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МЕСТО САСТАНКА:

ЗАПИСНИК САЧИНИO:

ИТНМС - Београд

Станишић Јовица, дипл. правник

СЕДНИЦУ ВОДИО:

др Мирослав Сокић
виши научни сарадник,
председник Научног већа
Института

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.
Усвајање записника са тридесете седнице Научног већа Института у претходном сазиву и
конститутивне седнице Научног већа у новом сазиву.
2.
Усвајање извештаја комисије о избору у научно звање виши научни сарадник за:
- др Јовицу Стојановића,
3.
Покретање поступка за валидацију и верификацију техничког решења:
„Постројење за отпрашивање индукционих пећи и погона за дораду одливака“, аутора др Зорана
Јањушевића и сарадника
4.
Покретање поступка за валидацију и верификацију техничког решења:
„Aфлапротект – високо ефикасни адсорбент микотоксина“, аутора др Александре Даковић и
сарадника
5.
Примедбе на Нацрт Закона о изменама и допунама закона о научно-истраживачкој
делатности
6.

Разно

ТОК СЕДНИЦЕ

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

1.

По првој тачки дневног реда донета је следећа,
ОДЛУКА

Усваја се записник са тридесете седнице Научног већа Института у претходном сазиву и
конститутивне седнице Научног већа у новом сазиву.

2.

По другој тачки дневног реда донета је следећа,
ОДЛУКА

Усваја се извештај Комисије за избор др Јовице Стојановића, дипл. инж. у научно звање
виши 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 донета је следећа,
ОДЛУКА

Покреће се поступак за валидацију и верификацију техничког решења под називом Постројење за
отпрашивање индукционих пећи и погона за дораду одливака аутора др Зорана Јањушевића,
научног саветника, Проф.др Звонка Гулишије, научног саветника, мр Марија Михаиловић,
истраживача сарадника и мр Александре Патарић, истраживача сарадника, и бирају рецензенти
Проф. др Милентије Стефановић, Факултет инжењерских наука, Крагујевац и др Зоран
Карастојковић, Висока техничка школа струковних студија, Београд

4.

По четвртој тачки дневног реда донета је следећа,

ОДЛУКА
Покреће се поступак за валидацију и верификацију техничког решења под називом Aфлапротект –
високо ефикасни адсорбент микотоксина аутора др Александре Даковић, научног саветника, др
Мирјане Стојановић, научног саветника, Проф. др Звонко Гулишија, научног саветника, Проф др
Вере Дондур, редовног професора, др Милана Краговића, научног сарадника и Марије Марковић,
истраживача сарадника, и бирају рецензенти Проф. др Часлав Лачњевац, Пољопривредни
факултет, Универзитет у Београду и др Радмила Пивић, научни саветник, Институт за земљиште,
Београд.

5.
По петој тачки разматране су Примедбе на Нацрт Закона о изменама и допунама закона о
научно-истраживачкој делатности који су по позиву који је упућен свим истраживачима Института
доставили поједини сектори, центри и истраживачи појединачно те је након дискусије по
члановима Нацрта закона, донет закључак о коначној верзији примедби Института који ће бити
упућен МПНТР и Заједници Института.
Текст примедби Института саставни је део овог записника.

6.
Под тачком разно др. Мирјана Стојановић, је изнела податке о докторантима и
могућностима одбране доктората истраживача Института у току године, док је др Александра
Даковић изнела своје утиске и активности које спроводи Научно технолошки парк Звездара и о
међународним конкурсима који би могли да буду значајни и за ИТНМС.

Седница је завршена у 1155 часова

Записник водио
Јовица Станишић, дипл.правник
Председник Научног већа

др Мирослав Сокић, виши научни сарадник

