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Изборно веће Факултета политичких наука Универзитета у Београду на 8. 

седници одржаној 12.09.2019. године а на предлог Одељења за новинарство и 
комуникологију бр. 09/1369/1 од 20.06.2019. донело је одлуку о формирању 
Комисије за писање извештаја за избор ванредног професора за ужу научну 
област Комуникологија и информатика у саставу: проф. др Мирољуб 
Радојковић, редовни професор УБ – ФПН, у пензији; проф. др Бранимир Стојковић, 
редовни професор УБ – ФПН, у пензији и проф. др Зоран Јевтовић, редовни 
професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Комисија у наведеном 
саставу након пажљивог разматрања и анализе достављених докумената 
Изборном већу Факултета политичких наука Универзитета у Београду подноси 
следећи   
 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
 

Факултет политичких наука је 25.09.2019. године у Огласним новинама (и на 
веб-сајту) Националне службе за запошљавање "Послови" објавио конкурс за 
избор ванредног професора за ужу научну област Комуникологија и 
информатика, на одређено време од 5 година. Конкурсом је назначено да је 
потребан број извршилаца 1 а да су услови: VIII степен стручне спреме, докторат 
из одговарајуће научне области и други услови предвиђени Законом о високом 
образовању и Статутом Факултета политичких наука за избор у звање ванредног 
професора. 
 

На конкурс су се у назначеном року од 15 дана пријавила два кандидата: 
 
 - др Тијана Милошевић и 
 
            - др Мрђа Небојша 

 

 
 Кандидаткиња Тијана Милошевић је основно образовање стекла у Новом 
Београду, о.ш. Младост, коју је завршила 1999. године, као носилац „Вукове 
дипломе“. Потом је завршила Филолошку гимназију, одељење за енглески језик и 
књижевност, такође са Вуковом дипломом. Основне студије је завршила на 
Америчком универзитету у Благоевграду, акредитованој приватној 
високошколској установи регистрованој у Бугарској (2003.-2007), из области: 
новинарства и масовних комуникација, политичких наука и међународних односа - 
са одличним успехом. Нострификација њене дипломе је извршена на Факултету 
политичких наука у Београду. 

Магистарске студије завршила је на смеру „Медији и односи с јавношћу“ на 
Америчком универзитету „Џорџ Вашингтон“, округ Колумбија у САД. Диплома је 
нострификована на Факултету политичких наука у Београду, а тема је гласила: 
„Медијско уоквиравање геостратешких последица рата у Ираку“. Увидом у диплому 
стечену 31.08.2009. јасно се уочава да међу похађаним курсевима нема ни једног 
из информатике или сродних области,.  
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Кандидаткиња је Комисији доставила решење Агенције за квалификације 
Републике Србије број 612-01-03-3-238/019 издато 09.09.2019. о завршеним 
докторским студијама високог образовања у трогодишњем трајању, такође на 
Америчком Универзитету „Џорџ Вашингтон“, округ Колумбија, на студијском 
програму комуникологија. Докторска дисертација гласила је. „Cyberbullyingb policies 
of social media companies: towards digital dignity“, a кандидаткиња је стекла титулу: 
„doctor of philosophu communication“,  које припада пољу културолошко-
комуниколошких наука. Диплома је издата 13.08.2015. године.  
          . 
Најважнији објављени радови (кандидаткиња пре овога није имала ниједан 
избор у звање): 
Монографија (M12): Milošević, T. (2018): „Protecting Children Online? Cyberbullying .  
Media Companies“, The MIT Press, ISBN 9780262037099. Slobodan pristup: 
http://mitpress.mit.edu/books/children-online 
 
Milošević, T., Dias, P., Mifsud, C.,& Trueltzsch-Wijnen, C. (2019): Media Representation 
od Childfrens Privacy in the Context of the Use of Smart Toys and Commercial Data 
collection, Medijske studije/media Studies, 9(18), ISSN 18479758; n18485030. Online 
first: https://hrcak.srce.hr/indekx.php?show0clanak&id clanak jezik=318528 (rad sa 
međunarodnog skupa Digitazing Early Childhoods, završna konferencija projekta 
DigiLitEY I radne grupe 4, Mančester) (M24) 
. 
Montomery, K., Chester, J. & Milošević, T. (2017): Childrens Privacy in the Big Data Era: 
Research Opportunittes, Pediatrics (supplement), impact factor: 5.473 (M21 a). 
 
