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ПРЕДМЕТ: Образложење захтева за покретање поступка за
превремени избор у звање вишег научног сарадника за
др Војислава Бањца
На основу чланова 78 – 84. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“,
49/2019), Научно веће Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду
дало је предлог за покретње поступка за превремени избор у звање вишег научног
сарадника за област Биотехничких наука, грану Прехрамбено инжењерство, односно
за научну дисциплину Технологија хране за животиње и ужу научну дисциплину
Квалитет и безбедност хране за животиње за кандидата др Војислава Бањца.
За наведени предлог Научно веће Института определило се на основу изузетних
остварених резултата: показатеља успеха у научном раду, ангажованости у развоју
услова за научни рад, образовању и формирању научних кадрова, организацији научног
рада и квалитета научних резултата. Остварени резултати значајно су допринели
развоју наведене научне дисциплине и у потпуности задовољавају све захтеве за избор
у звање виши научни сарадник, дефинисане Правилником о стицању истраживачких и
научних звања („Службени гласник РС“, бр. 159 од 30.12.2020. године), да кандидат
мора да испуњава за једну половину више минималних квантитативних резултата, као и
квалитативне услове предвиђене овим Правилником у периоду од датума избора у
претходно научно звање, као и све услове прописане Законом о науци и
истраживањима („Службени гласник РС“, број 49 од 08.07.2019. године), члан 76 став
6.
Број објављених публикација (58) и укупан коригован индекс компетентности
(М=147,92) за период након одлуке Научног већа о предлогу за стицање звања научни
сарадник (8.5.2018.) до фебруара 2022. указују на чињеницу да је др Војислав Бањац
значајно премашио збирне квантитативне услове предвиђене за превремени избор у
звање вишег научног сарадника (М=75). Број бодова за поједине групе радова према
критеријумима Министарства такође je значајно премашен за сваку прописану
категорију радова, као што је приказано:





M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100=137,83 (137,83>60);
M21+M22+M23+M81-85+M90-96+M101-103+M108=110,12
(110,12>33);
М21+М22+М23=82,12
(82,12>16,5);
M81-85+M90-96+M101-103+M108=28,00
(28,00>7,5).

Остварени елементи квалитативне оцене научног доприноса др Војислава Бањца
су следећи: руковођење научним пројектима (руководилац пројекта билатералне
сарадње између Републике Србије у Словачке републике у периоду 2019 – 2020. године

и подпројекта број 3 на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије ИИИ46012 током 2019. године), менторства при изради
докторских теза (интерни ментор једном кандидату и активно учешће у изради још пет
докторских дисертација), признања за научни рад (једна награда за најбољи
студентски постер на међународном скупу, два предавања по позиву, председавајући
секције на међународном скупу, чланство у одбору међународног научног скупа),
рецензије научних радова у седам научних часописа категорија М21а-М22, као и
допринос развоју науке у земљи, образовање и формирање научних кадрова
(учешће у раду комисија за оцену подобности теме, кандидата и ментора две докторске
дисертације, као и избора у звање четири кандидата) учешће на девет међународних
пројеката, од којих је на две COST акције члан одбора за Републику Србију, и шест
националних пројекта. Коаутор је укупно 9 техничких решења од чега 5 у изборном
периоду. Кандидат је и руководилац и учесник великог броја комерцијалних пројеката
развоја нових производа за исхрану жиотиња рађених са великим бројем
мултинационалних и домаћих компанија, а уједно је анагажован на различитим
позицијама у акредитованој лабораторији за испитвање квалитета и безбедности хране
и хране за животиње од 2013. године па до данас. Кандидат има позитивну
цитираност према релевантним базама података (укупан број цитата 212), а
оставарени h индекс према бази SCOPUS је 8. Сви наведени елементи квалитативне
оцене научног доприноса оправдавају предлог Научног већа Института да се др
Војислав Бањац превремено изабере у звање виши научни сарадник.
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