ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ
ВРСТА САСТАНКА:

ДАТУМ:
08. 10. 2015.
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ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

ДАТУМ И ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА
МЕСТО САСТАНКА:
САСТАНКА
ИТНМС - Београд
00
08. 10. 2015. у 11
СЕДНИЦУ ВОДИО:
др Мирослав Сокић
виши научни сарадник,
председник Научног већа
Института

ЗАПИСНИК САЧИНИO:
Станишић Јовица, дипл. правник

СЕДНИЦИ СУ ПРИСУСТВОВАЛИ:
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 и др
Милан Краговић, научни сарадник
Поред чланова седници је присуствовао:
Станишић Јовица, дипл. правник

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање записника са Треће седнице Научног већа Института
2. Усвајање извештаја комисије за избор у научно звање научни сарадник за:
др Марију Ђошић
3. Усвајање извештаја комисије за реизбор у истраживачко звање истраживач сарадник за:
Васа Манојловића
4. Покретање поступка за избор у научно звање научни сарадник за:
др Соњу Милићевић
5. Покретање поступка за избор у научно звање научни сарадник за:
др Јелену Милојковић
6. Разно

ТОК СЕДНИЦЕ

Четврту редовну седницу седницу отворио је председник Научног већа др Мирослав Сокић, те је
констататовано да су присутни сви чланови Научног већа, те да постоје сви услови за пуноважно
одлучивање.

1. По првој тачки дневног реда донета је следећа,
ОДЛУКА
Усваја се записник са треће седнице Научног већа.

2. Под овом тачком дневног реда, Научно веће је донело следећу
ОДЛУКУ
Усваја се извештај Комисије за избор др Марије Ђошић, дипл. инж. у научно звање научни
сарадник.
Извештај учинити доступним јавности 30 дана пре доношења предлога одлуке Научног већа,
објављивањем у дневном листу „Политика“.
3. По трећој тачки дневног реда Научно веће донело је
ОДЛУКУ
Усваја се извештај Комисије за реизбор Васе Манојловића, дипл. инж. у истраживачко звање
истраживач сарадник.
Извештај учинити доступним јавности 30 дана пре доношења предлога одлуке Научног већа,
објављивањем у дневном листу „Политика“.
4. Под овом тачком дневног реда на На основу члана 73. и члана 86. Закона о научноистраживачкој
делатности, члана 21. Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача и члана 40 Статута Института за технологију
нуклеарних и других минералних сировина, Научно веће је донело

ОДЛУКУ

Покреће се поступак за избор у научно звање научни сарадник др Соње Милићевић, истраживача
сарадника ИТНМС и формира Комисија у саставу: Проф. др Драган Повреновић, ванредни
професор, Технолошко-металуршки факултет, Београд, председник, др Владан Милошевић, виши
научни сарадник, ИТНМС, Београд, члан и др Срђан Матијашевић, научни сарадник, ИТНМС,
Београд, члан.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана формирања поднесе извештај Научном већу.
5. Под овом тачком дневног реда а на основу члана 73. и члана 86. Закона о научноистраживачкој
делатности, члана 21. Правилника о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача и члана 40 Статута Института за технологију
нуклеарних и других минералних сировина, Научно веће је донело
ОДЛУКУ
Покреће се поступак за избор у научно звање научни сарадник др Јелене Милојковић, истраживача
сарадника ИТНМС и формира Комисија у саставу: др Мирјана Стојановић, научни саветник,
ИТНМС, Београд, председник, др Марија Михајловић, научни сарадник, ИТНМС, Београд, члан и
др Милан Краговић, научни сарадник, ИТНМС, Београд, члан.
Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана формирања поднесе извештај Научном већу.

6. Под тачком разно директор Проф.др Звонко Гулишија обавестио је присутне о актуелним темама
за науку, а везано за доношење нове стратегије и новог циклуса истраживања. Говорио је о
састанку са новим државним секретаром Проф. Др Вером Дондур и састанку одржаном у Заједници
Института, да ће бити донете Измене и допуне Закона о научноистраживачкој делатности као и
нови Правилник и да ће конкурс за нови циклус истраживања бити вероватно половином децембра.
Говорио је о могућностима увођења платних разреда уместо досадашнјих критеријума те да ће сви
истраживачи бити финансирани на одређени начин.
Седница је завршена у 1125 часова
Записник водио
Јовица Станишић, дипл.правник
Председник Научног већа

др Мирослав Сокић, виши научни сарадник

