Тачка 1.
По првој тачки дневног реда разматрани су записници са 23. ванредне седнице Научног
већа одржане 15.12.2017. године и 24. електронске седнице Научног већа одржане
15.01.2018. године. Будући да није било измена и допуна наведених записника, исти су
једногласно усвојени.
Тачка 2.
Председавајућa је констатовала да је на 23. ванредној седници Научног већа донето
мишљење које се односи на ингеренцију Научног већа као стручног органа Института кад
је у питању поступак избора у научна, односно истраживачка звања, док је на 24.
електронској седници Научног већа утврђен текст Извештаја о раду Научног већа за 2017.
годину. С обзиром да није било дискусије по овој тачки дневног реда, Научно веће
једногласно је усвојило предложени извештај.
Тачка 3.
Председавајућа je дала реч др Жарку Ивановићу, једном од чланова Комисије за праћење
научне компетентности истраживача ИЗБИС. Др Жарко Ивановић је у кратком излагању
констатовао да је Комисија коју поред њега чине др Мира Старовић и др Татјана
Цврковић поднела извештај о раду за период 01.06.2017. године до 01.12.2017. године.
Током овог периода је извршена евалуација истраживача Института за период 2013–2017.
година, руководећи се правилима и критеријумима утврђеним општим актима Института
и одлуком Научног већа о критеријумима за праћење компетентности истраживача, а
сходно томе радови који не испуњавају услове нису бодовани. На основу достављених
листа публикација, формирана је ранг листа истраживача. Након излагања др Жарка
Ивановића и кратке дискусије председавајућа је упутила молбу правнику Института,
Миљану Митићу, да у Министарству просвете, науке и технолошког развоја провери
могућност упућивања дописа надлежним аналитичарима Матичних научних одбора
поводом појашњења у вези са правилним бодовањем међународних монографија и
научних радова публикованих у међународним часописима, као и у вези тумачења
бодовања радова публикованих у часописима реферисаних у JCR и Web of Science, а који
немају IF. С обзиром да није било даље дискусије по овој тачки, Научно веће једногласно
је усвојило достављени извештај Комисије за праћење научне компетентности
истраживача ИЗБИС.
Тачка 4.
Др Јелена Јовић је обавестила присутне о захтеву за покретање поступка избора у звање
виши научни сарадник, који је Научном већу поднео др Добривоје Поштић. Након
представљања основних биографских и библиографских података из захтева др Добривоја
Поштића, председавајућа се осврнула на део захтева који се односи на категорију
техничких решења, у којој др Поштић не остварује једну половину више минималних
резултата предвиђених важећим Правилником у случају убрзаног напредовања.
Председавајућа је такође ставила примедбу на непотпуност достављених библиографских
података (број хетероцитата, пет најзначајнијих научних остварења које Комисија треба
посебно да анализира) који нису у складу са образцем који је кандидат користио у
предметном захтеву. Реч добија др Раде Станисављевић, један од предложених чланова
комисије за стицање звања ког је предложио др Добривоје Поштић. Он је изразио став да
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сагледавајући целокупан рад и остварене резултате, кандидат испуњава услове за
превремени избор у више научно звање, будћи да има једну половину више захтеваних
бодова у целини. Реч потом добија др Милана Митровић, која је указала на Статутом
предвиђену обавезу директора Института да Научно веће упозори на нецелисходне и
незаконите одлуке, с обзиром да се из поднетог захтева др Добривоја Поштића види да он
у категорији техничких решења не испуњава једну половину више минималних бодова
неопходних за превремени избор у више научно звање. Др Митровић је још једном
скренула пажњу Научном већу на обавезу поштовања законских, подзаконских и општих
аката Института кад је у питању избор у научно звање, с обзиром да је за превремено
напредовање неопходно остваривање 50% више минималних резултата по свакој групи
обавезних бодова, а не у целини. С тим у вези, др Митровић је издвојила своје мишљење
по овом питању, предлажући да ради добијања званичног одговора у вези неопходних
бодова за убрзано напредовање правник Института закаже састанак са правником
ресорног министарства, Николом Лазићем. Председавајућа је предложила да и Добривоје
Поштић присуствује том састанку у министарству. Др Мира Старовић се надовезала на
претходно излагање, уз предлог да се разматрање захтева др Добривоја Поштића одложи
за наредну седницу Научног већа, до кад ће бити познато и наведено тумачење правника
Министарства, а др Поштић ће имати прилику да уреди свој захтев, будући да није
испоштована процедура. Сходно претходном излагању, председавајућа је у складу са чл.
