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3AllHCHHK

Ca 16. penosae
cenuaue
XIV caaasa Haysaor seha HHcTHTYTa sa 3aWTliTY 6HJba H )!(HBOTHY
cpenaay, Eeorpan, onpscane nana 20.11.2019. roznrae, Y npocropajaua
HHCTHTYTa (xannenapaja
zrapexrcpa),
yn. Teonopa LWaj3epa 6p. 9, Eeorpazr, ca rrO'leTKOM y 09:00 'IaCOBa.
ITPHCYTHH sa ce.uHHUH:
I. np HBO Totuescxn, aayxaa caBeTHHK,
2. ztp Mapa Crapoanh, nay-nm caBeTHHK,
3. np Munaaa MHTPOBHn, Hay'lHH caBeTHHK,
4. np Tarjaua IJ,BpKoBHn, BHWH Hay'lHH capanaa«,
5. ztp )l(apKo HBaHoBHn, BHlllH Hay'lHH capannax,
6. np JeJIeHa JOBHn, BHWH Hay'lHH capananx,
7. ztp Tarjaaa Ilonoanh, BHWH Hay'lHH capannax,
8. np .llaHHjena ITaBnoBHn, BHWH naysna capaznrnx,
9. np .llaHHjena PHcTHn, BHWH aaysira capananx,
10. np .l106PHBOj ITowTHn, BHWH HayqHH capanan«,
II . np PaTH60p WTp6aHoBHn, Hay'lHH capanaax H
12. ztp Onnaep Kpcrnh, HayqHH capananx.
Onpaanano cy O,llCYTHH: np Pane CTaHHCaBJbeBHn, Hay'lHH caBeTHHK, ,llp Karapana I'aumh, BHWH
HayqHH capaznmx H np Henan TpKYJba, BHWH aaysna
capazmax. Ce,llHHUH npacycrsyjy H MacTep
HH)!(. AIDa MHJIOCaBJbeBHn, rrpezrcraanaa
noxropanazta H JeJIeHa Jepesmh, cexperap Hayxaor seha y
CB~cTBy3arrHcHH'Iapa.
Ce.uHHUY orsapa H fbOM npencenasa np Tarjaaa IJ,BpKoBHn, npencenanx XIV Ca3HBa Haysnor
Koacraryje
zta nocrojn KBOpyM aa pan H ozmyxaaaa,e,
CTaBJba na rnacaa.e
H Hayxao
jeznrornacuo
ycaaja cnenehn:

seha.
Bene

.ll.HEBHH PE.ll:
Ycsajaise 3amlCHHKa ca 15. penosae cennaue Haysnor seha onpxcaae 09.10.2019. roznme;
Hsaeurraj 0 peanasauaja onnyxa H sakrsy-raxa ca 15. penoaue cennaue Hayxaor seha;
Pasaarpan,e
npezinora KOMHcHje sa H360p zrp Manonra CTeBaHoBHna y saarse nay-tan
capazunnc;
4. Paavarpan,e 3aXTeBa sa noxperan,e nocrynxa H360pa np Tarjane Ilonosah y ssaa,e aaysnn
caBeTHHK;
5. Pasaarpaa,e
nocrynxa H360pa .llaHHue )l(e)!(eJb y asarse HCTPa)!(HBa'l-rrpHrrpaBHHK;
6. Pasaarpaa,e
MOJI6e sa ynyhasaa,e
3aXTeBa MaTH'IHOM HaY'lHoM ozifiopy sa 6HOJIOrHjy sa
TYMa'lefbe xareropnje
MOHorpaq)Hje Mel)YHapo.uHor anaxaja;
7. Mauin.eu,e aa Ilpennor aa noneny aa zioneny ronauuse uarpane aa aajfiorser HCTPa)!(HBa'la H
noxropanna
sa 2019. rO,llHHY;
8. Paavarpaa,e
Mon6H np Panera CTaHHCaBJbeBHna H np PaTH60pa
WTP6aHOBHna
sa
carnacnocr aa yseurhe y npojercraaa;
9. Paaaarpaa,e
3aXTeBa H H3BeWTaja ca aaysao-crpy-uorx
cxyncsa H YCBapWaBaIba;
10. Pa3HO.
I.
