Тачка 1.
По првој тачки дневног реда разматран је Записник са претходне седнице Научног
већа.
Обзиром да није било измена и допуна Записника, након гласања записник је
једногласно усвојен.
Тачка 2.
Др Јелена Јовић наводи да су на претходној седници донете четири одлуке које су
реализоване и достављене кандидатима и комисијама, и то: одлука о покретању
поступка за реизбор у звање научни сарадник др Драгане Марисављевић, одлука о
покретању поступка за избор у звање научни сарадник др Ратибора Штрбановића,
одлука о давању сагласности др Виолети Оро за учешће на 32. Међународном
нематолошком симпозијуму у Португалу, као и сагласност др Слободану Кузмановићу
и др Вељку Гавриловића за презентацију радова на 30. Саветовању у организацији“
ПКБ АГРОЕКОНОМИК“.
Надаље председник Научног већа наводи да је на претходној седници усвојен и
нови Пословник о раду Научног већа, по коме од сада Научно веће и ради.
Извештај о реализацији одлука и закључака са претходне седнице Научног већа
је једногласно усвојен.
Тачка 3.
По овој тачки др Јелена Јовић наводи да је Сања Ђуровић, дипл. инж. технологије
поднела захтев за покретање поступка за избор у стручно звање – стручни сарадник на
IV редовној седници овог сазива Научног већа, те је тада и покренут поступак, и
именована Комисија за спровођење поступка стицања звања у саставу: др Богдан
Николић, научни сарадник, др Данијела Павловић, виши научни сарадник и Мр Зоран
Милићевић, стручни саветник. Др Јелена Јовић истиче да је у складу са чл. 10
Правилника о избору у стручна звања извештај Комисије објављивањем огласа
14.07.2016.год. у дневном листу „Политика“ стављен на увид јавности са свим
прилозима у трајању од 5 дана, а и у том периоду није било примедби на дати
материјал. Надаље, председник Научног већа даје реч др Богдану Николићу, који
укратко излаже биографију и библиографију кандидата, истичући да је кандидаткиња
вредна, као и да је испунила све формалне услове за избор у звање стручни сарадник,
те да му је част и задовољство да испред Комисије предложи Научном већу да Сању
Ђуровић, истраживача-сарадника Института изабере у звање стручни сарадник.
Обзиром да нема даље дискусије по овој теми др Јелена Јовић је ставила на
гласање предлог за избор дипл. инж. технол. Сање Ђуровић у звање стручни сарадник,
која је једногласно и усвојена.
Др Богдан Николић напушта седницу у 09:08 часова.
Тачка 4.
Председник Научног већа др Јелена Јовић укратко наводи да је поступак за избор др
Ратибора Штрбановића истраживача-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“
14.07.2016. године и да није било никаквих примедби. Затим је резиме извештаја о
научном доприносу кандидата представио др Добривој Поштић, члан Комисије за
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спровођење поступка стицања звања, подношење извештаја и оцене научног рада
кандидата.
Др Добривој Поштић je изразио своје задовољство што учествује као члан
Комисије за избор у звање научни сарадник колеге др Ратибора Штрбановића.
Закључује да се ради о самосаталном и успешном истраживачу, и да гледано у
бодовима има 112,4 бода а да је потребно укупно 16 поена за избор у звање научни
сарадник. Наводи да је Комисија јединствена у оцени и закључку да др Ратибор
Штрбановић испуњава све законом прописане услове да буде изабран у звање научни
сарадник из области биотехничких наука, те предлаже Научном већу Института да
утврди овај предлог и упути га Министарству просвете, науке и технолошког развоја
РС, МНО за биотехнологију и пољопривреду и Комисији за стицање научних звања да
тај избор и потврди.
Након краће дискусије о научним остварењима кандидата, др Јелена Јовић је
предложила да Научно веће утврди предлог Комисије за избор др Ратибора
Штрбановића, истраживача-сарадника, у звање научни сарадник. Након гласања,
једногласно је донета одлука о утврђивању предлога Комисије за избор др Ратибора
Штрбановића у звање научни сарадник.
Др Добривој Поштић напушта седницу у 09:17 часова.
Тачка 5.
Др Јелена Јовић наводи да је по овој тачки дневног реда предвиђено доношење одлуке
о покретању поступка реизбора маст. инж. пољ. Ање Милосављевић у звање
истраживач-сарадник, те истиче да је она изабрана у звање истраживач сарадник по
претходном Закону о научноистраживачкој делатности 30.10.2013.год. те да по чл. 50
Закона о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности има право на
реизбор у трајању од 3 године. Др Јелена Јовић укратко износи биографију и
библиографију кандидата и наводи да је предложена Комисија за спровођење поступка
и оцену научноистраживачког рада кандидата за реизбор у звање истраживач–сарадник
у саставу: др Ненад Тркуља, др Јелена Јовић и др Милана Митровић.
