ДАТУМ:

ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ
ВРСТА САСТАНКА:

19.05.2015.

Бр. 13/К-2

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА

ДАТУМ
И
ВРЕМЕ
ОДРЖАВАЊА САСТАНКА

19.05.2015. у 1000

МЕСТО САСТАНКА:

ЗАПИСНИК САЧИНИO:

ИТНМС - Београд

Станишић Јовица, дипл. правник

СЕДНИЦУ ВОДИО:

др Мирослав Сокић
виши научни сарадник,
председник Научног већа
Института у претходном сазиву

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, др
Милан Краговић, научни сарадник

Поред чланова седници је присуствовао:
Станишић Јовица, дипл. правник

ДНЕВНИ РЕД

1.

Конституисање Научног већа Института и избор председника и заменика
председника Научног већа

2.

Разно

ТОК СЕДНИЦЕ
Конститутивну седницу отворио је председник Научног већа у претходном сазиву др. Мирослав
Сокић, те је констататовано да постоје сви услови за пуноважно одлучивање.
1. по првој тачки дневног реда:
а) након подношења извештаја од стране др Милана Петрова председника комисије за
спровођење избора за чланове Научног већа Института, констатовано је да су избори
одржани 12.05.2015. године, те да су чланови Научног већа Института у овом сазиву на
период од четири године, почев од 19.05.2015. године следећи истраживачи са научним
звањем :






Проф.др Звонко Гулишија
др Зоран Јањушевић
др Александра Даковић
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Владан Милошевић
Милан Петров
Мирослав Сокић
Милан Краговић
Бранислав Марковић
Марија Михајловић

Виши научни сарадник
Виши научни сарадник
Виши научни сарадник
Научни сарадник
Научни сарадник
Научни сарадник

б)
у даљем току рада по овој тачки дневног реда помоћник директора др. Мирјана
Стојановић, је за председника предложила др. Мирослава Сокића уз констатацију да је др
Мирослав Сокић у претходном сазиву стручно и професионално и уз поштовање закона
обављао функцију председника Научног већа, те да је истраживач са значајним научним
резултатима. Других предлога није било те је након гласања једногласно донета,
ОДЛУКА
Бира се др Мирослав Сокић за председника Научног већа Института.
ц) даље помоћник директора др. Мирјана Стојановић, је за заменика председника
предложила др. Владана Милошевића, који је такође успешно обављао ту дужност у
претходном сазиву Научног већа. Других предлога није било те је након гласања
једногласно донета,
ОДЛУКА
Бира се др Владан Милошевић за заменика председника Научног већа Института.

2. Под тачком разно није било дискусије. Председник Научног већа др Мирослав Сокић је
следећу Прву редовну седницу новог сазива најавио за 21.05.2015. годину.

Седница је завршена у 10 15 часова
Записник водио
Јовица Станишић, дипл.правник
Председник Научног већа

др Мирослав Сокић, виши научни сарадник

