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квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл.
Гласник РС“ бр. 38/2017)
Усаглашавање критеријума за оцену научне компетентности истраживача (одлука
бр. 360 од 28.02.2017. године) са Правилником о изменама и допунама Правилника
о
поступку,
начину
вредновања
и
квантитативном
исказивању
научноистраживачких резултата истраживача („Сл. Гласник РС“ бр. 38/2017)
Разматрање одговора МНО БиП поводом предлога техничких решења у научној
дисциплини „Заштита биља“.
Предлагање члана комисије за оцену научног доприноса истраживача на основу
Правилника о награђивању за научноистраживачки рад и научни допринос ИЗБИС
(бр. 1780 од 05.09.2016. године) и молбе директоре Института др Милане
Митровић (бр. 990 од 30.05.2017. године)
Разно.

Тачка 1.
По првој тачки дневног реда разматрани су записници са 16. редовне и 17. електронске
седнице Научног већа. Будући да није било измена и допуна наведених записника, након
гласања записници су једногласно усвојени.
Тачка 2.
Др Јелена Јовић је укратко известила присутне да је на 16. редовној седници Научног већа
донето и на реализацију прослеђено укупно 12 одлука, док је на 17. електронској седници
донето укупно 7 одлука које су реализоване. Није било дискусије по овој тачки дневног
реда.
Након гласања, Извештај о реализацији наведених одлука са 16. и 17. седнице
Научног већа је једногласно усвојен.
Тачка 3.
Др Јелена Јовић обавештава Научно веће да је Комисија за праћење научне
компетентности истраживача у ИЗБИС извршила евалуацију истраживача за период 2012.
– 2016. године.
Реч добија др. Татјана Цврковић, председница поменуте Комисије која укратко
извештава о критеријумима и начину на који је праћена научна компетентност
истраживача у наведеном периоду, осврћући се на листу публикација и на формирану ранг
листиу истраживача. Након излагања др Татјане Цврковић, председавајућа обавештава да
др Лана Ђукановић одлази у пензију у августу 2017. године и да је текућа седница
Научног већа последња у којој др Ђукановић учествује, те да ће је у даљем раду у
својству новог члана Научног већа, а на основу ранг листе научне компетентности,
заменити др Добривој Поштић. С обзиром да се нико од чланова Већа није јавио за
дискусију по овој тачки, председавајућа је ставила на гласање предложени Извештај о
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раду Комисије за праћење научне компетентности истраживача у ИЗБИС, који је
једногласно усвојен.
Тачка 4.
По овој тачки дневног реда, разматрана је молба за одобрење учешћа на међународном
стручном скупу под називом „24th Central European Auchenorrhyncha Meeting“ у
организацији Museo cantonale di storia naturale a Lugano Arbeitskreis Zikaden Miteleuropas
e.V. у периоду од 9. до 12. јуна 2017. године у Лугану (Швајцарска), а подносиоци су
дрЈелена Јовић, др Милана Митровић, др Татјана Цврковић и др Иво Тошевски. Циљеви
присуства наведеном стручном скупу су поред састанака и разговора са истраживачима
из иностранства о потенцијалним пројектима, представљање и промовисање научних
открића истраживачког тима ИЗБИС. Након гласања, молба је једногласно усвојена.
Такође је разматрана молба за одобрење учешћа на међународном стручном скупу
под називом „International Conference on Ecology and Management of Alien Plant Invasions –
Synthesis, Challenges and New Opportunities“ (EMAPI 14) у организацији Centre for
Ecology, Evolution and Environmental Changes (cE3c) University of Lisbon у периоду од 03.
до 09. јуна 2017. године, а подносилац је Ана Анђелковић, истраживач сарадник Одсека за
хербологију. Подносилац молбе је у истој навела да је надлежном министарству поднет
захтев за суфинансирање учешћа на наведеном скупу, те ако исто не буде одобрено, Ана
Анђелковић ће сама сносити трошкове. Након гласања, молба је једногласно усвојена.
