САЖЕТАК
РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА
I - О КОНКУРСУ
Назив факултета: Факултет организационих наука Универзитета у Београду.
Ужа научна, односно уметничка област: Информациони системи
Број кандидата који се бирају: Један.
Број пријављених кандидата: Један.
Имена пријављених кандидата: др Синиша Нешковић.
II - О КАНДИДАТИМА
Под 1.
1) - Основни биографски подаци
Име, средње име и презиме: Синиша, Ненад, Нешковић.
Датум и место рођења: 4.10.1962, Лозница, Србија.
Установа где је запослен: Факултет организационих наука Универзитета у
Београду.
Звање/радно место: Доцент.
Научна, односно уметничка област: Информациони системи
2) - Стручна биографија, дипломе и звања
Основне студије:
Назив установе: Факултет организационих наука Универзитета у Београду.
Место и година завршетка: Београд, 1986.
Магистеријум:
Назив установе: Факултет организационих наука Универзитета у Београду.
Место и година завршетка: Београд, 1989.
Ужа научна, односно уметничка област: Информациони системи
Докторат:
Назив установе: Факултет организационих наука Универзитета у Београду.
Место и година одбране: Београд, 2006.
Наслов дисертације: Методологија и CASE алат за развој информационих система
постепеном конкретизацијом апстрактних спецификацијa
Ужа научна, односно уметничка област:Информациони системи
Досадашњи избори у наставна и научна звања:
• 1988. године: Асистент-приправник на предметима "Информационе структуре и
процеси" и „Структуре података и дискретна математика
• 1987. године: Асистент на Факултету организационих наука у Београду, за
предмете: "Структуре података и дискретна математика", "Структуре података и
алгоритми"
• 2006. године: Доцент на Факултету организационих наука у Београду, за ужу
научну област: Информациони системи.
• 2012. године: Доцент на Факултету организационих наука у Београду, за ужу
научну област: Информациони системи.

3) - Објављени радови
У следећој табели приказан је кратак резиме публикација др Синише Нешковић:
Име и презиме:
др Синиша Нешковић, доцент
Научне публикације

Звање у које се бира:
Ванредни професор
Број публикација у којима је једини
или први аутор
пре последњег
после последњег
избора/реизбора избора/реизбора

Ужа научна, односно научна област за
коју се бира: Информациони системи
Број публикација у којима је аутор, а
није једини или први
пре последњег
после последњег
избора/реизбора
избора/реизбора

Рад у научном часопису међународног
значаја са СЦИ листе објављен у
целини (М23)

-

1

1

1

Рад у научном часопису међународног
значаја (који није на СЦИ листи, без ИФ)
објављен у целини

-

1

2

1

Рад у научном часопису националног
значаја објављен у целини (М53)

4

-

7

1

Рад у зборнику радова са
међународног научног скупа објављен
у целини (М30)

6

1

5

4

Рад у зборнику радова са националног
научног скупа објављен у целини (М60)

11

-

16

3

Поглавље у монографији међународног
значаја (М14)

1

-

3

-

Стручне публикације
Рад у стручном часопису или другој
периодичној публикацији стручног или
општег карактера
Уџбеник, практикум, збирка задатака
или поглавље у публикац. те врсте са
више аутора
Остале стручне публикације (пројекти,
софтвер, друго)

Број публикација у којима је једини
или први аутор
пре последњег
после последњег
избора/реизбора
избора/реизбора

Број публикација у којима је аутор, а
није једини или први
пре последњег
после послењег
избора/реизбора
избора/реизбора