29. Пословника о раду Научног већа ставила на гласање предлог да се разматрање захтева
др Добривоја Поштића одложи за наредну седницу због неопходности прибављања
додатних информација. За овај предлог гласали су: Др Мира Старовић, Др Јелена Јовић,
Др Милана Митровић, Др Данијела Павловић, Др Катарина Гашић, Др Жарко Ивановић и
Др Данијела Ристић, док су против гласали: Др Раде Станисављевић, Др Вељко
Гавриловић и Др Добривој Поштић. Председавајућа је констатовала да одлука не може
бити донета, сходно одредбама Пословника о раду Научног већа, будући да за наведени
предлог није гласала најмање половина од укупног броја чланова Научног већа. Након
тога је гласање поновљено, а Научно веће је једногласно донело следећу:
О Д Л У

К У

Одлаже се разматрање Захтева за покретање поступка избора др Добривоја Поштића у
звање виши научни сарадник бр. 142 од 24.01.2018. године за 26. редовну седницу
Научног већа због потребе поновног проучавања предметног захтева и прибављања
допунских података.
Тачка 5.
По овој тачки дневног реда разматран је захтев маст. биол. Миљане Јаковљевић за
покретање поступка реизбора у звање истраживач-сарадник. Председавајућа је прочитала
основне биографске и библиографске податке кандидата, са кратким освртом на
најзначајније резултате. Др Милана Митровић, у својству једног од предложених чланова
Комисије за спровођење поступка стицања звања, у кратком излагању изнела похвале на
рачун кандидата, констатујући да се ради о изузетном истраживачу. С обзиром да није
било дискусије по овој тачки, Научно веће једногласно је донело следећу:
ОДЛУКУ
I
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Покреће се поступак реизбора мастер биолога Миљане Јаковљевић у звање истраживач
сарадник.
За чланове Комисије за спровођење поступка за стицање звања кандидата из става I
именују се:
1. др Татјана Цврковић, виши научни сарадник, Институт за заштиту биља и животну
средину Београд, председник Комисије;
2. др Милана Митровић, виши научни сарадник, Институт за заштиту биља и
животну средину Београд, члан Комисије;
3. др Јелена Јовић, виши научни сарадник, Институт за заштиту биља и животну
средину Београд , члан Комисије.
Тачка 6.
По овој тачки дневног реда разматран је захтев дипл. биол. Јоване Благојевић за
покретање поступка реизбора у звање истраживач-сарадник. Председавајућа је прочитала
основне биографске и библиографске податке кандидата, уз кратак осврт на најзначајније
научне публикације. Реч добија Др Жарко Ивановић, један од предложених чланова
Комисије за спровођење поступка стицања звања, који је изразио задовољство због
чињенице да се ради о кандидату који је изузетан истраживач са одличним резултатима.
Будући да није било дискусије по овој тачки, Научно веће једногласно је донело следећу:
ОДЛУКУ
I
Покреће се поступак реизбора дипл. биол. Јоване Благојевић у звање истраживач
сарадник.
II
За чланове Комисије за спровођење поступка за стицање звања кандидата из става I
именују се:
1. др Жарко Ивановић, виши научни сарадник, Институт за заштиту биља и животну
средину Београд, председник Комисије;
2. др Ненад Тркуља, научни сарадник, Институт за заштиту биља и животну средину
Београд, члан Комисије;
3. др Данијела Ристић, научни сарадник, Институт за заштиту биља и животну
средину Београд , члан Комисије.
