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Тачка 1. 
По првој тачки дневног реда разматран је записник са 18.редовне седнице Научног већа, 
одржане дана 02.06.2017. године.Будући да није било измена и допуна наведеног 
записника, исти је једногласно усвојен. 
 
Тачка 2. 
Др Јелена Јовић је укратко известила присутне да је на 18.редовној седници Научног већа 
донетои на реализацију прослеђено укупно 6 одлука. С обзиром да није било дискусије по 
овој тачки дневног реда, Извештај о реализацији одлука са 18. редовне седнице Научног 
већаједногласно је усвојен. 
 
Тачка 3. 
Др Јелена Јовићје подсетила присутне да је досадашњем члану Научног већа,Др Лани 
Ђукановић престао радни однос у Институту услед одласка у пензију. С тим у вези, 
председавајућа јеуказалананеопходностпопуњавања бројног стања Научног већа, 
осврнувши се на процедуру утврђену Статутом Института којом је дефинисано да се 
чланови Научног већа одређују на основу ранг листе научне компетентности у последњих 
пет година, чије вођење је поверено Изборној комисији. Будући да није било дискусије по 
овој тачки дневног реда, имајући у виду  тренутно стање на ранг листи научне 
компетентности, односно остварени број бодова, Научно веће је једногласно 
верификовало мандат новом члану тринаестог сазива Научног већа Института за заштиту 
биља и животну средину,ДрДобривоју Поштићу, научном сараднику.  
 
Тачка 4. 
Председавајућа је дала реч Др Горану Алексићу, подносиоцу захтева за валидацију и 
верификацију техничког решења под називом "Програм прогнозе Venturia inaequalis – 
проузроковача чађаве краставости јабуке“. Др Алексић је укратко упознао присутне са 
најважнијим детаљима предложеног техничког решења и поред осталог истакао да је 
суштина техничког решења обједињавање свих метода и поступака када је у питању 
праћење биологије патогена, а циљеви су поред повећања ефикасности, смањење 
трошкова, као и смањење загађења животне средине. Није било дискусије по овој тачки 
дневног реда, те је Научно веће једногласно донело следећу: 

О Д Л У К У 
Даје се сагласност за покретање поступка валидације и верификације техничког решења 
из области биотехнологије и пољопривреде, у категорији М 82 под називом "Програм 
прогнозе Venturia inaequalis – проузроковача чађаве краставости јабуке“ код 
надлежног Матичног научног одбора за биотехнологију и пољопривреду.  
 
Тачка 5. 
Др Јелена Јовић је обавестила присутне о поднетом захтеву Др Горана Алексића за 
реизбор у звање виши научни сарадник. Председавајућа јеукратко изложила основне 
детаље везане за процедуру реизбора у више научно звање, осврунвши се у кратким 
цртама на биографију и библиографију кандидата, напомињући да су за чланове Комисије 
заоценуиспуњеностиусловазаизбор унаучнозвање кандидата предложеничланови Научног 
већа Инстутута за заштиту биља и животну средину Београд, Др Мира Старовић, научни 
саветник и Др Вељко Гавриловић, научни саветник, као и Др Бранкица Тановић, виши 
научни сарадник из Института за пестициде и заштиту животне средине Београд.Након 
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краћег излагања, будући даније било дискусије по овој тачки дневног реда, Научно веће 
једногласно је донело следећу: 

О Д Л У К У  
I 

Покреће се поступак за реизбор др Горана Алексића у звање виши научни сарадник. 
II 

За чланове Комисије  заоценуиспуњеностиусловазаизбор унаучнозвање кандидата из 
става I именују се: 

1. Др Мира Старовић, 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 Бранкица Тановић, виши научни сарадник, Институт за пестициде и заштиту 
животне средине Београд, члан Комисије. 

 
Тачка 6. 
По овојтачки дневног реда,разматрана је молба за одобрење учешћа на домаћем научном 
скупу под називом "Симпозијум  ентомолога  Србије 2017"у организацији Ентомолошког 
друштва Србије, у периоду од 18. до 21. септембра 2017. године, а подносиоци су Др 
Јелена Јовић, Др Милана Митровић, Др Татјана Цврковић, Др Иво Тошевски, Оливер 
Крстић, Андреа Косовац, Миљана Јаковљевић и Славица Маринковићистраживачи Одсека 
за штеточине биља. 

Разматрана је и молба Др Светлане Живковић,истраживача Одсека за болести 
биља, за учешће на VI међународном научном скупу под називом „Микологија, 
Микотоксикологија, Микозе“, у организацији Одељења за природне науке Матице српске 
у периоду од 27. до 29. септембра 2017. године. 

Поред наведеног, разматрана је и молба Александре Савић, истраживача-сарадника 
Одсека за хербологију за учешће на међународном научном скупу под називом "5th 
International Symposium Weeds and Invasive Plants" у организацији European Weed Research 
Society (EWRS), у периоду од 09. до 15. октобра 2017. године. 

Разматране су такође и молбе др Богдана Николића и Сање Ђуровић из Одсека за 
фитофармацију и заштиту животне средине за учешће на VIII Међународном научном 
пољопривредном симпозијуму на Јахорини (Босна и Херцеговина) под називом „Агросим 
2017“ у периоду од 05. до 08. октобра 2017. године. Није било дискусије везане за поднете 
молбе, те су након гласања исте једногласно усвојене и донете одговарајуће одлуке о 
давању сагласности за учествовање на научним скуповима. 
 
По истој тачки дневног реда разматрани су и следећи извештаји: 
-Извештај групе истраживача Одсека за штеточине биља и то:Др Милане Митровић, Др 
Ива Тошевског, Др Татјане Цврковић и Др Јелене Јовић са међународногнаучног скупапод 
називом "24th Central European Auchenorrhyncha Meeting" одржаног  у периоду од 09. до 
12. jуна 2017. године у Лугану, Швајцарска.  
-Извештај Др Данијеле Ристић са међународног научног скупа под називом“7 thCongressof 
European Microbiologists („FEMS 2017“ одржаног у периоду од 09. до 13. јула 2017. 
године у Валенсији ( Шпанија).  