2.
3.
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Тачка 1.
По првој тачки дневног реда разматра се записник са 15. редовне седнице XIV сазива Научног
већа одржане 09.10.2019. године. Будући да није било измена и допуна предложеног текста
записника, исти је једногласно усвојен.

Тачка 2.
По овој тачки дневног реда разматра се извештај о реализацији одлука и закључака донетих на
15. редовној седници XIV сазива Научног већа. Секретар Научног већа извештава да је на 15.
редовној седници XIV сазива Научног већа донето укупно 12 одлука, као и да су разматране
молбе за учешће на научним скуповима и извештаји са научних скупова. С обзиром да нема
дискусије по овој тачки дневног реда, Научно веће једногласно усваја поднети извештај.

Тачка 3.
Др Татјана Цврковић укратко наводи да је поступак за избор др Милоша Стевановића у звање
научни сарадник покренут у складу са законом. Констатује да је Комисија у предметном
поступку благовремено доставила Извештај, који је био доступан јавности у трајању од 30
дана, након објављивања у дневном листу „Политика“, дана 15.10.2019. године и да није било
примедби на Извештај. Затим наводи да је Комисија јединствена у оцени и закључку да др
Милош Стевановић испуњава све законом прописане услове да буде изабран у звање научни
сарадник и предлаже Научном већу Института да утврди овај предлог и упути га
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Матичном научном
одбору за биотехнологију и пољопривреду да тај избор и потврди. Будући да није било даље
дискусије по овој тачки, председавајућа је ставила на гласање, а Научно веће једногласно је
донело следећу:
ОДЛУКУ
Утврђује се предлог Комисије за избор др Милоша Стевановића, вишег стручног сарадника
Одсека за болести биља Института за заштиту биља и животну средину, у звање научни
сарадник.

Тачка 4.
Под тачком дневног реда Разматрање захтева за покретање поступка избора др Татјане Поповић
у звање научни саветник, др Татјана Цврковић обавештава присутне да је на претходној седници
већ разматран наведени захтев, али да, како Научно веће на претходној седници није донело
одлуку по поднетом захтеву, то се на текућој седници одлучује о истом. Такође, обавештава
присутне да су електронским путем гласали оправдано одсутни члнови Научног већа.
За дискусију се јавља др Јелена Јовић која наводи да је на претходној седници изнела аргументе
због којих не треба дати сагласност за превремени избор у звање научни саветник др Татјане
Поповић. Наводи да се у баш овом случају сведочи употреби могућности електронског гласања
по први пут од када је таква могућност дефинисана Пословником и изражава бојазан да се све
своди на прегласавање, а да је потребно да се изнесу аргументи од стране чланова Научног већа,
као органа који треба да постави одређене етичке стандарде академског понашања. Износи
аргументe против убрзаног напредовања др Татјане Поповић, које је и на претходној седници
изнела и образложила, јер убрзано напредовање захтева дефинисање изврсности, а посебно када
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је питању избор у највише научно звање. Први је постојање етички упитних радова, односно
чињенице да су радови др Татјане Поповић у ранијем периоду публиковани у етички упитним
часописима, тј. предаторским часописима, други је поступак објављивања рада повученог услед
утврђеног аутоплагирања и трећи низак Хиршов индекс. Истиче да је законом и правилником за
избор у научна звања дефинисано да се цитираност посебно узима у обзир код избора у највише
звање. Напомиње да се за избор у звање научни саветник квалитативни критеријуми евалуирају
за целу научну каријеру. Наглашава да Научно веће као научни орган Института треба да
постави одређене етичке и научне стандарде. Подсећа да је надлежно министарство, односно
Национални савет за науку и технолошки развој, донело Кодекс професионалне етике у
истраживачком раду, те је на основу тога и директор Института усвојила Кодекс професионалне
етике у научноистраживачком раду ИЗБИС. Овим Кодексом је прецизно дефинисано да сви
чланови Института треба да делују тако да унапређују квалитет истраживања и примењују све
етичке стандарде дефинисане Кодексом. Истиче да је чланом 24. Кодекса прецизно дефинисано
шта су преваре у науци и чланом 28. шта је аутоплагирање, а да се на почетку Кодекса утврђује
да сви треба да раде на развијању и унапређењу морално-етичких вредности, заштите вредности
знања и подизања свести о одговорности истраживача. Истиче да је изненађена да Научно веће
института о овако важном питању своди расправу на надгласавање, односно релативизацијом
веома конкретног, јер се од Научног већа тражи сагласност да неког ко је аутоплагирао оцени
као изврсног истраживача и пре рока бира у највише научно звање. Подсећа да су др Раде
Станисављевић и др Ненад Тркуља на претходној седници навели да треба подржати сваког
истраживача института који испуњава услове, али истиче да Научно веће није софтвер који
треба просто да региструје да ли неко испуњава услове или не, већ је научни орган
научноистраживачке институције и да о свему треба дискутовати и водити рачуна о стандардима
у науци.