Staksrud, E., & Milošević, T. (2017): Adolescents and Children in Global Media 
Landscape: From Risks to Rights, Annals of the International Communication 
Association. Doi: http://dx.doi.org./10.1080/23808985.2017.1387503. 
 
Gorzig, A., Milošević, T., & Staksrud, E. (2017): Cyberbullying Victimization in Context: 
The Role of Social Inequalities in Countries and Regions. Journal of Cross-Cultural 
Psychology, 48(8), 1198-1215. (M22). 
 
Milošević, T. (2016):Social Media Companies Cyberbullying Policies. International 
Journalof Communication, 10. (M22). 
 
Milošević, T. (2015): Cyberbullying in US Mainstream Media. Journal of Children and 
Media, 9(4), 492-509, doi:10.1080/17482798.2015.1089300 (M23). 
 
Aufderheide, P., Milošević, T. And Bello, B. (2015): The impact of copyright permissions 
culture on the US Visual Arts Community: The consequences of fair of fair use. New 
Media& Society, 18(9). (M21 a). 
 
Feldman, L., Hart, P.S. & Milošević, T. (2015): Polarizing news? Representations of 
threat and efficacy in leading US newspapers coverage of climate change. Public 
Understading of Science. Doi:10.1177/0963662515595348 (M21 a).  
 

Кандидаткиња Тијана Милошевић је пријавила и да је рад: Childrens 
Perceptions of Effectiveness of Social Media Companies, Cyberbullying Policies: an 
Exploratory Study, прихваћен за објављивање у часопису: Journal of Children and 

http://mitpress.mit.edu/books/children-online
https://hrcak.srce.hr/indekx.php?show0clanak&id
http://dx.doi.org./10.1080/23808985.2017.1387503
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Media, ISSN: 17482798), али није достављена потврда часописа да ће рад бити 
објављен. 
 
У  вези са педагошким радом са студентима кандидаткиња је навела неколико 
ставки (нпр. да је између 2016. и 2018. дизајнирала предмет: Youth and New Media 
in Conteht: Bulling, Sehting and Digital Cuizenship (MEVIT 4613), предавала и 
оцењивала МА студенте на Департману за медије и комуникације Универзитета у 
Ослу, али да евалуације њеног ангажмана од стране студената нису сачуване. 
Такође, наводи да је између 2015. и 2018 супервизирала студенте МА на њиховим 
тезама, али нема докумената којим би потврдила да им је била менторка. Такође, 
наводи и да је 2010/2011 била гостујући предавач на Департману за медије и 
комуникације Универзитета Сингидунум, мада је нејасно у ком својству јер тада још 
није имала докторат наука? 

 
Кандидаткиња Тијана Милошевић је поднела документацију на основу које не 

може бити изабрана у звање ванредног професора на Факултету политичких наука 
Универзитета у Београду из следећих разлога: 
 

 Иако је кандидаткиња показала врло добар научно-истраживачки 
потенцијал и обављала истраживачке активности у више земаља (Бугарска, 
САД, Норвешка, Ирска), њено учешће у настави током докторских и 
постдокторских студија у САД није релевантно за избор у звање ванредног 
професора на ФПН, јер пре тога није била изабрана ни у једно сарадничко 
или наставно звање. Из тог разлога кандидаткиња није ни могла да испуни 
формалне услове везане за искуство у педагошком раду, тј. Да презентира 
позитивне оцене досадашњег педегошког рада, доприноса у развоју 
наставе или обезбеђивању научно-наставног подмлатка у складу са чл. 143, 
ставови 2,3,4 и 5. Статута ФПН који утврђује елементе за вредновање 
приликом избора. 

