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ВРСТА САСТАНКА: ПЕТА СЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА ИНСТИТУТА 

 

УПУЋУЈЕ: 

др Мирослав Сокић 
виши научни сарадник 

ФУНКЦИЈА: 
председник Научног већа  

 

ПОЗИВАЈУ СЕ ЧЛАНОВИ: 
проф. др Звонко Гулишија, научни саветник, др Мирјана Стојановић, научни 

саветник, др Живко Секулић, научни саветник, др Александра Даковић, 

научни саветник, др Зоран Јањушевић, научни саветник др Милан Петров, 

виши научни сарадник, др Владан Милошевић, виши научни сарадник, , др 

Бранислав Марковић, научни сарадник, др Марија Михајловић, научни 

сарадник, др Милан Краговић, научни сарадник  

 

Поред чланова, ПОЗИВА СЕ: 

Јовица Станишић, дипл. правник 

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА 

САСТАНКА 

09. 11. 2015. у 11
00

 

МЕСТО САСТАНКА 

ИТНМС, (Сала 101) 

ПРАТЕЋИ МАТЕРИЈАЛ 

 

ДА                   НЕ 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 
1. Усвајање записника са Четврте седнице Научног већа Института  
 
2. Доношење одлуке о предлогу за избор у научно звање научни сарадник за:  

- др Марију Ђошић 
 
3. Доношење одлуке о реизбору у истраживачко звање истраживач сарадник за:  

- Васа Манојловића, мастер инж.  
 
4. Усвајање извештаја комисије за избор у научно звање научни сарадник за:  

- др Соњу Милићевић 
 

5. Усвајање извештаја комисије за избор у научно звање научни сарадник за:  
- др Јелену Милојковић  
 

6. Покретање поступка за реизбор у истраживачко звање истраживач сарадник за:  
- Марију Петровић 

 
7. Покретање поступка за валидацију и верификацију техничког решења: 

„Нови технолошки поступак за третман комплексне високопиритичне руде са виших 
етажа површинског копа Велики Кривељ применом савремених флотацијских 
колектора“, аутора др Владана Милошевића и сарадника  

 
8. Покретање поступка за валидацију и верификацију техничког решења: 

„Технологија производње кобалт праха“, аутора др Мирослава Сокића и сарадника  
 

9. Покретање поступка за валидацију и верификацију техничког решења: 
„Водени коров Myriophyllum spicatum инкапсулиран алгинатом као биосорбент за 
уклањање тешких метала из отпадне воде“, аутора др Јелене Милојковић и сарадника  

 
10. Покретање поступка за валидацију и верификацију техничког решења:  

„Развој MHG поступка припреме електронског отпада за лужење и екстракцију злата“, 
аутора Машана Грујића и сарадника  



 

11. Разно 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА 

 
                        Др Мирослав Сокић 

                                   виши  научни сарадник 