Др Иво Тошевски наводи да ће поновити оно што је и на претходној седници рекао - да је
против превременог избора др Татјане Поповић јер је то дефинише као изузетног истраживача, а
због свега што је др Јелена Јовић напред навела то је далеко од изузетног истраживача. Наводи
да би др Татјана Поповић имала његову пуну подршку да је у питању редовни поступак за избор
у звање. У овом случају је неморално гласати за превремени избор у звање, са резултатима који
су приказани, односно питање је да ли цео научни опус заслужује превремени избор у звање.
Др Данијела Павловић поставља питање да ли постоји могућност да се Научно веће огради тако
што ће се у образложењу дате сагласности истаћи да није превремен избор зато што је неко
изузетан већ зато што задовољава одређени законски минимум, односно да се да сагласност за
покретање поступка али да се Научно веће у образложењу наведе због чега сматра да не треба
дати сагласност за превремени избор. Др Татјана Цврковић указује да, у складу са Законом о
науци и истраживањима и подзаконским актима, то није могуће, јер су разлози за превремени
избор управо изврсност. Др Јелена Јовић разјашњава да образложење да је кандидат изврстан не
може да садржи образложење које је против, односно да приказује било шта негативно о
кандидату. Сматра да као институција треба да самостално доноси одлуке, да се ствари не
релативизују. Истиче мишљење да би давањем сагласности на овај превремени избор Научно
веће дало могућност да неко ко је извршио превару у науци убрзано напредеовао као изврстан.
Др Милана Митровић наводи да се слаже са свим претходно изнетим од стране др Јелене Јовић
и додаје коментар да није коректно што колеге које не присуствују седници а нашле су времена
да пошаљу изјашњење за тачку дневног реда која се односи на избор колегинице Поповић, нису
то учинили и за остале колеге чији су предмети били на дневном реду и који такође зависе од
кворума. Овај начин гласања електронскм путем од стране одсутних чланова Научног већа
искључиво за ову тачку дневног реда указује на потенцијално лобирање од стране кандидата. Др
Милана Митровић предлаже да секретар Научног већа у записник унесе појединачно резултат
гласања по овој тачки дневног реда, како би се водила евиденција да ли се чланови Научног већа
придржавају Кодекса професионалне етике у науци који је усвојио Институт.
Др Татјана Поповић у вези коментара др Јелене Јовић „превара у науци“ наводи да није у
питању никаква превара већ да се ради о коришћењу фотографија, те да је постојала могућност
да се испод фотографије дода др Поповић 2012 или могућност замене фотографија. Наводи да је
рад ипак повучен из штампе, јер је сматрала да је етички много боље да се рад повуче него да се
користе претходно коришћене фотографије. Наводи да је ово управо частан чин некога ко је
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грешку направио, те рад и повукао. Истиче да је лично писала KoBSON-у да се рад скине са
листе јер се исти не користи, те због тога моли чланове Научног већа да не користе термини као
што је „превара“. Наглашава да рад није приказан ни за избор у звање, нити за пројекат, нити за
промоцију Института.
