
Број: 

 

 

На основу члана 36 Статута Факултета техничких наука у Новом Саду 1 и тачка В члана 7 

Правилника о додели награда запосленима на Факултету техничких наука, Савет Факултета 

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

године доноси: 

 

 

 ПРАВИЛНИК О 

ФОНДУ ЗА НАГРАДУ ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ ДЕСПОТОВИЋ 

 
Члан 1. 

 Овим правилником одобрава се оснивање и уређује се рад Фонда за награде Проф. др 

Мирослав Деспотовић (у даљем тексту "фонд") који је  основан је Одлуком Наставно-

научног већа Департмана за енергетику, електронику.  

 Оснивач фонда је Департман за енергетику, електронику и телекомуникације, 

Факултета техничких наука у Новом Саду, на коме је проф. др Мирослав Деспотовић био 

запослен и постигао запажене резултате у подстицању иновационе делатности. 

 

Члан 2. 

 Фонд има улогу да очува сећање на преминулог проф. др Мирослава Деспотовића, 

кроз неговање и подстицање иновативне делатности међу младима, пре свега студентима. 

 Фонд је намењен подстицању младих, а пре свега студената да се баве иновацијама 

(применама инвенција у пракси).   

 

Члан 3. 

 Фонд се финансира сопственим средствима  Факултета и има посебне радне налоге 

евидентиране на Департману за енергетику, електронику и телекомуникације, Факултета 

техничких наука у Новом Саду. Радни налог за средства уплаћена од стране екстерних 

донатора је 02201112, радни налог за спонзорства и интерне донације 02201101 (интерни 

пренос средстава са налога у оквиру Факултета техничких наука). 

 Почетна средства у фонду су обезбеђена су са пројеката на којима је учествовао 

преминули проф. др Мирослав Деспотовић. Средства ће се убудуће обезбеђивати преко 

Катедре за телекомуникације и обраду сигнала, Департмана за енергетику, електронику и 

телекомуникације и Факултета тeхничких наука, као и преко спонзорстава предузећа, 

установа, министарстава, банака и др. Поред тога, донатори могу бити и друга правна и 

физичка лица. Уплате фонду се врше на жиро рачун Факултета техничких наука број 840-

1710666-12, позив на бој 02201112 или 02201101, са назнаком: "за награде проф. др 

Мирослав Деспотовић".    

 

Члан 4. 

 О фонду се брину Катедра за телекомуникације и обраду сигнала и Департман за 

енергетику, електронику и телекомуникације и Факултет техничких наука у Новом Саду. 

 Фондом непосредно руководи Комисија фонда, која је одговорна за његов рад. 

 

Члан 5. 

 Комисију фонда чине три 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, а бира их Наставно-научно веће 

Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације, на период од годину дана, док 



траје реализација пројекта Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Републици 

Србији. 

 Рад Комисије базиран је на Правилнику Фонда и Правилнику рада комисије. 

 Комисија има свог председника, којег предлаже Шеф катедре за телекомуникације и 

обраду сигнала, и потврђује по спроведеном поступку избора Одлуком Катедре за 

телекомуникације и обраду сигнала.  

 

 

Члан 6. 

 Из средстава фонда могу се додељивати награде студентским и другим младим 

тимовима учесницима на пројекту Такмичењу за најбољу технолошку иновацију у 

Републици Србији (НТИ). Према стању на подрачуну фонда крајем сваког циклуса НТИ, 

доделиће се награда за најбољи студентски или млади тим. 

 Конкурс за доделу награда расписује се према правилима пројекта НТИ, у средствима 

оглашавања, на сајту Факултета, сајту НТИ, сајту Катедре за телекомуникације и обраду 

сигнала и другим сајтовима институција ангажованих на реализацији пројекта.  

 О конкурсу се брине Комисија. У свом раду Комисија се придржава овог правилника 

и правилника за награде фонда.    

Члан 7. 

 На основу предлога Комисије, председник доноси Одлуку о додели награде најбољем 

и/или најмлађем студентском тиму.  

 Додељује се најмање једна награда, која се састоји од дипломе и/или новчане награде, 

у зависности од висине средстава којима Фонд располаже. Могуће су и друге награде, које 

обезбеде спонзори. 

 Нагреде неће бити додељене само у случају да пројекат Такмичење за најбољу 

технолошку иновацију у Републици Србији није спроведено у потпуности, да није 

обезбеђено финансирање пројекта и/или да таквог студентског тима на Такмичењу није ни 

било.  

 

Члан 8. 

 У случају да неки учесници имају приговор, предлог или жалбу могу упутити 

Комисији и Наставно-научном већу Департмана за енергетику, електронику и 

телекомуникације.  

 Наставно-научно веће може поништити Одлуку о додели награде и вратити Комисији 

материјал на поновно разматрање.  

 

Члан 9. 

 Наставно-научно веће Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације 

доноси пословник о раду фонда у којем се прецизирају сви важни елементи рада фонда. 

 Овај пословник може да измени Наставно-научно веће Департмана за енергетику, 

електронику и телекомуникације, на предлог Већа Катедре за телекомуникације и обраду сигнала 

и предлог Комисије фонда.  

  

 

Члан 10. 

 Овај Правилник се објављује на дан доношења а ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања на огласној табли Факултета техничких наука. 

   

 

 

Председник Савет ФТН 

Др Бранислав Боровац, с.р.                                                             


