Извештај жирија за годишњу награду за науку Физичког Факултета за 2018.
годину
На конкурс за годишњу награду из науке (објављен на сајту Физичког
факултета) благовремено су стигла три предлога:
1. За проф. др Владимира Ђурђевића (предложен од проф. др Иване Тошић и
проф. др Лазара Лазића),
2. За проф. др Владимира Милосављевића (предложен од проф. др Горана
Попарића и проф. др Душана Поповића) и
3. За доцента др Николу Шишовића (предложен од проф. др Стевана
Стојадиновића, проф. др Растка Василића и доцента др Мирјане Сарван)
Жири у саставу проф. др Срђан Буквић, проф. др Мићо Митровић и проф. др
Јаблан Дојчиловић је одређен на седници Наставно-научног већа Физичког факултета
од 29. децембра 2017. године. Чланови жирија једногласно су закључили да сва три
кандидата имају изванредан научни опус у периоду 2015-2017 године и да испуњавају
услове за добијање годишње награде за науку. Како Правилник о годишњој награди за
науку налаже да исту може добити само један истраживач или група истраживача
жирију је остао незахвалан део посла да одреди једног од три. Узимајући у обзир
елементе наведене у правилнику и остале чињенице које су изложене у приложеној
документацији једногласно смо закључили да овогодишњу награду за науку добије
Проф. др Владимир Ђурђевић
Проф. др Владимир Ђурђевић је у протекле три године објавио 13 научних
радова : девет из категорије М21 ( од којих 5 из категорије М21а) чији је укупан импакт
фактор (ИФ) 48,359, а средњи ИФ 3.72. Укупна цитираност ових радова је 45. Аутор је
је развио повезани регионални климатски модел ЕБУ-ПОМ који је укључен у MEDCORDEX (Mediterranean-COordinated Regional climate Downscaling Experiment)
иницијативу.
Добре ствари се дешавају кад постоји здрава конкуренција, па комисија верује
да ће у блиској будућности колеге Владимир Милосављевић и Никола Шишовић узети
учешће на конкурсима за годишњу награду Физичког факултета.

У Београду, 11. Јануар 2018. године

Чланови жирија:
Проф. др Срђан Буквић
_______________________
Проф др Мићо Митровић
_______________________
Проф. др Јаблан Дојчиловић
_______________________