Др Јелена Јовић сматра да је озбиљан проблем што чланови Научног већа не познају Кодекс, да
др Татјана Поповић не сагледава проблем и не препознаје да је учинила превару у науци и да је
аутоплагирала. Мисли да је проблем што није у складу са Кодексом формирана етичка комисија
која би размотрила предмет др Татјане Поповић и да се због учињеног јавно осуди. Наводи да
нико није поднео захтев да се др Татјана Поповић јавно осуди иако је у retractions-у јасно
написано да је рад аутоплагиран и да пише да је едитор повукао рад. Сматра да Научно веће
треба да уради две ствари због удућих избора у научна звања и примене етичког кодекса: прво
да донесе правилник о раду етичке комисије и да предложи чланове исте, које ће директор
именовати и друго да МНО за биологију и МНО биотехнологију пошаље упит о препорученој
вредности Хиршовог индекса за узбор у највише научно звање. Наводи да проблема не би
тренутно ни било да је Научно веће донело правилник о раду етичке комисије, да је изречена
јавна осуда и да је правилником утврђено да неко ко је извршио превару у науци не може бити
превремено биран у више звање или бити члан Научног већа. Сматра да је веома битно да
Научно веће има репутацију и респектабилност.
Др Иво Тошевски истиче да сви трагови деловања у науци остају трајно забележени, да када
нешто добије форму преваре ништа не може да умањи акт и дефиницију преваре. Наглашава да
поступци које истраживачи својим деловањем учине, могу да остану мрље до краја живота
(наводи пример коауторства у раду који је плагијат).
Др Оливер Крстић остаје при ставу, изнетом на претходној седници, да није сагласан за
превремени избор у звање кандидата, јер је то избор у највише звање па самим тим и стандарди
треба да буду врхунски и да Научно веће треба да покаже да својим одлукама подиже стандарде
у свом раду.
Др Татјана Цврковић, такође, остаје при изнетом на прошлој седници Научног већа и објашњава
да би била сагласна у случају да је у питању редован избор у звање. Такође, изражава жаљење
што је дошло до ситуације да се погрешно постављени стандарди сагледавају као исправни.
Сматра да Научно веће у што скоријем року треба да формира етичку комисију.
Др Ратибор Штрбановић остаје при ставу да свако ко испуњава минимум законских услова за
избор у звање да ће исти подржати.
Др Јелена Јовић подсећа да сви етички преступи не застаревају и да свако може у било ком
тренутку да поднесе захтев за ревидирање.
Како није било даље дискусије, председник Научног већа ставља на гласање предлог за давање
сагласности за покретање поступка за избор у звање научни саветник др Татјане Поповић пред
Научним већем Института за ратарство и повртарство у Новом Саду. Пре самог гласања подсећа
да су електронским путем гласали оправдано одсутни члнови Научног већа.
ЗА гласају:
др Татјана Поповић, виши научни сарадник, др Данијела Павловић, виши научни сарадник, др
Добривој Поштић, виши научни сарадник, др Ратибор Штрбановић, научни сарадник, као и др
Раде Станисављевић, научни саветник (електронским путем), др Катарина Гашић, виши научни
сарадник (електронским путем) и др Ненад Тркуља, виши научни сарадник (електронским
путем),
ПРОТИВ гласају:
др Иво Тошевски, научни саветник, др Милана Митровић, научни саветник, др Татјана
Цврковић, виши научни сарадник, др Жарко Ивановић, виши научни сарадник, др Јелена Јовић,
виши научни сарадник, др Данијела Ристић, виши научни сарадник, др Оливер Крстић, научни
сарадник,
УЗДРЖАНА:
др Мира Старовић, научни саветник.
Након гласања и пребојаних гласова др Данијела Павловић мења свој глас ПРОТИВ у
УЗДРЖАНА, тако да Научно веће на предлог за давање сагласности за покретање поступка за
избор у звање научни саветник др Татјане Поповић пред Научним већем Института за ратарство
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и повртарство у Новом Саду гласа на следећи начин: ЗА - 6 чланова, ПРОТИВ - 7 чланова,
УЗДРЖАН - 2 члана.
