Тачка 1.
По првој тачки дневног реда разматран је записник са 26. редовне седнице Научног већа.
Будући да није било измена и допуна поменутог записника, исти је једногласно усвојен.
Тачка 2.
По овој тачки дневног реда разматран је извештај о реализацији одлука и закључака
донетих на 26. редовној седници Научног већа, одржаној дана 26.02.2018. године.
Председавајућa је констатовала да је на поменутој седници донето и на реализацију
прослеђено укупно четири одлуке и усаглашен текст два дописа надлежном Матичном
научном одбору ресорног Министарства. С обзиром да није било дискусије по овој тачки
дневног реда, Научно веће једногласно је усвојило предложени извештај.
Тачка 3.
По овој тачки дневног реда разматран је предлог Комисије за реизбор маст. биол. Миљане
Јаковљевић у звање истраживач-сарадник. Председавајућа је дала реч др Татјани
Цврковић, председници Комисије за спровођење поступка стицања звања поменутог
кандидата. Др Цврковић је укратко изнела основне биографске и библиографске податке
кандидата, као и податке који се односе на категоризацију укупно 17 радова из различитих
категорија. Она је поред осталог истакла да на основу целокупне анализе
научноистраживачког рада кандидата, Комисија сматра да маст. биол. Миљана
Јаковљевић испуњава све услове да буде реизабрана у звање истраживач-сарадник. Након
краћег излагања др Татјане Цврковић, с обзиром да није било даље дискусије по овој
тачки дневног реда, председавајћа је ставила на гласање, а Научно веће једногласно је
донело одлуку о реизбору мастер биолога Миљане Јаковљевић у истраживачко звање
истраживач-сарадник.
Тачка 4.
По овој тачки дневног реда, Научно веће је разматрало предлог Комисије за реизбор дипл.
биол. Јоване Благојевић у звање истраживач-сарадник. Реч добија др Жарко Ивановић,
председник Комисије за спровођење поступка стицања звања поменутог кандидата. Он је
износећи основне биографске и библиографске податке дипл. биол. Јоване Благојевић,
направио кратак осврт на број њених остварених публикација, као и на њен
научноистраживачки рад у целини. Након кратког излагања, др Жарко Ивановић је
констатовао да на основу остварених резултата кандидата, Комисија сматра да дипл. биол.
Јована Благојевић испуњава прописане услове да буде реизабрана у звање истраживач
сарадник. С обзиром да није било даље дискусије по овој тачки дневног реда,
председавајућа је ставила на гласање, а Научно веће једногласно је донело одлуку о
реизбору дипломираног биолога Јоване Благојевић у истраживачко звање истраживачсарадник.
Тачка 5.
По овој тачки дневног реда Научно веће је разматрало Захтев за покретање поступка
реизбора др Слободана Кузмановића у звање виши научни сарадник бр. 540 од 15.03.2018.
године. Председавајућа је присутнима изнела најважније детаље предметног захтева, са
2

освртом на биографске и библиографске податке, податке о најзначајнијим радовима др
Кузмановића у претходном периоду, као и о предложеном саставу Комисије за оцену
испуњености услова за реизбор у научно звање поменутог кандидата. Након краћег
излагања др Јелене Јовић, будући да није било даље дискусије по овој тачки дневног реда,
председавајућа је ставила на гласање, а Научно веће једногласно је донело следећу:
ОДЛУКУ
I
Покреће се поступак за реизбор др Слободана Кузмановића у звање виши научни сарадник.
II
За чланове Комисије за оцену испуњености услова за реизбор у научно звање кандидата из става I
именују се:
1. др Мира Старовић, научни саветник, Институт за заштиту биља и животну средину
Београд, председник Комисије
2. др Горан Алексић, виши научни сарадник, Институт за заштиту биља и животну средину
Београд, члан Комисије
3. др Горан Делибашић, редовни професор Пољопривредног факултета, Универзитета у
Београду, члан Комисије

Тачка 6.
Др Јелена Јовић је подсетила присутне да је одлуком бр. 963 од 22.04.2016. године
формиран 13. сазив Научног већа Института за заштиту биља и животну средину, чији
мандат у складу са одредбама Статута Института траје две године, односно до 22.04.2018.
године. С тим у вези, председавајућа је даље укратко упознала присутне са процедуром
избора новог сазива Научног већа, која је утврђена општим актима Института. Она је даље
истакла да се у својству председнице текућег сазива Научног већа, у складу са наведеном
процедуром, благовремено обратила руководиоцима организационих јединица Института
захтевом, ради избора представника који ће учествовати у раду Комисије за избор чланова
новог сазива Научног већа. Сходно томе, на одржаним зборовима истраживача изабрани
су представници свих одсека Института који ће заједно за председницом текућег сазива
Научног већа учествовати у раду поменуте Комисије. Осим др Јелене Јовић, за чланове
Комисије предложени су: др Мира Старовић, др Богдан Николић, др Данијела Павловић и
др Татјана Цврковић. Закључујући излагање, др Јелена Јовић је напоменула да изборна
комисија има рок до 20. априла да достави извештај који се односи на избор чланова новог
сазива Научног већа. С обзиром да није било даље дискусије по овој тачки дневног реда,
председавајућа је ставила на гласање, а Научно веће једногласно је донело следећу:
ОДЛУКУ
I
Покреће се поступак за избор чланова новог сазива Научног већа Института за заштиту биља и
животну средин
II
Именује се комисија за спровођење поступка избора из става I у следећем саставу:
1. др Јелена Јовић, виши научни сарадник, председник Научног већа у текућем сазиву
2. др Татјана Цврковић, виши научни сарадник, Одсек за штеточине биља
3. др Мира Старовић, научни саветник, Одсек за болести биља
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