Утврђује се текст Извештаја о раду Научног већа Института за заштиту биља и животну
средину у 2017. години и Извештај се упућује Управном Одбору Института на
разматрање.
Прилог одлуке је текст Извештаја о раду 13. сазива Научног већа Института за заштиту
биља и животну средину у 2017. години.
ИЗВЕШТАЈ
о раду Научног већа Института за заштиту биља и животну средину у 2017. години
Током 2017. године одржано је дванаест седница 13. сазива Научног већа Института за
заштиту биља и животну средину - ИЗБИС (12–23. седницe): седам редовних, две
ванредне и три електронске седнице. 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 април–децембар
2016. године и упућен Управном Одбору Института на разматрање;

2.

Документа Научног већа
2.1. Усвојена је допуна Правилника о спровођењу поступка за стицање научних и
истраживачких звања ИЗБИС у виду усаглашавања са Правилником о изменама и
допунама Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. Гласник РС", бр. 21/2017 и
38/2017);
2.2. Усвојена је допуна садржајa Обрасца којим се Научном већу пријављује и тражи
сагласност за учешће на домаћим и међународним научним и стручним скуповима;
2.3. Усвојена је измена и допуна обрасца Захтева за покретање поступка за стицање
истраживачких звања и научних звања – ИЗБИС;
Сва документа из надлежности Научног већа (правилник, 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;

3.

Остала документа и одлуке
3.1. Дефинисани су критеријуми за праћење научне компетентности истраживача, а на
основу предлога Комисије за праћење научне компетентности истраживача ИЗБИС;
Критеријуми су накнадно усаглашени са Правилником о изменама и допунама
Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача ("Сл. Гласник РС", бр. 21/2017 и
38/2017);
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3.2. Упућен је Предлог типова техничких решења у научној дисциплини "Заштита
биља" Матичном научном одбору за биотехнологију и пољопривреду Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, са захтевом за разматрање и
доношење одлуке о условима категоризације и евалуације научних резултата
категорије "техничка решења" у научној дисциплини "Заштита биља";
3.3. Донета је одлука о именовању представника Научног већа у Комисији за оцену
научног доприноса истраживача Института за заштиту биља и животну средину;
3.4. Усвојен је Извештај о раду Комисије за праћење научне компетентности
истраживача у ИЗБИС за евалуацију истраживача за петогодишњи период 2012–2016.
година;
3.5. Верификован је мандат новом члану тринаестог сазива Научног већа Института за
заштиту биља и животну средину, Др Добривоју Поштићу, научном сараднику.
Попуњавање бројног стања сазива Научног већа је извршено услед престанка радног
односа, односно одласка у пензију др Лане Ђукановић;
3.6. Разматран је предлог Комисије за оцену научног доприноса истраживача за доделу
годишње награде Института за најбољег истраживача и докторанда. Донето је
позитивно мишљење и дата сагласност на предлог;
3.7. Разматран је предлог Наставно-научног већа Пољопривредног факултета у Лешку
Универзитета у Приштини за доделу Вукове награде проф. др Светомиру
Стаменковићу. Донето је позитивно мишљење и дата сагласност на предлог;
3.8. Упућен је Предлог типова техничких решења у научној дисциплини "Заштита
биља" Матичном научном одбору за биотехнологију и пољопривреду Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, са захтевом за разматрање и
доношење одлуке о условима категоризације и евалуације научних резултата
категорије "техничка решења" у научној дисциплини "Заштита биља".
3.9. Поводом навода кривичне пријаве КТР 6121/2017 поднете Првом основном јавном
тужилаштву у Београду, Научно веће Института је разматрало наводе пријаве који се
односе на статус истраживача по питању времена покретања поступка и рока трајања
истраживачког звања и усвојило Мишљење којим се констатује да "Поступак избора у
научнa, истраживачка и стручна звања у Институту за заштиту биља и животну
средину Београд је у ингеренцији Научног већа као стручног органа Института, сходно
одредбама важећих законских и подзаконских аката, као и општих аката Института."
4.

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 једног истраживача ИЗБИС је утврђен предлог комисије за избор у
звање виши научни сарадник, а за једног за реизбор у исто звање. У даљој процедури
предлог за избор кандидата је упућен на разматрање МНО за биологију, а предлог за
реизбор кандидата је упућен МНО за биотехнологију и пољопривреду и Комисији за
стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Процедура по питању избора кандидата је завршена, односно кандидат је изабран у
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звање виши научни сарадник, док је процедура за реизбор другог кандидата још увек
у току.
Утврђен је предлог комисије за избор једног истраживача ИЗБИС у звање
научни сарадник и упућени на разматрање МНО за биологију и Комисији за стицање
научних звања Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Поступак је у
процедури;
4.2. По питању избора и реизбора кандидата у истраживачка звања, спроведен је
поступак избора једног кандидата који није запослен у Институту у звање
истраживач-приправник;
4.3. Покренут је и спроведен поступак за избор једног истраживача ИЗБИС у звање
стручни сарадник и једног истраживача у звање стручни саветник. Поступци су
реализовани у складу са одредбама Правилника о утврђивању услова и предлога за
стицање стручних звања и избор у стручна звања ИЗБИС;
5.

Захтеви за учешће на националним и међународним пројектима
5.1. Разматрана су два захтева за пријаву и учешће на међународним пројектима: један
билатерални пројекат између Републике Србије и Народне Републике Кине (период
2017–2019. година), и једно учешће у European Research Council Starting Grant
пројекту у сарадњи са Универзитетом у Павији (Италија). На ове захтеве је дата
сагласност;
5.2. Разматране су две молбе истраживача Института за научно усавршавање и
студијске боравке у инoстранству у оквиру директне сарадње истраживача (North
Dakota State University и Cornell University, New York, САД). На ове захтеве је дата
сагласност;

6.

Захтеви за покретање поступка валидације и верификације иновација и техничких
решења
6.1. Разматрана су два захтева за покретање поступка валидације и верификације
техничких решења у категорији М82 под називом:
1. "Нови техничко-технолошки процес за добијање квалитетнијег семена крмних и
украсних трава применом температутних третмана при сушењу"
2. "Програм прогнозе Venturia inaequalis – проузроковача чађаве краставости јабуке".
Оба захтева су добила сагласност Научног већа за покретање поступка
валидације и верификације код надлежног Матичног научног одбора за
биотехнологију и пољопривреду, и након разматрања добила су позитивно мишљење
МНО и предлог да се сврставају у категорију М82;
6.2. Разматран је један захтев за давање сагласност за покретање поступка пријаве
иновације под насловом „Device for attracting and mass trapping of hairy beetle“
(„Направа за привлачење и масовно изоловање рутаве бубе“) код надлежног Фонда за
иновациону делатност. На овај захтев је дата сагласност.

7.

Захтеви за пријаву докторских дисертација истраживача докторанада института
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