-

-

-

-

3

-

-

-

12 пројеката,
3 тех. решења

1

21 пројекат

-

4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког
и истраживачког рада
Кандидат је за овај конкурс приложио списак од 70 радова објављених на
међународним и националним скуповима и часописима, а од тога два рада у
часописима са СЦИ листе које је објавио након последњег избора у звање доцента.
Кандидат је као руководилац Лабораторије за информационе системе ФОН-а,
учествовао у изради и реализацији 34 научно-истраживачких и стручних пројеката из
области развоја сложених ИС. Кандидат је као коаутор објавио 3 техничка решења која
представљају оргиналне методе и садрже моделе и упутства којима се дефинише
стратегија и план развоја сложених пословних информационих система.
Анализа објављених радова, као и учешће кандидата на стратешким и развојним
пројектима указује на систематичан приступ значајним истраживачким проблемима за
област Информациони системи.
Резултати које је остварио кандидат на подручју наставног и научноистраживачког рада указују на испуњеност услова за избор у звање ванредног
професора, прописаних Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања
радног односа наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за стицање
звања наставника на Универзитету у Београду.
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5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно наставног подмлатка
Кандидат је се посебно истиче у истраживачком развоју студената и младих сарадника
ФОН-а. Већи број завршних и мастер радова, као и више докторских и магистарских
теза је урађено у Лабораторији за информационе системе, као део ширих наyчних
истраживања које се воде под руководством кандидата. У изради тих радова велики
допринос је дао и кандидат.

6) - Оцена о резултатима педагошког рада
Укупна оцена педагошког рада кандидата је висока (знатно изнад просека), о чему
постоји евиденција на Факултету организационих наука. Организација извођења
наставе и испита је у потпуности прилагођена потребама студената, тако да су и
постигнути резултати студената на наведеним предметима изузетно добри.
Био такође ангажован на извођењу дела наставе на предмету „Дистрибуиране
софтверске компоненте“ на последипломским студијама Факултета за рачунарство,
математичке и информационе науке Универзитета у Брајтону – Велика Британија, а био
је и гостујући предавач на мастер студијама из предмета „Пројектовање
информационих система“ на Економском факултету Универизитета у Подгорици, Црна
Гора.

7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и других
делатности високошколске установе
Кандидат је пружио значајан допринос развоју плана и програма наставе на Факултету
организационих наука, кроз активан рад на изради наставног плана и програма
предмета које изводи на основним, мастер и докторским академским студијама.
Од 1989. године кандидат је руководилац Лабораторије за информационе системе
ФОН-а, где је у својству руководиоца и пројектанта учествовао у изради и реализацији
на неколико десетина пројеката из области развоја сложених ИС.
Од 2008. – 2012 године је био шеф Катедре за информационе системе ФОН-a.
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
У досадашњем извођењу наставе на основним, мастер и докторским студијама на
Факултету организационих наука, кандидат др Синиша Нешковић се показао као веома
успешан у педагошком раду. Све своје обавезе у настави је успешно и професионално
извршавао.
До сада публиковани научни и стручни радови кандидата др Синише Нешковић у
земљи и иностранству, затим учешће у стручним и научним пројектима показују да др
Синиша Нешковић поседује способности за научно-истраживачки рад. Као шеф
Катедре за информационе системе и вишегодишњи руковидилац Лабораторије за
информационе системе дао је велики допринос научно-истраживачком раду на
Факултету организационих наука.
Резултати које је остварио кандидат др Синиша Нешковић, на подручју наставног и
научно-истраживачког рада, показују да он испуњава услове за избор у звање
ванредног професора, прописаних Правилником о начину и поступку стицања звања и
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду и Критеријумима за
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, тј. да је објавио два рада у
часописима са СЦИ листе са импакт фактором након последњег избора у звање
доцента.
Имајући у виду наведене резултате, Комисија предлаже да се кандидат др Синиша
Нешковић изабере за наставника у звање ванредног професора у радни однос са пуним
радним временом у наредних пет година за ужу научну област Информациони системи.

У Београду,

9. 10. 2015. године.

КОМИСИЈA

др Зоран Марјановић, председник
редовни професор Факултета организационих наука
Универзитета у Београду

др Милица Вучковић, члан,
ванредни професор Факултета организационих наука
Универзитета у Београду

др Иван Луковић, члан
редовни професор Факултета техничких наука
Универзитета у Новом Саду
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