 Већина радова које је кандидаткиња Тијана Милошевић навела у пријави је 
из поља комуниколошких наука, и то специфично о сајбер насиљу над 
децом. Али, минимално их има у пољу информатике, која је саставни део 
уже научне области за коју је конкурс расписан. Тема докторска дисертације 
из 2015. године и монографије која је потом објављена, такође нема 
елемената који су истакнути у условима конкурса или силабуса предмета за 
које је конкурс расписан. 
 

 
Кандидат Мрђа Небојша је поднео документацију и приложио неопходне научне 

и стручне радове. Имајући у виду да је тако удовољио условима Конкурса 
утврђеног од стране Изборног већа Факултета политичких наука и да референце 
које поседује пружају основе за наставак рада за ужу научну област 
Комуникологија и информатика - Комисија једногласно  
 
 

П Р Е Д Л А Ж Е 

 
Изборном већу Факултета политичких наука Универзитета у Београду да се 

доцент др Мрђа Небојша изабере у звање ванредног професора за ужу научну 
област Комуникологија и информатика. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
 

 
 

Небојша Мрђа рођен је у Београду, 17.12. 1964. године, где је завршио 
основну и средњу школу. Након тога уписао је Економски факултет Универзитета у 
Београду и дипломирао на одсеку Општа економија - смер Економска теорија - 
1988. године са просечном оценом 8,47 (дипломски рад 10). Након одбране 
дипломског рада кандидат је уписао и успешно завршио последипломске студије 
на истом факултету, смер "Политика привредног развоја", а затим је одбранио 
магистарску тезу 1996. године. Докторску дисертацију "Информатичко друштво и 
мрежна организација предузећа"одбранио је 2008. године на Факултету политичких 
наука Универзитета у Београду. Говори енглески и руски језик. Познаје и користи 
многобројне рачунарске програме, успешно креира софтверске апликације за 
оцену оправданости инвестиција, пословне (бизнис) планове, анализу 
финансијских извештаја, процену вредности предузећа, мерење стопе приноса и 
бави се интегрисањем нових скупова информација у информационе системе. 
 

Након дипломирања, од 1989. године до 1991. године ради као спољни 
сарадник Економског института у Београду. Од 1992. до 1993. године ангажован је 
у Републичком заводу за развој да би 1993. године основао Агенцију за економско-
финансијски консалтинг "Мрђа" ради обављања самосталне делатности.  
 

Кандидат Мрђа Небојша је 2004. године изабран за асистента на ужој 
научној области "Комуникологија и информатика" – за предмет "Кибернетика и 
информатика". У конкурсу је било посебно назначено да кандидати морају да имају 
диплому о високој школској спреми стечену на Факултету политиких наука, 
Економском факултету или Факултету организационих наука, јер је предмет 
Кибернетика и информатика својим садржајем и обимом конципиран и реализован 
пре свега као дисциплина која спада у домен друштвених а не техничких наука. 
Остале пропозиције су тражиле да кандидати морају поседовати научно звање 
магистра наука и да су спремни да у периоду од 3 године, поред радних обавеза 
на факултету, напишу докторску дисертацију која би обрадила неку савремену 
тему из Кибернетике, Информатике, Интернета или рачунарства у оквиру њихове 
примене у друштвено-политиколошким процесима. Мрђа Небојша је испунио овај 
услов пошто је  написао и успешно одбранио (22.07.2008.г.) докторску дисертацију 
"Информатичко друштво и мрежна организација предузећа." Предмет дисертације 
је разматрање развоја и примене информационих технологија и Интернета у 
друштвено-политиколошким и производним процесима што је у складу са 
захтевима конкурса и потребама извођења наставе из области Иформатике.  
 

Свој досадашњи радни век Небојша Мрђа је посветио двема делатностима. 
Прва је била везана за процесе управљања у институцијама и предузећима а 
друга за наставно-педагошку делатност. Мрђа је током школске 1995/96 године 
радио као демонстратор на предмету "Управљање пројектима" на Економском 
факултету у Београду а од 2004. године непрекидно ради на Факултету политичких 
наука, најпре као асистент а затим као доцент. Од 2009. године је наставник  у ужој 
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научној области Комуникологија и информатика. Поред тога, од школске 2014/15 
године, уз сасгласност ФПН изводи наставу и на Факултету драмских уметности 
Универзитета уметности у Београду као гостујући предавач.  
 

