
На основу члана 1 и тачка В члана 7 Правилника о додели награда запосленима и 

Правилника фонда за награду Проф. Мирослав Деспотовић на Факултету техничких наука, 

Наставно-научно веће Депртмана за енергетику, електронику и телекомуникације, Факултета 

техничких наука Универзитета у Новом Саду на седници одржаној дана_______   2018. 

године доноси: 

 

ПОСЛОВНИК РАДА 

Комисије за доделу награда Проф. др Мирослав Деспотовић 

 
Члан 1. 

 Овај пословник се односи на рад Комисије за доделу награда Проф. др Мирослав 

Деспотовић. 

 

Члан 2. 

 Комисију чине 3 или више чланова из редова наставника Катедре за телекомуникације 

и обраду сигнала и из редова чланова Организационог тима Такмичења за најбољу 

технолошку иновацију у Републици Србији (у даљем тексту: НТИ), које се спроводи сваке 

године, а обавезно је један члан у радном односу на Катедри за телекомуникације и обраду 

сигнала. Комисију бира Наставно-научно веће Департмана за енергетику, електронику и 

телекомуникације на предлог Катедре за телекомуникације и обраду сигнала на период од 

годину дана док траје реализација пројекта Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 

Републици Србији. 

 

Члан 3. 

 Награда је намењена младим, пре свега студентским, тимовима. 

 

Члан 4. 

 На почетку Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Републици Србији за 

текућу годину Комисија одређује фонд награда за ту годину. Информација о овој награди и 

наградном фонду објављује се у средствима оглашавања, на сајту Факултета, сајту НТИ, 

сајту Катедре за телекомуникације и обраду сигнала, и другим сајтовима институција 

ангажованих на реализацији пројекта, на исти начин и из истих средстава из којих и све 

друге информације о НТИ за текућу годину.  

 

 

Члан 5. 

 Комисија евидентира приспеле пријаве одмах по истеку рока за пријављивање на 

НТИ за текућу годину, и прави списак тимова који су у конкуренцији за награду Проф. др 

Мирослав Деспотовић. То су тимови који се састоје од: 

1. искључиво студената основних, мастер и докторских студија, од којих ниједан није 

старији од 30 година (класа 1), 

2. бар три студента додипломских, мастер и докторских студија, од којих ниједан није 

старији од 30 година, и при чему студенти основних, мастер и докторских студија, од 

којих ниједан није старији од 30 година, чине већину чланова тима (класа 2), 

3. чланова од којих су бар три млађа од 25 година, а просечна старост тима не прелази 

40 година (класа 3), 

4. чланова чији медијан старости не прелази 35 година (класа 4).  

 Овај списак се објављује на сајту НТИ одмах по његовом формирању, и сви тимови 

који су на њему обавештавају се да су у конкуренцији за ту награду. 

  

Члан 6. 

Након одржаних свих полуфинала НТИ за текућу годину, Комисија се састаје у року од 5 

радних дана, и прави ранг листу тимова који конкуришу за награду Проф. др Мирослав 

Деспотовић на основу списка који је направљен на почетку (члан 5).  



За оцењивање успеха пријављених тимова за најбољи студентски или млади тим на 

Такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Републици Србији за текућу годину,  

користе се следећи критеријуми: 

1. да је током спровођења поступка Такмичења за најбољу технолошку иновацију у 

Републици Србији за текућу годину, тим одслушао све тренинге и курсеве које је 

организациони тим припремио и одржао (уз могуће оправдавање одсуства с највише три 

тренинга), 

2. да се изменама чланова тима није нарушио услов из члана 5, 

3. да се тим није пласирао у финале НТИ на ком ће добити другу, већу награду.     

 Сваки члан Комисије остварује увид у коначан пласман на НТИ за све тимове који 

долазе у обзир за ову награду. 

 Награда се додељује тиму из класе 1 (члан 5) који је најбоље пласиран ван 

полуфинала, а налази се унутар 50% најбоље пласираних тимова на НТИ за текућу годину. 

Уколико такав тим не постоји, награда се додељује тиму из класе 2 под истим условима, и 

тако редом до класе 4. Уколико ниједан такав тим не постоји, онда се награда додељује тиму 

који се пласирао у полуфинале НТИ за текућу годину, и то најбоље пласираном тиму из 

класе 1, па ако таквог нема, класе 2, па класе 3, и коначно класе 4. Ако ни таквог тима нема, 

онда се награда за ту годину не додељује. 

 Уколико на НТИ у текућој години постоји више категорија, онда се награда пре свега 

додељује у категорији Реализоване иновације, а ако такав тим не постоји (према 

критеријумима из овог члана), онда по истим принципима у преосталим категоријама. Ако 

има више категорија од две, онда ће Комисија одредити редослед тих категорија 

истовремено с објављивањем списка тимова који конкуришу за награду. 

  

 

Члан 7. 

 На основу резултата оцењивања рецензената Комисија доноси Одлуку о исплати 

награде за најбољи студентски или млади тим.  

 Комисија додељује једну награду најбољем студентском или младом тиму, у 

новчаном износу, али ако ниједан тим не оствари предвиђени пласман и/или таквог тима на 

пројекту у поступку Такмичењу за најбољу технолошку иновацију у Републици Србији за 

текућу годину, не буде, тада награда неће бити исплаћена по Одлуци Комисије и 

Организатора пројекта. У том случају ће наредне године бити додељена награда више, и то 

тако да се награда додели најбољем тиму (по условима из члана 5) у обе категорије, односно 

у прве две категорије по важности у случају три или више категорија.     

 Ранг тимова се објављује у предвиђеном року за све тимове на НТИ, и то стављањем 

на увид јавности, на сајту организационог тима Такмичења за најбољу технолошку 

иновацију у Републици Србији за текућу годину.   

 

 

Члан 8. 

 Наставно-научно веће Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације у 

сарадњи са Комисијом и Руководиоцем пројекта Такмичења за најбољу технолошку 

иновацију у Републици Србији за текућу годину, доноси правилник рада Комисије. У 

правилнику се прецизирају сви важни елементи рада Комисије. 

 Пословник ступа на снагу даном усвајања на Наставно-научној седници Департмана 

за енергетику, електронику и телекомуникације.  

 Промена пословника рада Комисије се врши на предлог Већа Катедре за 

телекомуникације и обраду сигнала и члана Комисије.  

 

У Новом Саду                                                                                         Др Борис Думнић, доцент 

19.11.2018. године.                                                                  Председник Наставно-научног већа 

                                                                                         Департман за енергетику, електронику и                        

          телекомуникације                                 

 


