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.
По другој тачки дневног реда др Јелена Јовић је информисала присутне чланове о степену
реализације одлука и закључака са предходне седнице. Др Јелена Јовић наводи да је на
претходној седници поднето шест захтева за учешће на Конкурсу Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС за предлагање пројеката, а донето је пет одлука којима се даје
сагласност за учешће на пет пројеката. Обзиром да је Влада РС поништила дати Конкурс
чланови Научног већа су се сагласили да нема потребе за реализацијом донетих одлука.
Извештај о реализацији одлука и закључака са претходне седнице Научног већа је једногласно
усвојен.
Тачка 3.
Председник Научног већа др Јелена Јовић укратко наводи да је поступак за избор др Катарине
Гашић у звање виши научни сарадник покренут пре рока дефинисаног законом за избор у
више научно звање у складу са одредбама закона. Констатује да је Извештај Комисије био
доступан јавности у трајању од 30 дана, након објављивања у дневном листу „Политика“
02.04.2016. године и да није било никаквих примедби. Затим је резиме извештаја о научном
доприносу кандидата представио др Алекса Обрадовић, редовни професор Универзитета у
Београду - Пољопривредни факултет, председник Комисије за спровођење поступка стицања
звања, подношење извештаја и оцене научног рада кандидата.
Др Алекса Обрадовић на првом месту је изразио своје задовољство што је пред
Научним већем Института за заштиту биља и животну средину, а посебно што је тема избор
др Катарине Гашић у звење виши научни сарадник. Др Алекса Обрадовић наводи да је на
основу чињеница у Извештају Комисија јединствена у оцени и закључку да кандидат
испуњава све потребне услове да буде изабрана у звање виши научни сарадник из области
биотехничких наука, те предлаже Научном већу Института да утврди предлог за избор др
Катарине Гашић у звање виши научни сарадник из области биотехничких наука и упути исти
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 Катарине Гашић, научног
сарадника, у звање виши научни сарадник и констатује да приликом одлучивања могу гласати
само чланови Научног већа који су у виши научним звањима. Након гласања, једногласно је
донета одлука о утврђивању предлога Комисије за избор др Катарине Гашић у звање виши
научни сарадник.
Др Алекса Обрадовић напушта седницу у 09:20 часова.
Тачка 4.
Председник Научног већа др Јелена Јовић наводи да је у законском року покренут поступак за
избор у звање виши научни сарадник др Светлане Живковић, да је извештај Комисије био
доступан јавности у трајању од 30 дана, након објављивања у дневном листу „Политика“
14.04.2016. године и да није било никаквих примедби. Затим је резиме извештаја о научном
доприносу кандидата представила др Мира Старовић, научни саветник Института за заштиту
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биља и животну средину, председник Комисије за спровођење поступка стицања звања,
подношење извештаја и оцене научног рада кандидата.
Др Мира Старовић закључује да се ради о самосаталном и афирмисаном истраживачу,
и да гледано у бодовима има 102 бода а потребно је 48 за избор у звање виши научни
сарадник. Наводи да је Комисија јединствена у оцени и закључку да др Светлана Живковић
испуњава све законом прописане услове да буде изабрана у звање виши научни сарадник из
области биотехничких наука, те предлажу 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 Светлане Живковић,
научног сарадника, у звање виши научни сарадник и констатује да приликом одлучивања
могу гласати само чланови Научног већа који су у виши научним звањима. Након гласања,
једногласно је донета одлука о утврђивању предлога Комисије за избор др Светлане
Живковић у звање виши научни сарадник.
Тачка 5.
Др Јелена Јовић наводи да су по овој тачки дневног реда поднета два захтева, њен и др
Татјане Поповић. Наводи да сам конкурс траје до 31. маја 2016, да се у оба случаја ради о
сарадњи са Биотехничким факултетом УЦГ, и укратко износи податке из захтева,
руководиоце, тему пројекта, и учеснике из Института. Обзиром да није било даље дискусије
по овој тачки др Јелена Јовић ставља на гласање захтев за пријаву пројеката научнe и
технолошке сарадње између Републике Србије и Црне Горе по конкурсу Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије др Татјане Поповић и др Јелене
Јовић на гласање.
Након гласања једногласно је донета одлука о давању сагласности др Татјани Поповић за
учешће на горе наведеном конкурсу.
Након гласања једногласно је донета одлука о давању сагласности др Јелени Јовић за учешће
на горе наведеном конкурсу.
Тачка 6.
Др Јелена Јовић наводи да су благовремено поднети захтеви др Мире Старовић и др Данијеле
Ристић за учешће на научном скупу, али да су због датума одржавања седнице Научног већа
већ прошли, те указује на потребу увођења електронских седница, зарад ефикаснијег
одлучиивања о предметима поводом којих није потребно усклађивање мишљења чланова
Научног већа. Др Мира Старовић наводи да овом приликом није тражено учешће већ само
котизације да би радови били штампани, и да је уплата извршена по том основу. Др Јелена
Јовић наводи да би било коректно и према истраживачима који захтеве подносе да Научно
веће разматра захтеве на време. Надаље истиче да би било добро да се захтеви за учешће
предају одмах када се сазна довољан број података да би захтев могао да буде поднет, јер се
седнице Научног већа заказују када се пристигне довољан број предмета. Надаље, наводи да
је др Добривој Поштић поднео захтев за учешће на V симпозијуму Секције за оплемењивање
организама Друштва Генетичара Србије у Кладову који траје у периоду од 27.-31.05.2016.год.,
да је планирани боравак 30.05.2016.год.
Једногласно је дата сагласност др Добривоју Поштићу за учешће на горе наведеном
скупу.
Др Јелена Јовић даје реч др Милани Митровић која наводи да сматра да је најбоље да
се о њеном захтеву за учешће на Међународном донаторском семинару –како до донација
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