У периоду 2004-2009. године Небојша Мрђа је водио вежбе на предметима 
"Кибернетика и информатика" и "Информатика". На вежбама студенти су 
обучавани за употребу рачунара и коришћење Интернета. У наведеном периоду 
више од хиљаду студената је прошло кроз предвиђени програм вежби и успешно 
положило колоквијум који је представљао услов за приступање усменом испиту. Да 
би положили колоквијум студенти су морали да реше постављене задатке уз 
помоћ информација доступних на Интернету и да одговоре пошаљу путем 
електронске поште. Кандидат је приликом извођења вежби урадио све задатке који 
су предвиђени наставним планом и програмом. Осим у извођењу вежби кандидат 
је учествовао у припреми презентација (слајдова) за предавања и у постављању 
релевантних информација о предметима "Кибернетика и информатика" и 
"Информатика" на веб-сајту Факултета политичких наука. Као асистент кандидат је 
у наведеном периоду присуствовао и свим усменим испитима из оба предмета. 
 

У периоду 2009-2019.г. кандидат је изводио предавања и вежбе на 
предметима "Информатика" и „Интернет и нове медијске технологије“ који је један 
од изборних предмета на мастер студијама комуникологије. У оквиру наставе на 
тим предметима студенти су обучавани за напредну употребу рачунара и 
Интернета. У наведеном периоду више од хиљаду студената је прошло кроз 
предвиђени програм и успешно положило колоквијум као предуслов за приступање 
усменом испиту. Колоквијум се у овом случају састојао у припремању, постављању 
и ажурирању сопственог веб-сајта. 
 

У процесу реакредитације ФПН кандидат је иновирао око 30% садржаја оба 
предмета што је покривено монографијом „Информатизација друштва – нове 
могућности и крупне последице“. У претходних пет година, након реизбора у звање 
доцента, кандидат је био ментор за израду двадесетједног (21) мастер рада и члан 
комисије за одбрану 6 мастер радова. У истом периоду кандидат је био члан 
комисије за јавну одбрану 3 докторске дисертације. 
 

Кандидат Мрђа Небојша је 2009. године биран за доцента а 2014. године је 
реизабран у звање доцента за ужу научну област „Комуникологија и информатика.“ 
То значи да има наставничко искуство у раду са студентима на основним и мастер 
студијама у трајању од десет година. Све то време је квалитетно и савесно 
обављао све облике наставних активности на предметима „Информатика“ и 
„Интернет и нове медијске технологије“. Студенти потврђују ову констатацију јер 
му је последњих пет година просечна оцена у поступку евалуације око 4, без већих 
одступања. 
 

Савремени проблеми управљања се превасходно решавају коришћењем 
информација и њиховим процесирањем помоћу рачунара. Кандидат Небојша Мрђа 
је од 1989. године до данас активно учествовао у више од 300 консултантских 
пројеката као руководилац пројеката или као члан тима. Пројекти су се односили 
на приватизације и преструктуирања предузећа, процене вредности њиховог 
капитала, инвестиционе програме, бизнис планове итд. У свим овим пројектима 
требало је да се на стручан и веома контролисан начин велики скупови 
информација обједине у базе података, да се обраде, чувају и претворе у нове 
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скупове информација који ће моћи да буду сврсисходно искоришћени. 
Променљивост окружења увек указује на динамичке процесе које треба 
формализовати, другачије речено, изнаћи могућности њиховог мерења, 
упоређивања а самим тим и усмеравања.  Небојша Мрђа је развио сопствена 
софтверска решења када се ради о пословним (бизнис) плановима и мерењу 
успеха предузећа у изразито променљивом окружењу. 
 

