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На основу члана 10 став 1 тачка 5 Статута Задужбине Веселина Лучића, бр. 

06-291/14-12 од 23. јануара 2012. године, а на предлог Жирија за избор најбољег 

научног остварења наставника и сарадника Универзитета у Београду за 2020. 

годину, Одбор Задужбине Веселина Лучића, на седници одржаној дана 15. 

септембра 2020. године,  донео је следећу: 

 

О Д Л У К У 

 
 Награда Веселина Лучића, за најбоље научно остварењe наставника и 

сарадника Универзитета у Београду за 2020. годину, додељује се следећим 

остварењима: 

- А proof of the Khavinson conjecture in R3, објављен у часопису Advances in 

Mathematics 2019, ELSEVIER, аутора др Петра Мелентијевића, доцента 

Универзитета у Београду – Математичког факултета,  и 

- Управљање зеленим ланцем снабдевања и повратном логистиком, издавач 

Центар за издавачку делатност Економског факултета 2019. године, аутора др 

Вељка Мијушковића, доцента Универзитета у Београду - Економског факултета. 

Награда се додељује у нето износу од по 300.000,00 (словима: 

тристотинехиљада) динара. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкурс за најбоље научно остварење наставника и сарадника Универзитета 

у Београду за 2020. годину, расписан је Одлуком Одбора Задужбине Веселина 

Лучића, 03-13 број 612-5181/3-19 од 11. децембра 2019. године и упућен је свим 

факултетима Универзитета у Београду ради објављивања на њиховим интернет 

странама, а 20. фебруара 2020. године објављен је у дневном листу Политика, као и 

на интернет страници Универзитета у Београду. Рок за подношење пријава био је  

21. април 2020. године, а услед проглашења ванредног стања у Републици Србији 

због епидемије корона вируса, одлуком Одбора Задужбине број 03-13 број: 612-

5347/5-19 од 9. априла 2020. године, рок је продужен до 21. маја 2020. године.  

Жири за избор најбољег научног oстварења наставника и сарадника 

Универзитета у Београду за 2020. годину именован је Одлуком Одбора Задужбине 

Веселина Лучића, 03-13 број: 612-5181/1-19 од 13. новембра 2019. године. Након 

разматрања приспелих радова Жири је констатовао да се од укупно 10 радова 

посебно издваја шест: Управљање зеленим ланцем снабдевања и повратном 

логистиком, издавач Центар за издавачку делатност Економског факултета 2019. 

године, аутора др Вељка Мијушковића, доцента Универзитета у Београду - 

Економског факултета, Cleaner production and technical effectiveness: Multi-criteria 

analysis of copper smelting facilities, објављено у часопису Journal of Cleaner 

Production 2019. г, аутора др Ивице Николића, доцента Универзитета у Београду – 

Техничког факултета у Бору, коаутори: др Иван Михајловић, ванредни професор, др 

Исидора Милошевић, ванредни професор, др Ненад Милијић, доцент), Историја 

српске филозофије IV. Прилози истраживању, издавач Филозофски факултет, 

Универзитет у Београду, приређивачи: др Ирина Деретић, ванредни професор и др 



Александар Кандић, истраживач сарадник Универзитета у Београду – Филозофског 

факултета, Љубица Ђорђевић: живот и стваралаштво са библиографијом,  издавач 

„Алма„ 2019. г, др Вере Петровић, библиотекара саветника Универзитета у Београду 

– Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, А proof of the Khavinson 

conjecture in R3, објављен у часопису Advances in Mathematics 2019, ELSEVIER, 

аутора др Петра Мелентијевића, доцента Универзитета у Београду – Математичког 

факултета и Уџбеник: стара тема пред изазовима савременог доба, издавач 

Институт за педагошка истраживања, (Кућа штампе плус) 2019., аутора др Ане 

Пешикан, редовног професора Универзитета у Београду – Филозофског факултета и 

др Јелене Стевановић, научног сарадника Института за педагошка истраживања. 

Жири је са задовољством констатовао да су наведени радови врло високог 

квалитета, али је међу њима ипак издвојио два која је предложио Одбору Задужбине 

за Награду Веселина Лучића.  

У раду аутора Петра Мелентијевића, доцента Математичког факултета под 

насловом: А proof of the Khavinson conjecture in R3, објављен у врхунском научном 

часопису Advances in Mathematics (2019), дат је доказ хипотезе формулисане од 

стране математичара Дмитрија Хавинсона 1992. године. Хипотеза се односи на 

оштру оцену градијента ограничене хармонијске функције у јединичној лопти у R3. 

Аутор доказује тачност претпоставке у R3 користећи нову интегралну 

репрезентацију функције која фигурише у процени. Нова интегрална репрезентација 

добијена је коришћењем неколико помоћних техничких тврђења. Добијени 

резултати су веома позитивно примљени у академској јавности. 

Монографија под насловом: Управљање зеленим ланцем снабдевања и 

повратном логистиком, аутора др Вељка Мијушковића, доцента Економског 

факултета, бави се свеобухватном анализом и утврђивањем међузависности утицаја 

концепта зеленог ланца снабдевања и активности повратне логистике, као његове 

кључне димензије, не само глобално, већ и у српској пословној пракси. У 

монографији су приказане две изузетно актуелне, релативно нове и недовољно 

проучене области у оквиру филозофије управљања ланцем снабдевања, које су 

важне не само за научну, него и стручну јавност. Научна сазнања из овог дела 

представљају смернице за предузећа за практичну имплементирају повратне 

логистичке токове. 

Одбор Задужбине Веселина Лучића прихватио је предлог Жирија и донео 

одлуку као у диспозитиву.  
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