
                 Образац 4 Г 

Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ   

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета:   Факултет политичких наука Универзитета у Београду 

Ужа научна, oдносно уметничка област:  Комуникологија и информатика 

Број кандидата који се бирају:    1 

Број пријављених кандидата:    2 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Мрђа Небојша (испуњава услове конкурса) 

 2. Тијана Милошевић (не испуњава услове конкурса). Докторат није нострификован за ужу научну 

област која је предмет конкурса, кандидаткиња није доставила доказе да је надзирала рад студената 

нити да је била ментор или члан комисија за јавну одбрану мастер и докторских радова.  

Зато сажетак садржи само податке за првог кандидата. 
 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме:  Небојша, Н., Мрђа 

- Датум и место рођења:    17.12.1964. 

- Установа где је запослен:  Факултет политичких наука Универзитета у Београду 

- Звање/радно место:   Доцент 

- Научна, односно уметничка област: Комуникологија и информатика 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе:    Економски факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка:    Београд, 1988.г. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе:    Економски факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка:   Београд, 1996. г. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Политика привредног развоја 

Докторат: 

- Назив установе:  Факултет политичких наука Универзитета у Беогаду 

- Место и година одбране:  Београд, 2008.г. 

- Наслов дисертације:  Информатичко друштво и мрежна организација предузећа 

- Ужа научна, односно уметничка област:  Комуникологија и информатика 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- 2004.г. - асистент за ужу научну област: Комуникологија и информатика  

- 2009.г. - доцент за ужу научну област: Комуникологија и информатика 

- 2014.г. - доцент за ужу научну област: Комуникологија и информатика 

 

3) Испуњени услови за избор у звање_______ДА__________________________ 

 



ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

4.01 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 15 година 
 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 
4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 

више од 20 као ментор за 

мастер радове 
6 Менторство или чланство у две комисије за израду 

докторске дисертације 

3 пута члан комисије за 

одбрану докторских 

дисертација 
 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 

и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира. 

  

8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 

  

 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 

радова из категорије М51 у периоду од 

последњег избора у звање из научне области за 

коју се бира.  

 

3 - Чланак "Aplication software for 

measuring the capital return rate by 

successive company valuation" 

објављен  у часопису "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)    

-Чланак "How organizational design 

and ERP implementation have become 

investment in competitiveness: The case 

of Sintelon" објављен у часопису 

Економика предузећа", број 5-

6/2016.г., strane 393-401, ISSN 0353-

443X, udk: 005.53:005.7  

005.591.4:004]:339.13 . (М 24 – 4) 

- Чланак "Информациони систем за 

управљање позориштем - планирање 

и финансијски аспекти", "Култура 

полиса", коауторски рад са Сашом 

Саиловићем (ФДУ), 2019. (М 51-3) 



10 Оригинално стручно остварење или 

руковођење или учешће у пројекту 

 

 -  Учешће у научном пројекту 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја број 179076 

(Политички идентитет Србије у 

глобалном и регионалном контексту) 

који је реализовао Факултет 

политичких наука у периоду 2011-19. 

- 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. 

- Учешће у више стотина научно-

истраживачких и консултантских 

пројеката. 

- 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 предузећа. 
11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник 

за предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

1 - Монографија "Информатизација 

друштва – нове могућности и крупне 

последице" (216 страна А4 формат), 

Факултет политичких наука 

Универзитета у Београду, 2019. г. 

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).  

- 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”. 
12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

1 - 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). 
13 Један рад са научног скупа националног 

значаја објављен у целини категорије М61 или 

1 -  Саопштење "Формално образовање 

о Интернету и индивидуално 



М63. 

 

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). 
14 Објављена један рад из категорије М20 или 

четири рада из категорије М51 у периоду од 

последњег избора из научне области за коју се 

бира.  (за поновни избор ванр. проф) 

 

  

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 

  

16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 
 

  

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

  

18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 

избора у звање ванредног професора из научне 

области за коју се бира. Додатно испуњен услов 

из категорије М21, М22 или М23 може, један за 

један, да замени услов из категорије М24 или 

М51 

  

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне области 

за коју се бира. Додатно испуњен услов из 

категорије М24 може, један за један, да замени 

услов из категорије М51  

  

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата. 
 

  

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 
 

  

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 
 

  

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

  

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

  

 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1. Стручно-професионални 

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на научним 

скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних 

радова на академским мастер или докторским 

студијама. 
    - Кандидат је након претходног избора био ментор за више од 20 

мастер радова и члан 3 комисије за одбрану докторских дисертација 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и 

међународним научним пројектима. 
   - Кандидат је учествовао у бројним научним пројектима од којих се 

издваја вишегодишњи пројекат који је Факултет политичких наука 

радио за Министарство просвете, науке и технолошких развоја 
2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа и 

комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 
3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Руковођење или учешће у међународним научним или 

стручним пројектима и студијама 

 - Кандидат је кључни експерт учествовао у међународном стручном 

ИПА пројекту који је реализовао Саобраћајни факултет из Београда 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на 

другим високошколским или научноистраживачким 

 институцијама у земљи или иностранству, или звање 

гостујућег професора или истраживача. 
 - Кандидат од школске 2014/15 изводи наставу на Факултету драмских 

уметности из Београда а 2 пута је био члан комисије за одбрану 

докторских дисертација. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 
  

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 



Кандидат Др Небојша Мрђа је задовољио све захтеве постављене конкурсом који је расписало 

Изборно веће Факултета политичких наука, како оне које поставља закон, тако и додатне захтеве 

које је поставило само Веће. Осим испуњења формалних захтева, Др Небојша Мрђа је поднетим 

радовима показао да поседује теоријска и методолошка знања неопходна за успешно обављање 

послова за које се бира. Његова позитивна искуства у раду са студентима указују на то да поседује 

претпоставке за наставак рада на Универзитету. Посебан квалитет који није чест а којег поседује 

Др Небојша Мрђа и који га препоручује за рад на Универзитету је и способност креирања 

софтверских пакета у домену друштвених процеса и појава. Имајући у виду да је кандидат Др 

Мрђа Небојша удовољио свим условима конкурса утврђеним од стране Изборног већа Факултета 

политичких наука и да изразито позитивне референце које поседује пружају гаранције за наставак 

његовог успешног рада на Факултету политичких наука, Комисија Изборног већа Факултета 

политичких наука са великим задовољством и једногласно предлаже Изборном већу Факултета 

политичких наука да се Др Небојша Мрђа изабере за ванредног професора за ужу научну област 

Комуникологија и информатика.  

 

Београд, 21.10. 2019.г 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

Проф. Др Мирољуб Радојковић 

 

 

Проф. Др Бранимир Стојковић 

 

 

Проф. Др Зоран Јевтовић 

 

 
 

 

 