Небојша Мрђа је током свога рада на пројектима израдио специфичну 
методологију за прикупљање и сврставање података и креирао посебне 
рачунарске програме у Екселу за њихову обраду. Способност програмирања коју је 
стекао у овој специфичној области управљања и обраде информација сврстава га 
у нову генерацију стручњака који својим самосталним радом доприносе подручју 
развоја електронске обраде података у специфичним, стручним областима. Ова 
достигнућа, са друге стране, гарантују да ће Небојша Мрђа моћи у својој стручној, 
научној и педагошкој делатности да настави да доприноси раду Факултета 
политичких наука и образовању студената у оквиру предмета којима се бави и у 
будућности. Умеће креирања посебних програма (software) у реализацији процеса 
управљања је једна од неопходних способности коју би требало да стекну студенти 
ФПН.Ово поготову што ће тако моћи да конкуришу на тржишту рада за посао 
наставника Информатике у основним и средњим школама.  
 

Кандидат Небојша Мрђа учествовао је и у већем броју научних 
истраживачких пројеката међу којима се издваја пројекaт рађен за Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја број 179076 под називом “Политички 
идентитет Србије у глобалном и регионалном контексту” у периоду од 2011. до 
2019. године. 
 

 
Најважнији објављени радови пре последњег избора у звање: 
 
 

.  
1) Први рад који је Мрђа Небојша објавио је монографија "Финансијска 
анализа у управљању пројектима", Фиком, 1999, Београд. Монографија  је 
написана на основу магистарског рада одбрањеног 1996. године на Економском 
факултету у Београду пред комисијом у саставу Проф. др Јован Ранковић 
(председник), Проф. др Миливоје Иванишевић и Проф. др Драган Ђуричин 
(ментор). Овај рад показао је да Небојша Мрђа не поседује само способност 
пројектовања и развијања метода  управљања пројектима већ и развијен осећај за 
теоријски и методолошки рад. Показао је способност да развојем одговарајућих 
метода, а пре свега информатичких и софтверских, општа знања примени на 
конкретну праксу. (М 42 – 5) 
 
2) Најважнији рад кандидата је докторска дисертација "Информатичко 
друштво и мрежна организација предузећа", коју је 2008. године одбранио пред 
комисијом у саставу: Проф. др Бранимир Стојковић (председник), Проф. др Шахин 
Мандал и Проф. др Владимир Штамбук (ментор). Предмет дисертације је 
проучавање и сагледавање промена у савременом окружењу у коме 
карактеристике индустријског друштва постају све мање присутне. Циљ 
дисертације је истраживање промена које све више материјализују карактеристике 
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информатичког друштва и утицај тих промена на мрежно организовање предузећа, 
на основу чега ће бити могуће дефинисати нови приступ његовој  организацији која 
ће бити примерена променама у окружењу. Тема коју је Небојша Мрђа изабрао је 
савремена и веома актуелна. Она је међу оним најактуелнијим променама којима 
се истраживач у друштвеним наукама, па самим тиме и у политикологији, данас 
мора бавити. Кандидат Мрђа се храбро суочио са проблемима који проистичу из 
чињенице да се теоријске концепције везане за информатичко друштво и његове 
референтне оквире још нису опште прихваћене теоријске конструкције и знање. У 
дисертацији је коришћена савремена, многобројна литература о информатичком 
друштву. Настојање да се открије и сазна ново, упорност и јасност изражавања 
мисли и ставова, допринели су настанку интересантног рада. 
 

Други кључни феномен који је Мрђа морао да обради и разјасни је појам 
мрежног организовања уопште, а тиме и мрежне организације предузећа посебно. 
Мрежно организовање је као феномен постало кључни елемент за анализу у 
многим аспектима савременог друштва, а посебно у политиколошким 
дисциплинама. Може се, са доста сигурности, рећи да је у дисертацији предложени 
опис мрежне организације у предузећима међу првима у нашој истраживачкој 
пракси. Неки чиниоци његовог рада, у том делу докторске дисертације могу да се 
саматрају иновацијама. Једна од њих је свакако конструкција концепта goal-
switching-а. Конструисана је по аналогији са концептом packet-switching-а, који 
представља кључну појаву у комуникацији и преносу података у дигиталним 
мрежама, а карактерише га полу-интелигентно понашање информационе 
технологије. Goal-switching сугерише и могућност полу-интелигентног управљања 
процесима заснованим на мрежној организацији предузећа. Са мрежне 
организације предузећа лако је ову идеју транспоновати и на сваку другу 
социјеталну организацију. Ова идеја пружа основу за далеко озбиљнију разраду, 
примену и остваривање у будућности. У дигитализованим системима организација 
у целини социјеталног простора, овај концепт, иако дат у почетним облицима, 
ствара и могућности за бујну и плодну политиколошку разраду. 
 

