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На основу Одлуке о образовању Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у 

Нишу до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу (Председник САНУ, бр. 

227/1, од 23.4.2021), на електронској седници Комисије, одржаној 18. маја 2021. године, 

донета је  

 

 

О Д Л У К А 

о избору председника Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу  

до избора новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу 

 

 

Чланови Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора 

новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу једногласно су прихватили предлог да се 

за председника Комисије изабере академик Владимир С. Костић, председник САНУ. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Након смрти академика Милорада Митковића, потпредседника Огранка, и, пре 

тога, академика Нинослава Стојадиновића, председника Огранка, Огранак САНУ у Нишу 

остао је без већине свог трочланог Извршног одбора, чиме је било онемогућено даље 

функционисање Огранка. Из тог разлога, а ради обезбеђивања даљег легалног рада 

Огранка, у насталом интерегнуму, било је неопходно формирати прелазно тело које ће 

руководити радом Огранка до избора новог Извршног одбора Огранка, те је донета одлука 

о образовању Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора новог 

Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу (Председник САНУ, бр. 227/1, од 23.4.2021), 

коју чине председник САНУ и сви чланови Огранка САНУ у Нишу.  

Одлуком је предвиђено да седнице, које се могу одржавати и електронским путем и 

путем преписке, сазива и председава им председник Комисије, којег чланови Комисије 

бирају из својих редова.  
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Чланови Комисије која ће руководити радом Огранка САНУ у Нишу до избора 

новог Извршног одбора Огранка САНУ у Нишу размотрили су предлог да се за 

председника Комисије изабере академик Владимир С. Костић, председник САНУ, те су 

донели одлуку као у изреци.     

 

 

Председник Комисиј е 

          
                                                                                                     Академик Владимир С. Костић,                                          

                                                                                                                председник САНУ 

 

Одлуку доставити: 

- Изабраном председику Комисије 

- Извршнoм одбору САНУ 

- Архиви Огранка САНУ у Нишу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


