
Правилник о награди Александар Маринчић 
 

I Опште одредбе 
Члан 1. 

Овим Правилником се утврђују услови, мерила и поступак за додељивање престижног 
признања Удружења за микроталасну технику, технологије и системе (МТТС удружење) 
домаћим научним радницима и истраживачима.  

Члан 2. 
Награда Александар Маринчић се додељује, по правилу, једанпут годишње, за једно и 
најзначајније номиновано, публиковано, научно дело у области деловања Удружења у периоду 
од једне календарске године. 

Члан 3. 
Признање МТТС удружења Александар Маринчић се додељује за изузетне научне резултате 
остварене у областима које покрива Удружење за микроталасну технику, технологије и 
системе: 

− Системи за водјење микроталасних и субмилиметарских таласа, 
− Микроталасне антене, МИМО системи и простирање ЕМ таласа,  
− Микроталасна и субмилиметарска техника, технологије и системи, 
−  Радарски, радиодифузни и мобилни комуникациони системи,  
− Моделовање, симулација и пројектовање у областима деловања Удружења,  
− Мерења у РФ, микроталасном и оптичком опсегу фреквенција,  
− Заштита од ЕМ зрачења, 
− Сродне научно-техничке дисциплине у којима су имплементирани резултати из 

наведених области.  
Члан 4. 

Годишња награда за одређену годину се додељује аутору/коауторима номинованог, научног 
дела које је публиковано у научном часопису, саопштено на научном скупу или штампано као 
научна монографија, односно као поглавље у научној монографији у години за коју се награда 
додељује и којим је остварен значајан научни допринос у областима деловања Удружења 
наведеним у члану 3.  

Члан 5 
Награда Александар Маринчић се састоји из повеље/дипломе и новчане награде. На дипломи се 
исписује назив дела, име добитника (аутора/коаутора) и година за коју је награда добијена. 
Савет Удружења утврђује облик, величину и текст и друге техничке елементе дипломе, као и 
износ новчаног дела награде.  

Члан 6. 
Годишњим финансијским планом Удружења дефинише се износ средстава за годишњу награду 
у складу са финансијским могућностима Удружења. Ако је добитник награде група коаутора за 
заједничко научно дело, о подели новчаног износа награде слободно одлучују коаутори.  

Члан 7. 
Награђени аутор/коаутор не може учествовати на три наредна конкурса за награду Александар 
Маринчић. 
 
II Предлагање научног дела 

Члан 8. 
Савет Удружења сваке године расписује конкурс за доделу награде Александар Маринчић који 
се објављује у дневној штампи и на сајту МТТС удружења.  

Члан 9. 
Предлог за награду са препоруком једног истакнутог, научног радника могу да подносе 
физичка лица и/или научно-истраживачке, иновационе и образовне организације на обрасцу 
пријаве који се може преузети са сајта Удружења: www.mtt-serbia.org.rs.  

http://www.mtt-serbia.org.rs/


Члан 10. 
Предлагање се врши подношењем предлога на посебном обрасцу пријаве који садржи све 
потребне податке о предложеном научном делу, исцрпан приказ рада/дела са којим кандидати 
(аутор/коаутори) конкуришу за награду, укључујући и копију објављеног научног рада/дела, 
научно стручну биографију аутора/коаутора и препоруку истакнутог научног радника из уже 
области публикованог дела. 

Члан 11. 
Сви предлози који су поднети у року одређеним Конкурсом се посебно евидентирају у МТТС 
удружењу. Конкурсни материјал са прилозима се не враћа предлагачу.  
 
III Одлучивање о додели награде  

Члан 12. 
У оквиру припрема за доношење одлуке о награди, Савет Удружења по потреби именује 
компетентне рецензенте из области деловања Удружења за евалуацију поднетих предлога.  

Члан 13. 
Савет Удружења, по потреби, доноси упутства о раду рецензената, која су саставни део овог 
Правилника.  

Члан 14. 
Ради стицања потпунијег увида у вредност предложеног научног дела, Савет Удружења може 
захтевати од предлагача и аутора/коаутора научног дела да дају потребна објашњења и 
допунску документацију.  

Члан 15. 
Полазећи од захтева да обезбеди високи ниво ове престижне награде, Савет Удружења, у 
зависности од квалитета номинованих предлога и расположивих финансијских средстава, 
доноси одлуку о додељивању/недодељивању награде Александар Маринчић по расписаном 
конкурсу.  
У фази разматрања предлога за награду не могу се давати никаква обавештења у вези Конкурса.  
 
IV Додела награде  

Члан 16. 
Саопштавање имена добитника награде Александар Маринчић са образложењем врши 
председник Удружења за микроталасну технику, технологије и системе на конференцији за 
медије или преко других средстава јавног информисања.  

Члан 17. 
Уручивање награде обавља председник МТТС удружења на Свечаној академији која се тим 
поводом организује, по правилу, средином године за протеклу годину на Свечаној академији у 
оквиру отварања конференција ЕТРАН/IcЕТRАН. Савет МТТС удружења може одлучити да 
уручење награде врши и друго лице и на другом месту, ако оцени да је то сврсисходно.  
 
V Завршне одредбе 

Члан 18. 
Све измене и допуне Правилника врши орган који је Правилник донео.  

Члан 19. 
Правилник ступа на снагу 10. 02. 2019. године.  
 
 
Београд, 10. 02. 2019. године                                                                        МТТС удружење  

 
Проф. др Братислав Миловановић, председник 