С обзиром да предлог, као и на претходној седници, није усвојен нити одбијен, затражено је од
секретара да за наредну седницу провери који је даљи поступак у складу са Законом о општем
управном поступку.
Др Татјани Поповић, на њено питање, секретар Научног већа појашњава да је, у случају
повлачења захтева, потребно да поднесе Научном већу писани захтев за повлачење.
Такође, на питање др Татјане Поповић како да започне верификацију техничког решења у
случају ако се не покрене поступак за избора у више научно звање, секретар и чланови већа
појашњавају да се захтев подноси у Министарство заједно са годишњим извештајем по пројекту.
Тачка 5.
По овој тачки дневног реда Научно веће разматра захтев Данице Жежељ за избор у звање
истраживач-приправник. Председавајућа обавештава да је Даница Жежељ овом Научном већу
поднела захтев за избор у звање истраживач – приправник пошто није запослена у некој од
акредитованих научноистраживачких организација и да је, уз захтев, доставила све потребне
доказе у складу са Законом о науци и истраживањима. Даље указује да Научно веће у складу са
одредбама члана 85. Закона о науци и истраживањима утврђује испуњеност услова за избор у
звање истраживач-приправник и доноси одлуку о избору на истој седници. Наводи да кандидат
испуњава све законом утврђене услове за стицање звања истраживач-приправник. На дискусију
по овој тачки дневног реда јавља се др Јелена Јовић која наводи да је кандидат добар, да је до
сада већ имала додатно стручно усавршавање и да има изузетан просек на мастер студијама.
Будући да није било даље дискусије по овој тачки, председавајућа ставља на гласање, а Научно
веће једногласно доноси следећу:
ОДЛУКУ
О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА
мастер биолог Даница Жежељ
стиче истраживачко звање
Истраживач – приправник

Тачка 6.
По овој тачки дневног реда Научно веће разматра молбу др Јелене Јовић за упућивање захтева
Матичном научном одбору за биологију за тумачење категорије монографије међународног
значаја. Др Татјана Цврковић наводи да је захтевом затражено од Научног већа да наведеном
МНО упути захтев за тумачење категорије монографије издавача Springer под насловом:
Phytoplasmas: Plant Pathogenic Bacteria-II: Transmission and Management of Phytoplasma –
Associated Diseases чији је др Јелена Јовић аутор четвртог поглавља.
Како дискусије није било председавајућа ставља на гласање, а Научно веће једногласно доноси
следећу:
ОДЛУКУ
Прихвата се молба др Јелене Јовић за упућивање захтева Матичном научном одбору за
биологију за тумачење категорије монографије међународног значаја број: 1832 од 24.10.2019.
године.
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Тачка 7.
Председавајућа обавештава да је Комисија за оцену научног доприноса истраживача у саставу
др Јелена Јовић виши научни сарадник, председник Комисије, др Милана Митровић научни
саветник и мастер биолог Миљана Јаковљевић истраживач – сарадник, у складу Правилником
о награђивању за научноистраживачки рад и научни допринос Института. Научном већу
доставила на разматрање и давање мишљења Предлог за оцену научног доприноса
истраживача за доделу годишње награде за најбољег истраживача и докторанда за 2019.
годину број: 1853 од 30.10.2019. године. Наводи да је Комисија анализирала испуњеност
услова за доделу награда свих истраживача у научном звању. На основу анализе биографија и
библиографија истраживача у претходне две године Комисија je утврдила да су три
најуспешнија истраживача у претходне две година били др Иво Тошевски, др Татјана
Цврковић и др Јелена Јовић. Констатујући да је др Јелена Јовић награђена у 2018. години, а да
се директор Института самоиницијативно изузела из разматрања Комисија је извршила
рангирање истраживача и утврдила да су прва три рангирана истраживача др Иво Тошевски, др
Татјана Цврковић и др Татјана Поповић постигли изузетне резултате и да испуњавају
критеријуме дефинисане Правилником за доделу годишње награде. Председавајућа је изнела
да је Комисија компаративном анализом квалитативних и квантитативних параметара
заснованој на компетитивности предложила да се годишња награда у 2019. години додели др
Иву Тошевском, научном саветнику Одсека за штеточине биља. Даље је, сагласно
достављеном предлогу Комисије, укратко представила научноистраживачки рад др Ива
Тошевског.
