације 
као агената за биолошку конктролу у програмима интегралне заштите. Даје се 
сагласност да руководилац испред истраживачког тима из института буде др 
Милана Митровић, и да у реализацији пројекта учествују: др Милана Митровић, 
др Иво Тошевски, др Татјана Цврковић, др Јелена Јовић, дипл. биол. Оливер 
Крстић, дипл. биол. Андреа Косовац и маст. биол. Миљана Јаковљевић.  

 
Тачка 7. 
У оквиру ове тачке дневног реда Научно веће је разматрало критеријуме за оцену 
научне компетентности истраживача. Др Татјана Цврковић, председник Комисије за 
компетентност је укратко представила предлог критеријума који је Комисија саставила 
и упутила Научном већу на одлучивање. Затим је председник Већа др Јовић отворила 
дискусију поводом овог предлога у којој су учествовали сви чланови Већа. 
Констатовано је да вредновање радова категорије „Case report“ треба представити 
засебним ставом одлуке јер се ови радови публикују не само у часописима категорије 
М21, већ и у категоријама М22, односно М23. Затим је разматран начин категоризације 
радова који се вреднују у различитим областима (биотехнологија/биологија за М51, 



4 
 

односно нпр. Plant Science/Agronomy за М20) и након дискусије је усаглашено да 
часописе треба категорисати у најповољнијој области. Такође је констатовано да 
рангирање научних часописа за дату годину треба да се обавља у сагласности са 
Правилником, односно на основу импакт фактора часописа и позиције на JCR листи за 
период од две године пре публиковања и година публиковања, и то за ону годину у 
којој је часопис најбоље рангиран. Затим је др Раде Станисављевић предложио да би 
поред врста и група научних резултата које је Комисија предложила да се вреднују 
приликом праћења компетентности истраживача, требало вредновати и саопштења на 
међународним скуповима штампана у целини, односно категорије М31 и М33. О овом 
питању је вођена опсежна дискусија у којој су учествовали сви чланови Већа и већина 
истраживача је сматрала да саопштења са научних скупова не би требала да се 
вреднују за праћење компетентности јер су ти радови са далеко слабијом рецензијом 
него остале категорије које се вреднују, да би због броја ових радова њихово 
вредновање оптеретило комисију, и као најзначајније да би Научно веће требало да 
фаворизује квалитет и да због тога поред свих категорија које се прате за 
компетентност, саопштења са скупова не би вредновати. Такође су изнети аргументи за 
категорисање ових саопштења: да су они цитирани, да се често публикују у посебним 
издањима часописа и да Министарство за пројекте тражи да се публикују радови из 
различитих категорија. Након дискусије и усаглашавања текста одлуке, председник 
Научног већа др Јовић је прочитала текст и ставила на гласање одлуку о 
критеријумима. Научно веће је већином гласова (11 "за" и 2 "уздржана") донело 
следећу: 

О Д Л У К У о критеријумима за праћење научне компетентности истраживача ИЗБИС 
 
Праћење научне компетентности и утврђивање ранг листе научне компетентности 
истраживача ИЗБИС, врши се на основу следећих врста и група научних резултата 
дефинисаних Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном 
исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 
24/2016):  
Ознака 
резултата 

Назив врсте или групе резултата Вредност 
резултата 

М11 Истакнута монографија међународног значаја 14 поена 
М12 Монографија међународног значаја 10 поена 
М13 Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у 

тематском зборнику водећег међународног значаја 
7 поена 

М14 Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у 
тематском зборнику међународног значаја 

4 поена 

М21а Међународни часопис изузетних вредности 10 поена 
М21 Врхунски међународни часопис 8 поена 
М22 Истакнути међународни часопис 5 поена 
М23 Међународни часопис 3 поена 
М24 Национални часопис међународног значаја 3 поена 
М41 Истакнута монографија националног значаја 7 поена 
М42 Монографија националног значаја 5 поена 
М51 Врхунски часопис националног значаја 2 поена 
М80 Техничка решења 1-8 поена 
М90 Патенти 2-16 поена 
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Научни радови категорије „Case report“ вредноваће се са четвртином вредности броја 
поена које носи часопис. 
 Категоризације и рангирање научних часописа за дату годину обављаће се на 
основу импакт фактора часописа и позиције на JCR листи за период од две године пре 
публиковања и година публиковања, и то за ону годину и област публиковања у којој 
је часопис најбоље рангиран, односно у којој је имао највећи импакт фактор. 
 Приликом категоризације научних резултата за дату годину ће се узимати у 
обзир само научна остварења са пуном пагинацијом (М21а, М21, М22, М23, М24, 
М51), односно прецизно наведеном годином публиковања или издавања решења за 
категорије M11, M12, M13, M14, M41, M42, M80 и M90.  
 Уколико је Правилником дефинисана неопходност верификацијe научних 
резултата одређене категорије, односно потврда од стране надлежног Матичног 
научног одбора (МНО), ова научна остварења ће бити категорисана искључиво уз 
потврду МНО.  
 Истраживачи се обавезују да Комисији за комептентност правовремено 
достављају податке о својим научним резултатима, пратећу документацију и потврде 
од надлежних МНО.  
 Рангирање истраживача ће се вршити на период од 5 година. 
  Радови избачени са JCR листе за годину публиковања неће бити узимани у 
обзир приликом категоризације и формирања ранг листе научне компетентности.  
 
Тачка 8. 
Под тачком Разно је дискутовано о промени категоризације часописа са новим 
Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача („Сл. Гласник РС“, бр. 24/2016). Ово се 
посебно односи на категорију М22 која сада обухвата часописе који су до 60% на JCR 
листи. Др Јелена Јовић је изнела податке о часописима у којима објављују истраживачи 
из института а који су до сада били у категорији М23:   
Journal of Plant Disease and Protection = M22 за период 2006-2016 
Journal of Phytopathology = M22 за период 2006-2014 
Journal of Plant Pathology = M22 за период 2006-2012 
Plant Pathology Journal = M22 за период 2014-2017 
Phytopathologia Mediterranea = M22 за период 2009-2017 
Zootaxa = M22 за период 2010-2017 
ZEMDIRBYSTE = M22 за период 2010-2017 
 
Услед ових промена категоризације, потребно је извршити промене на званичној 
интернет страници института по питању статуса следећих публикација: 
2015  - Božić et al. (2015) Journal of Plant Disease and Protection = M22 
2014 - Stanisavljević et al. (2014) ZEMDIRBYSTE = M22 
2013  - Božić et al. (2013) Journal of Plant Disease and Protection = M22 
2012 - Chetvrekov et al. (2012) Zootaxa = M22 
 Starović et al. (2012) Journal of Phytopathology = M22 
 
Часопис Bulgarian Journal of Agricultural Science је избачен са JCR листе и има импакт 
фактор само за период 2010-2012 
 
Затим је др Иво Тошевски, заменик председника Управног одбора Института укратко 
известио чланове Научног већа о предметима разматраним на две седнице УО одржане 
у јануару и фебруару 2017. године. Констатовао је да је Управни одбор задовољан 




