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Седница Комисије за семинаре ДФС,  
22.4.2017. године, Физички факултет 
 
1. На седници Комисије за семинаре још једном је разматран захтев 
Комисије и Управног одбора да се Комисији обезбеди приступ сајту 
семинара ради благовременог ажурирања. На основу Ваше усмене 
сагласности коју сте изнели на седници, молимо Вас да нам доставите у 
писаној форми име особе којој је потребно да се обратимо ради 
добијања лозинки за приступ сајту као и услове под којима ће то бити 
реализивано. Имајући у виду стопирање одлуке УО о разрешењу 
ситуације у случају неслагања између председника Друштва и 
председника комисија или руководилаца других тела Друштва око 
информација на сајту, молим Вас да дефинишете начин приступа сајту, 
могућност укидања и контроле, дефинисање и укидања долазних 
линкова са основног сајта Друштва као и постављање одлазних 
линкова. 
 
2. Ометање рада Комисије за семинаре у припреми РС2017 и 
угрожавање безбедности реализатора од стране председника 
Подружнице Мачванског округа др Мирка Нагла - образложен захтев 
за предузимање мера. 
На седници Комисије за семинаре је анализирана ситуација настала 
одбијањем рада др Мирка Нагла за презентацију на семинару. Чланови 
Комисије изнели су велике проблеме са којима се срећу у припреми 
Семинара и на бази тога УО доставили допис којим захтевају 
предузимање мера у складу са Статутом ДФС. 
Образложење предлога : 
- Већ неко време колега Нагл води паралелне активности на 
реализацији РС2017 за које тврди да има сагласности и подршку ДФС. 
- Једино овлашћено тело ДФС за припрему и реализацију Семинара је 
Комисија за семинаре са којом колега Нагл ниједног момента није 
координисао своје активности. 
- Када је одбијен рад под називом „Брагов услов за дифракцију 
микроталаса“, након анонимне рецензије којом је установљено да рад 
садржи одређен број грешака, али и да су сви његови кључни делови 



неовлашћено преузети без реферисања из других извора, почиње 
наредна серија мејлова који се упућују на много адреса колега у 
Србији. 
- Након што је Комисија одбила да подржи паралелне и ванстатутарне 
активности др Мирка Нагла, он је почео да пише претеће мејлове 
Комисији и износи низ неистина. 
- Овим је, сем што је створена ружна слика о колегама које припремају 
Семинар, нарушен и углед ДФС у јавности. 
- Мејлови такође садрже и директне претње изнете члановима 
Комисије којима се поставља питање њихове безбедности приликом 
реализације Семинара у Шапцу од 11-13. маја 2017. 
- Од председника ДФС је тражено да јавно и на званичан начин осуди 
деловање др Мирка Нагла, с обзиром на то да се он потписује као 
председник Подружнице ДФС Мачванског округа. 
- Преседник ДФС се у мејлу који је послао Комисији оградио од свих 
изјава „које долазе са југа, севера и запада (исток се још није огласио), 
а које од нашег Друштва праве циркус“. 
- Председник Комисије се 13.4.2016. обратио председнику и 
потпредседнику УО, на шта је председник УО реаговао обавештењем 
за сајт ДФС које се до сада није појавио на сајту ДФС. 
 
Имајући све ово у виду, с обзиром на то да се оваквим деловањем 
поменутог колеге наноси велика штета угледу ДФС и Комисији за 
семинаре, омета се и онемогућава рад Комисији и одржавање 
Семинара, Комисија предлаже органима ДФС да преузму мере које 
предвиђа Статут ДФС. 
 
                                                               

   Проф. др Љубиша Нешић,  
   председник Комисије за семинаре 


