
                                     
 

 
 

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: 

 ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ 
ДАТУМ:  

 09.11.2015. 
Бр. 13/5-2 

ВРСТА САСТАНКА:   ПЕТА СЕДНИЦА НАУЧНОГ ВЕЋА 

ДАТУМ  И  ВРЕМЕ 

ОДРЖАВАЊА САСТАНКА 

09.11.2015. у 11
00 

МЕСТО САСТАНКА: 

ИТНМС - Београд 

ЗАПИСНИК САЧИНИO: 

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 Бранислав Марковић, научни сарадник, др Марија Михајловић, 

научни сарадник, др Милан Краговић, научни сарадник  

ОПРАВДАНО ОДСУТАН: др Владан Милошевић, виши научни сарадник, 

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



„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 

 

 
 

Пету редовну седницу отворио је председник Научног већа др Мирослав Сокић, те 

је након утврђивања кворума и констатације да постоје услови за одлучивање по свим 

тачкама дневног реда, и  измене дневног реда да се под тачком разно додаје – доношење 

одлуке о покретању поступка за валидацију и верификацију техничког решења под 

називом „Дефинисање нове производне линије флотацијске концентрације минерала бакра, 

олова и цинка из полиметаличне руде лежишта „Подвирови и Цоњев камен“ – 

БОСИЛМЕТАЛ применом савременијих техничко технолошких решења“, аутора др 

Владана Милошевића и сарадника  једногласно усвојен дневни ред . Oправдано   одсутан 

члан Научног већа др Владан Милошевић, виши научни сарадник, доставио је писмену 

сагласност на предложени дневни ред и свој глас ЗА по свим тачкама дневног реда.  

 

 

 

 

1.  По првој тачки дневног реда донета је следећа, 

 

 

О Д Л У К А 

 

Усваја се записник са четврте седнице Научног већа. 

 

 

 

 

2.  Под овом тачком  дневног реда, Научно веће је разматрало извештај Комисије за оцену 

испуњености услова за избор у научно звање научни сарадник др Марије Ђошић, дипл. 

инг. тех., истраживача сарадника,  ИТНМС, Београд. Разматран је извештај у којем су 

садржани биографски подаци кандидата, преглед стручног и научног рада, оцена рада за 

претходни изборни период и оцена испуњености услова за избор у научно звање научни 

сарадник, као и предлог за доношење одлуке о утврђивању предлога за избор звања научни 

сарадник за кандидата. 

 Пре доношења одлуке Научно веће је утврдило да је др Марија Ђошић, истраживач 

сарадник,  ИТНМС, Београд поднела Научном већу захтев бр. 4/147 од 17.07.2015. год. за 

покретање поступка за избор у научно звање научни сарадник. 

 Научно веће Института је, на седници одржаној 28.08.2015. год., донело одлуку о 

покретању поступка за избор у научно звање и образовању комисије за спровођење 

поступка, у саставу: Проф. др Весна Мишковић-Станковић, редовни професор, 

Технолошко-металуршки факултет, Београд, председник, др Славица Михајловић, научни 

сарадник, ИТНМС, Београд, члан и др Јовица Стојановић, научни сарадник, ИТНМС, 

Београд, члан. 



 Комисија је поднела Научном већу извештај 4/231  од 28.09.2015. год., у којем су 

садржани сви потребни подаци за одлучивање о избору у научно звање НАУЧНИ 

САРАДНИК именованог кандидата. 

 Научно веће је извештај учинило доступним јавности у прописаном року, јавним 

оглашавањем у дневном листу „Политика“ од 09.10.2015. год.  

 Чланови Научног већа су, на основу чињеница утврђених у предметном извештају 

и оцене Комисије о испуњености услова за избор у научно звање научни сарадник за 

кандидата, а имајући у виду да је поступак спроведен у складу са Законом о 

научноистраживачкој делатности, једногласно  донели,  

 

О Д Л У К У 

 

Утврђује се предлог за избор у научно звање научни сарадник  др Марије Ђошић 

дипл. инг. технологије 

 
 

 

3. Под овом тачком дневног реда Научно веће Института за технологију нуклеарних и 

других минералних сировина, на седници одржаној 09.11.2015. год., разматрало је извештај 

Комисије за избор у истраживачо звање Васа Манојловића, дипл. инж.технологије, који је 

био доступан јавности у прописаном року, јавним оглашавањем у дневном листу 

„Политика“ од 09.10.2015. год., и утврдило да именовани испуњава услове из  Закона о 

научноистраживачкој делатности за реизбор истраживачког звања те је донело, 

 

О Д Л У К У 

 

о реизбору у звање  истраживач – сарадник Васа  Манојловића 

 

 

 

 

4. Под овом тачком  дневног реда, Научно веће је донело следећу 

 

  

О Д Л У К У 
 

Усваја се извештај Комисије за избор др Соње Миличевић, дипл. инж. у научно звање 

научни сарадник. 

Извештај учинити доступним јавности 30 дана пре доношења предлога одлуке Научног 

већа, објављивањем у дневном листу „Политика“. 

 

 

 

5. Под овом тачком  дневног реда, Научно веће је донело следећу 

 

  

О Д Л У К У 
 

Усваја се извештај Комисије за избор др Јелене Милојковић, дипл. инж. у научно звање 

научни сарадник. 

Извештај учинити доступним јавности 30 дана пре доношења предлога одлуке Научног 

већа, објављивањем у дневном листу „Политика“. 