Након гласања једногласно је донета Одлука о покретању поступка реизбора у
звање истраживач-сарадник маст. инж. пољ. Ање Милосављевић и именована
Комисија у саставу: др Ненад Тркуља, научни сарадник -председник, др Јелена Јовић,
виши научни сарадник, члан и др Милана Митровић, виши научни сарадник, члан.
Тачка 6.
Председник Научног већа наводи да су поднета 3 извештаја са научно-стручних
скупова и усваршавања. Андреа Косовац је поднела извештај са студијског боравак у
Швајцарској у оквиру SСOPES пројекта, укратко преносећи извештај а посебно
истичући да ће се даља сарадња наставити у лабораторији ИЗБИС-а. Др Милана
Митровић наводи да је колегиница из Швајцарске већ долазила како би се рад
наставио. Др Катарина Гашић је поднела извештај са боравка у Италији, где је
похађала курс на тему “Xylella fastidiosa and the Olive Quick Decline Syndrome (OQDS)“
наводећи у извештају да је циљ курса био упознавање и савлађивање најновијих
метода детекције и идентификације фитопатогене бактерије X. fastidiosa, а
финансирано је из личних средстава.
Ања Милосављевић, маст. инж. пољ. приступа седници у 09:22.
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Др Данијела Павловић је поднела извештај са 7 th International Weed Science Congress,
који је одржан у Прагу, наводећи да је учествовала у оквиру постер секције где су
презентована истраживања везана за екологију корова. Приложена је потврда
Министарства надлежног за науку о рефундацији дела трошкова за учествовање на
овом скупу.
Ања Милосављевић, маст. инж. пољ. поднела је захтев за научно–стручно
усавршавање на North Dakota State University, Dept. of Plant Pathology, USA у трајању
од три месеца (од 30. августа до 29. новембра 2016. године), наводећи да сви трошкови
боравка и научноистраживачког рада иду на терет North Dakota State University, а
превоз из средстава Одсека за болести биља, ГЕП, Институт за заштиту биља и
животну средину.
Након гласања једногласно је дата сагласност за научно-стручно усавршавање маст.
инж. пољ. Ање Милосављевић.
Др Данијела Павловић поднела је захтев за учешће и презентацију радова на научном
скупу X Конгрес о коровима у организацији херболошког друштва Србије, у Врднику
од 19.-23.09.2016.године, који почиње 21.09.2016.год., али наводи да би било пожељно
да како је именована за председника организационог одбора стигне бар два дана пре
почетка. Сем тога наведено је да ће представљати 2 рада и да ће накнадно прецизирати
трошкове.
Након гласања једногласно је дата сагласност на молбу др Данијеле Павловић.
Др Богдан Николић поднео је захтев, такође, за X Конгрес о коровима у организацији
херболошког друштва Србије, наводећи да је планиран боравак од 21.23.09.2016.године, а трошкове ће покрити са 2 пројекта.
Након гласања једногласно је дата сагласност на молбу др Богдана Николића.
Ања Милосављевић напушта седницу у 09:33 часова.
Тачка 7.
Др Јелена Јовић даје реч др Милани Митровић која је поднела предлог Правилника о
награђивању за научноистраживачки рад и научни допринос, која наводи да сматра да
текст Правилника треба да буде транспарентан и једноставан, а да за циљ има да се да
значај и научноистраживачком раду, а не само комерцијализацији аспеката
истраживачког рада, једном истраживачу и докторанту који би за свој рад добили
диплому и финансијску надокнаду у виду материјалних средстава које би распоредили
по својој жељи за даљи научни рад. Наводи да треба именовати Комисију која би
процењивала научноистраживачки рад кандидата.
Након краће дискусије присутни су сем мањих исправки у тексту, једногласно дали
усвојили:
МИШЉЕЊЕ
Научно веће даје сагласност директору Института др Милани Митровић на текст
предлога Правилника о награђивању за научноистраживачки рад и научни допринос и
препоруку да Правилник у предложеној форми донесе, уз предлог да се у тексту
прецизира временски период за који се евалуирају научни резултати као и тренутак
публиковања који се узима у обзир при евалуацији (doi број, електронско публиковање
или пуна пагинација).
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