Тачка 7.
Председавајућа је подсетила присутне да актуелном сазиву Научног већа ускоро истиче
мандат те је у циљу прецизирања састава и начина именовања изборне комисије за
спровођење поступка избора Научног већа Института, потребно извршити измене и
допуне члана 6. Пословника о раду Научног већа Института, у циљу усаглашавања са
чланом 48. Статута Института. С обзиром да није било дискусије по овој тачки, Научно
веће једногласно је донело следећу:
О Д Л У К У
о измени и допуни Пословника о раду Научног већа Института за заштиту биља
и животну средину бр. 1915 од 28.09.2016. године
Мења се чл. 6. Ст. 2. Пословника о раду Научног већа Института за заштиту биља и
животну средину бр. 1915 од 28.09.2016. године, тако да исти сада гласи:
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„Одлуком о покретању поступка за избор чланова Научног већа именује се Комисија за
спровођење поступка избора (у даљем тексту: изборна комисија) и одређује рок за
спровођење поступка избора. Изборну комисију чине председник Научног већа текућег
сазива и изабрани представници организационих јединица у научном звању.
Представници организационих јединица бирају се на збору истраживача организационе
јединице на основу захтева председника Научног већа у текућем сазиву“.
Тачка 8.
По овој тачки дневног реда разматрани су извештаји др Мире Старовић, др Ратибора
Штрбановића, др Слободана Кузмановића, др Светлане Живковић, др Татјане Поповић и
дипл. инг. Милоша Стевановића са XIV саветовања о заштити биља одржаног у периоду
од 27. новембра до 01. децембра 2017. године на Златибору у организацији Друштва за
заштиту биља. Такође је разматрана молба др Катарине Гашић за учешће на
међународном научном скупу под називом „Training School on Prognosis & Advanced
Diagnosis on Xanthomonadaceae“ који се одржава у организацији COST Action 16107
EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management
in Europe у Ираклиону (Грчка) у периоду од 12. до 16. фебруара 2018. године. С обзиром
да није било дискусије по овој тачки, поменути захтев и достављени извештаји
једногласно су усвојени.
Тачка 9.
Под тачком разно, др Данијела Павловић у својству члана Управног одбора Института из
реда запослених известила је укратко о одлукама донетим на последњој седници Управног
одбора, којима су поред Извештаја о раду Научног већа за 2017 годину, усвојени и
Извештај о реализацији Програма рада Института за 2017. годину, Извештај о попису
имовине и обавеза Института на дан 31. децембар 2017. године, Програм рада и
финансијски план за 2018. годину, као и План јавних набавки за 2018. годину.
Др Милана Митровић је укратко известила да је сходно донетом мишљењу
Научног већа о ингеренцијама кад је у питању поступак избора у научна, истраживачка и
стручна звања, упућен допис ресорном Министарству са захтевом за даљим
инструкцијама у вези повраћаја средстава на име више исплаћених средстава за рад др
Оливера Крстића за период децембар 2015 – фебруар 2017. Министарство је одговорило
на допис доношењем решења и обустављањем исплате поменутих средстава. Др
Митровић је напоменула да се Научно веће мора обратити министарству у вези поступка
реизбора Милоша Стевановића у звање истраживач сарадник, а председавајућа се
надовезала и замолила правника Института,да прочита текст предложеног обраћања
ресорном Министарству који гласи:
"Предмет: Захтев за правно тумачење поступка реизбора истраживача-сарадника
Поштовани,
овим путем вам се обраћамо са молбом за правно тумачење следеће ситуације:
истраживач из Института дана 20.08.2012. године је изабран у звање истраживач-сарадник на
период од три године, са правом реизбора, сходно тада важећем Закону о научноистраживачкој
делатности ("Сл. гласник РС", бр. 110/2005, 50/2006 - испр., 18/2010) и Правилнику о поступку и
начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача
("Сл. гласник РС", бр. 38/2008). Истеком рока од три године, кандидат није благовремено поднео
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