Почетни задатак докторске дисертације Мрђа Небојше био је да истражи и 
укаже на карактеристике индустријског друштва, а затим, на могуће везе између 
информатичког друштва и мрежне организације предузећа. Постепеним 
анализирањем категорија информатичког друштва, а потом, обрадом и 
експликацијом мрежне организације предузећа, кандидат је створио концептуалне 
основе које су га довеле до закључка да веза између ова два феномена постоји. 
Тиме је, уз одговарајућу аргументацију, потврдио полазни став (хипотезу) о 
међусобној вези ова два феномена. Дисертација је објављена као монографија: 
"Информатичко друштво и мрежна организација предузећа", Чигоја штампа, 2008, 
Београд. (М 42 – 5) 
 
3) Монографија "Финансијске пројекције и пословно одлучивање", објављена 
је 2008. године у издању Чигоја штампе, Београд. О монографији рецензенти 
Проф. др Драган Ђуричин и Проф. др Зоран Његован, између осталог, написали 
су: "Монографија по структури, садржини и оствареним дометима представња 
веома значајан теоријско-методолошки материјал а са становишта менаџмента и 
примене у пракси она представња драгоцен и инструктиван материјал. У том 
смислу она се може оценити и  као рад који представља неуобичајен спој 
најразличитијих теоријских и практичних аспеката везаних за улогу финансијских 
пројекција и пословног одлучивања у периоду настанка и развоја информатичког 
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друштва. Текст монографије је усредсређен на отварање проблемских подручја, 
њихову анализу и закључивање о низу значајних питања која су међусобно 
повезана, теоријски и методолошки условљена. Аутор успева да на постављена 
питања пружи недвосмислена решења и сугерише путеве и праксу за нове 
продоре. Разматрајући два повезана, али ипак научно и стручно довољно 
издиференцирана аспекта проблематике, аутор је читаоцима приближио актуелне 
теоријске и стручне ставове који се дају уочити везано за проблематику 
финансијских пројекција и пословног одлучивања. Аутор је покушао да 
издиференцира своје мишљење, било да је оно лако препознатљиво било да је 
имплицитно садржано у његовом или ставу који жели да афирмише. Тако је успео 
да на најадекватнији начин допринесе обогаћивању теорије и праксе, при чему се 
монографија у својој целости може сматрати комплексном а по дометима 
изузетном. Посебан квалитет монографије је у оригиналним софтверским 
решењима аутора која се користе за израду финансијских пројекција и која, не 
самао да омогућавају брзе и ефикасне финансијске обрачуне, већ су заправо 
инфрастуктура за континуирано комуницирање унутар/изван предузећа свих 
учесника у активностима које су усмерене ка остваривању циљева предузећа. 
Моногафија представња комплексан и вишеслојан рад, обрађена је на квалитетан 
начин и са аргументацијом коју је аутор током свог дугогодишњег рада имао 
прилике да провери." (М 42 – 5) 
 
 
Објављени радови након последњег (ре)избора у звање доцента 2014. 
године: 
 

 
1. Монографија "Информатизација друштва – нове могућности и крупне 

последице" (216 страна А4 формат), Факултет политичких наука Универзитета у 
Београду, 2019. године, Београд., ISBN 978-86-901572-0-4,   COBISS.SR-ID 
279990028, 004.738.5(075.8)(0.034.2), 316.32:004(075.8)(0.034.2), (М 42 – 5).   

