Утврђује се текст Извештаја о раду Научног већа Института за заштиту биља и животну
средину у периоду април-децембар 2016. године и Извештај се упућује Управном Одбору
Института на разматрање.
Прилог одлуке је текст Извештаја о раду Научног већа Института за заштиту биља и
животну средину у периоду април-децембар 2016. године.
ИЗВЕШТАЈ
о раду Научног већа Института за заштиту биља и животну средину у периоду априлдецембар 2016. године
У периоду април-децембар 2016. године одржано је једанаест седница 13. сазива Научног
већа Института за заштиту биља и животну средину - ИЗБИС (1-11. седницe): једна
конститутивна, две електронске и осам редовних седница. На седницама су разматрани
захтеви и питања у оквирима надлежности Научног већа као стручног органа Института и
донете су одговарајуће одлуке, мишљења и закључци. Рад Научног већа Института је
током овог периода обухватао следеће активности:
1. Утврђен је текст Извештаја о раду Научног већа ИЗБИС у периоду јануар-март 2016.
године и упућен Управном Одбору Института на разматрање;
Документа Научног већа
2.1. Усвојен је нов Пословник о раду Научног већа ИЗБИС усклађен са новим Статутом
ИЗБИС;
2.2. Усвојена је допуна Пословника о раду Научног већа ИЗБИС и допуна Правилника о
утврђивању услова и предлога за стицање стручних звања и избор у стручна звања
ИЗБИС;
2.3. Усвојен је Правилник о спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких
звања ИЗБИС;
2.4. Усвојени су образци захтева за покретање поступка за стицање научних и
истраживачких звања ИЗБИС;
Сва документа из надлежности Научног већа (пословник, правилници, обрасци, записници
са седница, извештаји о изборима и реизборима у научна, истраживачка и стручна звања)
су учињена јавно доступним објављивањем на званичној интернет презентацији ИЗБИС;
Остала документа и одлуке
3.1. Формирана је Комисија за праћење научне компетентности истраживача у складу са
Статутом и Пословником о раду Научног већа ИЗБИС;
3.2. Разматран је предлог директорке Института за давање мишљења о тексту Правилника
о награђивању за научноистраживачки рад и научни допринос ИЗБИС. Донето је
позитивно мишљење и дата сагласност на текст Правилника;
3.3. Донете су одлуке о предлогу по једног кандидата ИЗБИС за чланове Матичног
научног одбора за биотехнологију и пољопривреду и Матичног научног одбора за
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биологију, које су по јавном позиву упућене Министарству просвете, науке и технолошког
развоја;
3.4. Упућен је захтев матичном научном одбору за биологију и матичном научном одбору
за биотехнологију и пољопривреду за тумачењем (ставом) поводом начина бодовања
радова категорије Case Report, а у складу са Прилогом 2. Правилника о поступку, начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача
(„Сл. Гласник РС“ бр. 24/2016);
Поступци за избор у научна, истраживачка и стручна звања
4.1. По питању утврђивања предлога за избор, односно реизбор, кандидата у виша научна
звања, за три истраживача ИЗБИС је утврђен предлог комисије за избор у звање виши
научни сарадник, од којих за два кандидата пре рока дефинисаног Законом о
научноистраживачкој делатности. У даљој процедури, сва три предлога су упућена на
разматрање Матичном научном одбору за биотехнологију и пољопривреду и Комисији за
стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Сва три
поступка су завршена и кандидати су изабрани у звање виши научни сарадник.
Утврђени су предлози комисија за избор и реизбор по једног истраживача ИЗБИС у
звање научни сарадник и упућени на разматрање Матичном научном одбору за
биотехнологију и пољопривреду и Комисији за стицање научних звања Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Поступци су у процедури. Такође је спроведен
поступак утврђивања предлога избора у научно звање за два кандидата који нису
запослени ни у једној научноистраживачкој институцији у земљи, а у складу са чланом 72.
Закона о научноистраживачкој делатности. У даљој процедури, ови предлози су упућени
на разматрање Матичном научном одбору за биотехнологију и пољопривреду, односно
Матичном научном одбору за биологију, и Комисији за стицање научних звања
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Оба поступка су у процедури;
4.2. По питању избора и реизбора кандидата у истраживачка звања, спроведени су
реизбори за два истраживача запослена у ИЗБИС у звање истраживач-сарадник и избори
за три кандидата који нису запослени у Институту у звање истраживач-сарадник.
Покренут је поступак избора у звање истраживач-приправник за једног кандидата који
није запослен у Институту;
4.3. Покренут је и спроведен поступак за избор једног истраживача ИЗБИС у звање
стручни сарадник у складу са одредбама Правилника о утврђивању услова и предлога за
стицање стручних звања и избор у стручна звања ИЗБИС. За истог кандидата је накнадно,
након доствљања потврде о еквиваленцији стручног назива са академским називом
мастер, у складу са критеријумима дефинисаним Правилником покренут поступак избора
у стручно звање стручни саветник. Поступак је у току;
Захтеви за учешће на националним и међународним пројектима
5.1. Разматрано је пет молби истраживача Института за научно усавршавање и студијске
боравке у инoстранству у оквиру директне сарадње истраживача (САД, једна молба) и у
оквиру SCOPES пројекта Швајцарске Националне Фондације за Науку (Швајцарска и
Немачка, четири молбе). На ове захтеве је дата сагласност;
5.2. Разматрано је пет захтева за пријаву и учешће на међународним пројектима: два
билатерална пројекта између Републике Србије и Црне Горе (период 2016-2018. година),
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