Председавајућа даље наводи да су Комисији укупно три докторанда доставила биографије и
библиографије на разматрање. Комисија је утврдила да др Ана Анђелковић и маст. биол.
Славица Маринковић испуњавају квантитативне и квалитативне услове за доделу награде.
Компаративном анализом, Комисија предлаже да се награда у 2019. години додели др Ани
Анђелковић на основу посебне ангажованости на успостављању и развијању међународне
сарадње у области инванзивних биљних врста, промоцији Института у међународним
организацијама и научној продуктивности. Даље је, сагласно достављеном предлогу Комисије,
укратко представила биографију и библиографију др Ане Анђелковић.
С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, председавајућа ставља на
гласање, а научно веће једногласно усваја следећу:
ОДЛУКУ
Научно веће даје позитивно мишљење на Предлог Комисије за оцену научног доприноса
истраживача за доделу годишње награде за најбољег истраживача и докторанда за 2019.
годину број: 1853 од 30.10.2019. године.
Тачка 8.
Под овом тачком дневног реда наводи да је Научном већу достављена Молба за давање
сагласности за учешће у пројекту подносиоца др Радета Станисављевића број: 1925/02 од
13.11.2019. године, као и Молба за давање сагласности за одобрење учешћа пројекта на
конкурсу Фонда за иновациону делатност подносиоца др Ратибора Штрбановића број: 1961 од
18.11.2019. године.
Како дискусије није било, председавајућа ставља на гласање и Научно веће једногласно усваја
следећу:
ОДЛУКУ
Даје се сагласност др Радету Станисављевићу за учешће у програму Доказ концепта (Proof of
concept) – „New Microbial biopreparate for healthy food production” који се односи на стварање
биопрепарата за третирање семена пшенице, сунцокрета и парадајза, гајени у плодореду
органске производње, Пројекта по позиву Фонда за иновациону делатност.
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Даље, председавајућа ставља на гласање и Научно веће једногласно усваја следећу
ОДЛУКУ
Даје се сагласност др Ратибору Штрбановићу за учешће пројекта под називом „Примена
биопрепарата у третирању семена стрних жита и поврћа“ на конкурсу за Програм иновационих
ваучера, Фонда за иновациону делатност.
Тачка 9.
По овој тачки дневног реда разматране су молбе:
− др Катарине Гашић вишег научног сарадника Одсека за болести биља Института за
научно-стручно усавршавање у Nanophagetherapy Center, Enviroinvest Corporation, Pees,
Hungary, y одсеку Department of Biotechnology, код професора Dr. Tamas Kovacs, у
трајању од три недеље у периоду од 16. фебруара до 03. марта 2020. године;
− др Горана Алексића вишег научног сарадника Одсека за болести биља Института за
учешће на научном скупу 16. Симпозијум о заштити биља БИХ, у организацији
Друштва за заштиту биља у БИХ, који се одржава у Мостару, БИХ, у периоду од 05. до
07. новембра 2019. године
− Александре Савић истраживача-сарадника Одсека за хербологију Института, др
Милоша Стевановића вишег стручног сарадника Одсека за болести биља Института,
др Слободана Кузмановића вишег научног сарадника Одсека за болести биља
Института, др Горана Алексића вишег научног сарадника Одсека за болести биља
Института, др Мире Старовић научног саветника Одсека за болести биља Института,
др Татјане Поповић вишег научног сарадника Одсека за болести биља Института, др
Ратибора Штрбановића научног сарадника Одсека за болести биља Института, др
Катарине Гашић вишег научног сарадника Одсека за болести биља Института, др
Данијеле Ристић вишег научног сарадника Одсека за болести биља Института, др
Данијеле Павловић вишег научног сарадника Одсека за болести биља Института , све
за учешће на научном скупу VIII Congress on Plant Protection, у организацији Друштва
за заштиту биља Србије, који се одржава на Златибору, Србија, у периоду од 25. до 29.