 
Ова монографија, према тврдњи самог кандидата, заједно са монографијом 

“Финансијске пројекције и пословно управљање”, представља његов најважнији 
рад у којме су сумирани сви релевантни резултати претходних истраживачких, 
консултантских и предавачких активности као и свих других објављених радова до 
2019. године. Монографија је издата као електронско издање, доступна је на веб-
сајту кандидата и заправо је електронски уџбеник ставни део монографије су и сви 
садржаји (презентације, софтвер и др.) који се налазе на веб-сајту кандидата. 
 

2. Чланак "Aplication software for measuring the capital return rate by successive 
company valuation" објављен је у часопису  међународног значаја 
верификованом посебном одлуком "Економика предузећа", број 3-4/2015.г., 
strane 233-242, ISSN 0353-443X, doi: 10.5937/ekopre1504233M, udk: 
004.42:657.372.12  330.143.12, (М 24 – 4) 
 

3. Чланак "How organizational design and ERP implementation have become 
investment in competitiveness: The case of Sintelon" (Како су дизајнирање 
организације и имплементација ERP софтвера постали инвестиција у 
конкурентност – случај “Синтелон”) објављен је у часопису  међународног 
значаја верификованом посебном одлуком "Економика предузећа",(број 5-
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6/2016.г., strane 393-401, ISSN 0353-443X,  udk: 005.53:005.7  
005.591.4:004]:339.13 . (М 24 – 4) 

 
4. Чланак "Информациони систем за управљање позориштем - планирање и 

финансијски аспекти", "Култура полиса", коауторски рад са Сашом 
Саиловићем (ФДУ), 2019. (Достављена потврда часописа да је рад 
прихваћен за објављивање) (М 51-3). 

 
5. Саопштење "Формално образовање о Интернету и индивидуално 

интегрисање Интернета у приватне, пословне и политичке активности" са 
научног скупа националног значаја објављено 2015. године у Зборнику 
радова „Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном 
контексту", (стране 111-121), ISBN 978-86-84031-86-2, COBISS.SR-ID 
220608780, UDK 316.774:005, (М 63 – 1). 

 
6. Саопштење "Textbooks in three dimensions (linking in electronic textbooks)" са 

међународног научног скупа објављено 2016. године у Зборнику радова 
„Technics and Informatics in Education", (pages 121-125), ISBN 978-86-7776-
192-9, COBISS.SR-ID 223674636, UDK: 371.68:004.7,  (М 33 – 1). 

 
 

 

 

Испуњење услова за избор у звање ванредног професора: 
 

Кандидат је испунио општи услов из минималних критеријума за избор у 
звање наставника који се односи на научни назив доктора наука из научне 
области за коју се бира јер је на Факултету политичких наука Универзитета 
одбранио докторску дисертацију “Информатичко друштво и мрежна организација 
предузећа” из уже научне области “Комуникологија и информатика”. 
 

Кандидат је, такође, испунио и обавезне услове које се односе на искуство 
у педагошком раду са студентима. Има позитивну оцену студената поводом 
педагошког рада - просечна оцена 4.01 
 

Научни радови се вреднују на основу важеће категоризације часописа за 
избор у научноистраживачка звања из Правилника о поступку и начину 
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата. 
Кандидат је два пута (2009. и  2014. године) биран у звање доцента а у овом 
извештају вредновани су само радови након тог последњег избора (реизбора).  
 

Кандидат је испунио и услов који се односи на оригинално стручно 
остварење или руковођење или учешће у пројекту. У монографији “Финансијске 
пројекције и пословно управљање” описана су оригинална софтверска решења 
кандидата која се користе у процесима управљања предузећима и начин на који се 
она повезују са информационим системима. 

  
У обавезне услове за избор у звање ванредног професора спада и 

објављивање најмање два рада из категорије М20 или пет радова из категорије 
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М51 а кандидат је објавио два рада из категорије М20 и доставио потврду да ће 
бити објављен рад из категорије М51. 
 