По истој тачки разматрани су и извештаји др Добривоја Поштића, др Радета
Станисављевића и др Ратибора Штрбановића са међународног стручног скупа под
називом „INOPTEP 2017“ одржаног у периоду од 23. до 28. Априла 2017. године у Новом
Саду, у организацији Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду. У
достављеним извештајима наведен је број приказаних радова, као и детаљи о научном
ефекту. Након гласања, наведени извештаји су једногласно усвојени.
Тачка 5.
Др Јелена Јовић је укратко образложила неопходност усаглашавања Правилника о
спровођењу поступка за стицање научних и истраживачких звања ИЗБИС бр. 581 од
27.03.2017. године са Правилником о изменама и допунама Правилника о поступку,
начину вредновења и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
истраживача („Сл. Гласник РС“ бр. 38/2017). С обзиром да није било дискусије по овој
тачки дневног реда, након гласања, предлог је једногласно усвојен.
Тачка 6.
По овој тачки дневног реда председавајућа је такође укратко образложила неопходност
усаглашавања Критеријума за оцену научне компетентности истраживача (одлука бр. 360
од 28.02.2017. године ) са Правилником о изменама и допунама Правилника о поступку,
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата
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истраживача („Сл. Гласник РС“ бр. 38/2017). Будући да се нико од присутних није јавио за
дискусију по овој тачки дневног реда, након гласања, предлог је једногласно усвојен.
Тачка 7.
Председавајућа је обавестила присутне о одговору који је Научно веће добило поводом
предлога техничких решења у научној дисциплини „Заштита биља“ од Матичног научног
одбора за биотехнологију и пољопривреду ресорног министарства. Др Јелена Јовић даље
наводи да је дана 18.05.2017. године МНО за БиП одржао седницу на којој је поред
осталог разматран наведени предлог, те да ју је по одржаној седници др Радмила
Петановић, један од чланова поменутог тела известила да је током дискусије, образлажући
неопходност доношења техничких решења у предметној области наишла на велико
неразумевање. Закључак који је МНО за БиП том приликом извео је да би готово све
области могле да захтевају специфична техничка решења. Будући да није било даље
дискусије по овој тачки, прелази се на следећу тачку дневног реда.
Тачка 8.
Председавајућа је присутнима прочитала предлог директорке Института др Милане
Митровић бр. 990 од 30.05.2017. године, на основу ког је констатована неопходност
формирања Комисије за оцену научног доприноса истраживача коју чине директор
Института, представник Научног већа и представник доторанада, те је потребно да Научно
веће одреди свог представника у наведеној комисији. Председавајућа даје реч др Милани
Митровић која укратко образлаже свој предлог, истичући да је што се доторанада тиче,
након спроведене анкете донета одлука да њихов представник у наведеној комисији буде
Ања Милосављевић. Др Јелена Јовић предлаже да представник Научног већа у Комисији
за оцену научног доприноса истраживача буде др Татјана Цврковић, председница
Комисије за праћење научне компетентности истраживача. С обзиром да није било
дискусије по овој тачки дневног реда, након гласања, предлог је једногласно усвојен.
Тачка 9.
Под тачком разно Др. Јелена Јовић је констатовала да се неопходне активности везане за
манифестацију „Отворени дан института Србије“ генерално слабо спроводе у
институтима. Председавајућа је даље информисала присутне да је решено питање домена,
али ће највећи део активности везаних за интернет сајт, мејл адресе и др. бити спровођен
након сезоне годишњих одмора, по одржаном састанку са преставницима ИТ фирме којој
су ти послови поверени.
Директорка Института др. Милана Митровић обавестила је Научно веће о
успостављеној пословно техничкој сарадњи у области научно истраживачке делатности
са Институтом за пестициде и заштиту ивотне средине, као и о томе да је ИЗБИС добио
признање и захвалницу од Института за биолошка истраживања "Синиша Станковић",
који је прославио годишњицу. Пошто се нико од присутних није даље јављао за дискусију,
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