новембра 2019. године;
Такође су разматрани извештаји:
− др Катарине Гашић са међународног научног скупа који је одржан у Витербу, Италија
у периоду од 08-11 јуна 2019. године;
− др Катарине Гашић са међународног научног скупа који је одржан у Ледницама,
Чешка, у периоду од 09.-11. септембра 2019. године;
− др Катарине Гашић са међународног научног тренинга који је одржан у Веденсвилу,
Швајцарска у периоду од 15.-19. јула 2019. године.
− др Ане Анђелковћ са међународног научног скупа- тренинга који је одржан у Софији,
Бугарска, у периоду од 21.-26. октобра 2019. године.
С обзиром да није било дискусије по овој тачки, Научно веће једногласно је усвојило све
поднете молбе и извештајe.
Тачка 10.
Под тачком разно директор Института др Милана Митровић обавештава Научно веће о
следећем:
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1. Y Be311 oprannsaunje
npencrojeher jyfianeja
I1HCTI1TyTa, a y cxnazty ca nnaaoxr pazta
ztapexropa
aa napezma
MaH.naT, cpopMl1pane ce OpraHI13aUHOHH 0.n60p. Hasona zra je
rmannpana
opranmauaja
Mafher cxyna, re zta je nOTPe6HO na ce pa3MI1CJIH 0 OBOj
OpraHI13au,I1JI1.
2. Y Be3H HHOBaUHOHI1Xnpojexara, TeXHI1'IKI1Xpeuren,a H narenara, .nHpeKTopKa nonceha na je
IlpaBl1nHHK 0 3all1TI1TI1 mrrenetcryanae
csojnae y I1HCTHTyTy aa CHa311 on MapTa Meceua
rexyhe rozmne 11 I1CTI1 cnY)!(11 .na onaxura pan 11cTPa)!(11Ba'-lI1Ma. Ilozrceha 11 zta je
OpraHI130BaHa 06YKa 3al1HTepeCOBaHI1X I1CTpa)!(I1Ba'-la y 3aBo.ny sa I1HTeJIeKTYaJIHY CBOjl1HY
TOKOM 2018. rozmne H .na ce HI1CY CBI1 0.na3BaJIl1. IlpaBl1nHI1K 0 3all1TI1TH I1HTeneKTyaJIHe
csojane
zrapercropxa je pazmna ys nozrpmxy nOMonHHKa MI1HHcTPa rrpocsere,
HaYKe 11
TeXHOnOll1KOr passoja ztp Caure JIa30BHna, y capamsu
ca jour HeKOnl1KO I1HCTHTYUHja.
Taxohe, zmpes'ropsa
je ycnocraanna
capazta.y ca Csercxorn opraaasanajon
aa 3all1THTY
mrrenercryaae
csojnne npexo nanrer 3aBO,ll;a sa I1HTeneKTyanHY CBOjHHY11Ben .npyry ro.nI1HY
aa peztoxt y-recrayje y CBOjCTBYnpenasa-ra rne 113Bell1TaBa 0 nanperxy npmaeae perynarnae
xoja ce O.nHOCHaa 3all1TI1TYaarenexrynaae
csojaaeaa.