Последњи обавезни услов односи се на одобрен универзитетски уџбеник 
или монографију из научне области за коју се бира. Кандидат је испунио и тај 
услов јер је објавио три релевантне монографије од којих једна представља 
иновирани магистарски рад, друга докторску дисертацију а трећа 
(Информатизација друштва – нове могућности и крупне последице) је део 
наставног материјала за предмете „Информатика“ и „Интернет и нове медијске 
технологије“. Монографија “Информатичко друштво и мрежна организација 
предузећа” је у процесу акредитације укључена у обавезни наставни 
материјал за предмете “Информатика” и “Интернет и нове медијске 
технологије” а монографија „Информатизација друштва – нове могућности и 
крупне последице“ се користи, поред два основна уџбеника, као допунски 
уџбеник. И ако је реч о електронском уџбенику текст је рецензиран од стране 3 
професора. Поред наведених радова треба истаћи и чињеницу да је кандидат 
направио и веб-сајт (www.nebojsamrdja.com) који је комплементаран са наставним 
материјалом и помоћу кога се одвија интерактивна комуникација са студентима у 
вези наставе и различитих врста студентских активности. 

  
Након последњег реизбора у звање доцента кандидат је објавио два 

саопштења на научним скуповима од којих један домаћи а други међународни. 
Саопштења су објављена у целости у зборницима, чиме је кандидат испунио и 
услов који се односи на више радова саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима. 
 

Од изборних услова, који се односе на стручно професионални 
допринос, допринос академској и широј заједници и сарадњу са другим 
високошколским, односно, научно-истраживачким институцијама у земљи и 
иностранству,  кандидат је испунио следеће.: 
 

 Током каријере др Небојша Мрђа је учествовао у више стотина стручних 
и консултантских пројеката, а у периоду од последњег избора издваја се 
учешће у научном пројекту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (Политички идентитет Србије у глобалном и регионалном 
контексту) и учешће, као кључни експерт (key expert) у међународном 
стручном IPA пројекту (Feasilibity study for Logistic Centre and Intermodal 
Terminal at Vrsac) који је 2014. године реализовао Саобраћајни факултет 
из Београда. 

 Кандидат је дугогодишњи рецензент часописа за комуникацију и медије 
“CM”(М-51) за теме из домена информационих технологија. Кандидат је 
2016. године постао рецензент часописа “Економика предузећа” за 
радове из тематске области ”информационе технологије” (технички и 
економски аспекти примене и последица примене ИТ на предузећа, 
привреду и друштво). Часопис спада у категорију часописа 
међународног значаја верификованих посебног одлуком (М-24).  

 Кандидат од 2014. године на Факултету драмских уметности 
Универзитета уметности из Београда изводи наставу као гостујући 
предавач. 

http://www.nebojsamrdja.com/
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 Кандидат је био ментор за више од 20 мастер радова, а три пута је био 
члан комисија за одбрану докторских дисертација. 

 
На основу анализе достављених радова и ширег прегледа укупног 

доприноса академској заједници Комисија доноси  
 
 

З А К Љ У Ч А К 

 
Кандидат др Небојша Мрђа је задовољио све захтеве постављене 

конкурсом који је расписало Изборно веће Факултета политичких наука и показао 
да поседује теоријска и методолошка знања неопходна за успешно обављање 
наставничког посла за научну област у којој се бира. Његова позитивна искуства у 
раду са студентима указују да поседује педагошке претпоставке за наставак рада 
на Универзитету. Комисија издваја и способност кандидата да креира софтверске 
пакете за истраживања у домену друштвених процеса и појава.  

Имајући у виду да је кандидат др Мрђа Небојша удовољио условима 
конкурса утврђеним од стране Изборног већа Факултета политичких наука 
Комисија једногласно предлаже да се др Небојша Мрђа изабере за ванредног 
професора за ужу научну област Комуникологија и информатика.   
 
Београд, 21.10. 2019.г. 

Комисија у саставу:  
 
 

Проф. др Мирољуб Радојковић 
 
 

Проф. др Бранимир Стојковић 
 
 

Проф. др Зоран Јевтовић 
 

 