 



 

 

6. По шестој тачки донета је следећа  

О Д Л У К А 

 

Покреће се поступак за реизбор у истраживачко звање истраживач сарадник, 

Марије Петровић, дипл. инж, 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,  ИНТМС, Београд, члан. 

 Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана формирања поднесе извештај 

Научном већу. 

 

 

 

7.  По седмој тачки донета је следећа  

 

О Д Л У К А 
 

 Покреће се поступак за валидацију и верификацију техничког решења под називом 

„Нови технолошки поступак за третман комплексне високопиритичне руде са виших 

етажа површинског копа Велики Кривељ применом савремених флотацијских 
колектора“, аутора: 

 др Владана Милошевића, вишег научног сарадника, 

 Бранислава Ивошевића, стручног саветника, 

 мр Зорана Бартуловића, истраживача сарадника, 

 мр Дејана Тодоровића, истраживача сарадника, 

 Јелене Чарапић, истраживача сарадника,  

 др Соње Милићевић, истраживача сарадника, 

 мр Владимира Јовановића, истраживача сарадника, 

 др Јовице Стојановића, научног сарадника и  

 Роберта Јогрића, дипл. инг руд.,  

и бирају рецензенти Проф. др Милан Трумић, Технички факултет Бор, и Проф. 

др Грозданка Богдановић, Технички факултет Бор.  

 

 

8. По осмој тачки донета је следећа  

 

О Д Л У К А 
 

Покреће се поступак за валидацију и верификацију техничког решења под називом 

„Технологија производње кобалт праха“, аутора: 

 др Мирослава Сокића, вишег научног сарадника,  

 мр Владислава Матковића, истраживача сарадника,  

 Проф. др Звонка Гулишије, научног саветника и   

 др Бранислава Марковића, научног сарадника, 

и бирају рецензенти др Наталија Долић, доцент, Универзитет у Загребу, 

Металуршки факултет Сисак и др Ана Костов, научни саветник, Институт за рударство и 

металургију, Бор. 

 

 

9. По деветој тачки донета је следећа  



 

О Д Л У К А 

 

Покреће се поступак за валидацију и верификацију техничког решења под називом 

„Водени коров Myriophyllum spicatum инкапсулиран алгинатом као биосорбент за 
уклањање тешких метала из отпадне воде“, аутора: 

 др Јелене Милојковић, истраживача сарадника, 

 др Мирјане Стојановић, научног саветника,  

 др Марије Михајловић, научног сарадника, 

 др Милана Краговића научног сарадника, 

 Зорице Лопичић истраживача сарадника, 

 Марије Петровић, истраживача сарадника,  

 Јелене Петровић, истраживача сарадника, и  

 Марије Копривице, 

 и бирају рецензенти Проф. др Часлав Лачњевац, редовни професор 

Пољопривредног факултета Универзитета Београду и др Жељко Џелетовић, научни 

сарадник, Институт за примену нуклеарне енергије. 

. 

 
10. По десетој тачки донета је следећа  

 

О Д Л У К А 

 
Покреће се поступак за валидацију и верификацију техничког решења под називом 

„Развој MHG поступка припреме електронског отпада за лужење и екстракцију 

злата“, аутора: 

 Машана Грујића, истраживача приправника, 

 Проф. др Звонка Гулишије, научног саветника и  

 др Милана Петрова, вишег научног сарадника,  

и бирају рецензенти др Грозданка Богдановић, ванредни  професор Техничког факултета 

у Бору и др Мића Трумић, редовни професор Техничког факултета у Бору. 

 

 

11. Под  тачком разно: 

 

1.  На основу члана 40 Статута Института за технологију нуклеарних и других 

минералних сировина, Научно веће Института је, донело 

 

О Д Л У К У 

 

Покреће се поступак за валидацију и верификацију техничког решења под називом 

„Дефинисање нове производне линије флотацијске концентрације минерала бакра, олова и 

цинка из полиметаличне руде лежишта „Подвирови и Цоњев камен“ – БОСИЛМЕТАЛ 

применом савременијих техничко технолошких решења“, аутора др Владана Милошевића, 

вишег научног сарадника, др Соње Милићевић, истраживача сарадника , мр Зорана 

Бартуловића, истраживача сарадника, мр Дејана Тодоровића, истраживача сарадника, мр 

Владимира Јовановића, истраживача сарадника, Бранислава Ивошевића, стручног 



саветника, и Јелене Чарапић, истраживача сарадника, Владимира Адамовића, истраживача 

сарадника, ИТНМС Београд , Проф. др Милан Трумић  и др Маја Трумић, Технички 

факултет Бор, и Роберт Јогрић Red Metal AG, Švajcarska,  

и бирају рецензенти Проф. др Грозданка Богдановић, Технички факултет Бор, и др Зоран 

Штирбановић, Технички факултет Бор. 

 

2.  директор Института Проф. Др Звонко Гулишија обавестио је присутне да  треба 

припремити годишње извештаје, који се предају до краја новембра. Те је казао да је 

конкурс за нови пројектни циклус у децембру, и такође дао информацију о исплати зараде 

за октобар. Заменик директора др Мирјана Стојановић је рекла да је од 16. новембра 

отворена база МПНТР . Председник Научног већа др Мирослав Сокић је најавио шесту 

седницу за 24. Новембар.  

 

 

 

 ЗАПИСНИК ВОДИO         

 

Станишић Јовица, дипл. правник   

 

 

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ВЕЋА 

 
                         Др Мирослав Сокић, виши научни сарадник 