Iloncerana je na, je y cxnany ca TI1M,
CBe HCTpa)!(HBal.Je nYTeM Mejrra 06aBeCTHna zra cy ,ll;y)f<HHzta rrourryjy 3aKOH 0 naTeHTI1Ma,
3aKOH 0 ayTopCKI1M 11 ,ll;pyrHM CpO.nHI1M npasaaa
xao H IlpaBHrrHHK 0 3all1THTI1
mrreneicryanae
csojaae J1HCTliTYTa. Taxo HCTH'-le na je nOTPe6HO zta ce, KO.n 3aKJbYl.JI1Bafha
yrosopa 0 nocnosao TexHI1'-IKoj capana,n 11peryrmcaa,a
nareara, OCTaBI1.nOBOJbaH 6poj naua
zmpexropy H npasaaxy
I1HCTI1TyTa na pa3MOTpe nanpre, KaKO ce He 6H KPll1HJIH naaenean
3aKOHH H Onll1TI1 aKTI1 113 06JIaCTYI I1HTerreKTyaJIHe caojnae. Kao npnsrep HaBO,ll;H,ll;aje rrpn
npakynrsan.y
noxynearauaje
aa axpeznrrauajy
nouina zro caaaaisa na je ztp Bl10JIeTa Opo
nareimrpana aa csoje H CeCTpl1HO I1Me, aa npasaray
anpecy, narear KOjH je H3 06JIaCTH
ztenosaa.a
J1HCTI1TyTa. I1cTI1l.Je zta je OBO 6HTHO 113 paanora ll1TO je I1HCTHTyT BJIaCHI1K
mrrenexrynaae
csojmre
a nocpenno
aanneacno
MHHI1CTapCTBO. Ha xpajy znrpexropxa
ofiaaeurrasa
HaYl.JHO Bene .na he I1X 113BeCTI1TI1urra je npenysena y norneny Marror nareara
np BI10JIeTe Opo.
3. Y Be311 I1HCTI1TYUl10Hor cpl1HaCl1pafha nnaanpan je cacranax CBI1X3anOCJIeHI1X, KaKO 611 I1X
06aBecTI1na urra ztarse, 11 Taj cacrauax
je nnanapan
HaKOH ll1TO MI1HI1CTapCTBo na
I1HCTpYKUl1je sa cnenehy cpa3y. Ofiasenrrana
na je y npsoj
CPa311 npexra 3axTeBY
MI1HI1CTapCTBa ozipahea zreo KOj11 ce O,ll;HOCI1na Karanor pamnrx MeCTa. MI1HI1CTapCTBo y
2020. ro.nI1HI1 aaxtpaaaa CTaTYC CBI1X3anOCneHI1X 113 .neueM6pa 2019. ronane. JJ:l1peKTOpl1
I1HCTHTyTa nuury nnan H nporpaxi sa 2020. ro.nI1HY aa CBe I1cTPa)!(I1Bal.Je. JJ:l1peKTOp
pacnorraxce CBI1Mcpencraana
110 TOMe no.nHOCI1 113Bell1Taj. Mona I1CTpa)!(I1Bal.Jezta nourryjy
poxose xoje OCTaBJba y npunpesor nnana 11 nporpaxa
aa 2020. roznnry, jep MI1HI1CTapCTBo
OCTaBJba xparxe poxoae 11CBe Mopa .na ce 6p30 onpaznr. HaBO,ll;11na ce xexa HHCTPYKUl1ja 11
aanor sa rtucaise nporpaaa
sa 2020. rornury, 11 .na je nOTPe6HO .na ce ,ll;OCTaBI1CMI1CrreH
nporpau.
Illro ce TI1l.Je 2021. rornme ofiaseurraaa
na I1HCTI1TyT npenasa aa KOMnJIeTHO
6Yl,IeTCKO cpl1HaHCl1pafhe 11 na cy nosnnsaae
MorynHocTI1 peopraansauaje
H cnajaa.a ca
.nPYrHM I1HCTI1TyTI1Ma.
JJ:p Tarjana L(BpKOBl1n ofiaseurraaa
zta je 360r rexyhnx 11360pa y snaa,a nOTPe6HO na ce O,ll;P)!(H
ceztmrua HaYl.JHOr seha xpajev zteuevfipa, O,ll;HOCHOy nocneznsoj He.neJbI1 ,ll;eueM6pa.

KaKO je ,ll;HeBHHpen acupnrsen,

Ilpencenasajyha

je 3aKJbY'UIJIa ce.nHHUY y 10:43.

Ce,ll;HHKHayq~or
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