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С А Ж Е Т А К 

ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

I- О КОНКУРСУ 

 

Назив факултета: Факултет организационих наука 

 

Ужа научна, осносно уметничка област: Софтверско инжењерство 

број кандидата који се бирају: 1 

 

Имена пријављених кандидата: 

 1. проф. др Драган Ђурић 

II- О КАНДИДАТИМА 

1)  – Основни биографски подаци: 

 

- Име, средње име и презиме: Драган Обрад Ђурић 

- Датум и место рођења: 9.6.1978, Београд 

- Установа где је запослен: Факултет организационих наука 

- Звање/радно место: ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Софтверско инжењерство 

 

 
2) – Стручна биографија, дипломе и звања 

 

 

Основне студије: 

- Назив установе:  Факултет организационих наука 

- Место и година завршетка: Београд, 2002.  

 

Магистеријум: 

- Назив установе:  Факултет организационих наука 

- Место и година завршетка:  Београд, 2004. 

- Наслов рада: Софтверско окружење за развој интелигентних информационих система 

- Ужа научна, односно уметничка област: Информациони системи 

 

Докторат: 

- Назив установе:  Факултет организационих наука 

- Место и година одбране:  Београд, 2006. 

- Наслов дисертације:  Модели Семантичког Веба 

- Ужа научна, односно уметничка област: Софтверско инжењерство 

 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

2011. - Ванредни професор 

2007. - Доцент 
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Име и презиме:  

проф. др Драган Ђурић 

 

Звање у које се бира:  

Редовни професор 

Ужа научна, односно научна област за 

коју се бира: софтверско 

инжењерство 

Научне публикације 

Број публикација у којима је једини 

или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, а 

није једини или први 

 пре последњег 

избора/реизбора 

 после последњег  

избора/реизбора 

  пре последњег 

избора/реизбора 

после последњег  

избора/реизбора 

Рад у водећем научном часопису 

међународног значаја објављен у целини 

(М21-М22) 

2 3 - - 

Рад у научном часопису међународног 

значаја објављен у целини (М23) 
1 - - - 

Рад у научном часопису међународног 

значаја (који није на СЦИ листи, без ИФ) 

објављен у целини (М50) 

3 - 5 - 

Рад у научном часопису националног 

значаја објављен у целини (М50) 
1 1 - - 

Монографија међународног значаја 

(M11) 
- - 2 - 

Поглавље у монографији водећег 

међународног значаја (М13) 
2 1 - - 

Поглавље у монографији међународног 

значаја (М14) 
2 - 2 - 

Монографија националног значаја 1 - - - 

Поглавље у монографији националног 

значаја 
2 - 1 - 

Рад у зборнику радова са  међународног 

научног скупа објављен у целини (М30) 
6 - 10 6 

Рад у зборнику радова са националног 

научног скупа објављен у целини (М60) 
- - 1 - 

Стручне публикације 

Број публикација у којима је једини 

или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, а 

није једини или први 

пре последњег  

избора/реизбора 

после последњег  

избора/реизбора 

пре последњег  

избора/реизбора 

после последњег  

избора/реизбора 

Рад у стручном часопису или другој 

периодичној публикацији стручног или 

ошштег караткера 

- - - - 

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 

или поглавље у публикацији те врсте са 

више аутора 

3 - 2 1 

Остале стручне публикације (пројекти, 

софтвер, друго) 
5 4 5 6 

 

 

Радови са СЦИ листе са ИФ, након иѕбора у садашње звање: 
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D.Djuric, "Penetrating the Omerta of Predatory Publishing: The Romanian 

Connection", SCIENCE AND ENGINEERING ETHICS, (2015), vol. 21 

br. 1, str. 183-202, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11948-014-9521-4

 M21 = 8 IF 2014=0.963 

D. Đurić, V. Devedžić, "Incorporating the Ontology Paradigm Into 

Mainstream Programming Environment", INFORMATICA, Vol. 23, No. 2, 

203-224, 2012. http://www.mii.lt/informatica/htm/INFO861.htm

 M21 = 8 IF=1.117 

D. Djurić, V. Devedžić, " Incorporating the Ontology Paradigm into 

Software Engineering: Enhancing Domain-Driven Programming in 

Clojure/Java”, IEEE transactins on Systems, man and cybernetics part C: 

Applications and reviews, no. 99, pages 1-13, 2011, doi: 

10.1109/TSMCC.2011.2140316 M21 = 8 IF=2.548 

 

 
4)- Оцена о резултатима научног, односно уметничког и истраживачког рада 

Проф. др Драган Ђурић је после избора у звање ванредног професора објавио 3 рада у часописима на СЦИ листи 

категорисана као М21 као први или једини аутор и један рад у домаћем часопису, као и 6 радова на међународним 

конференцијама. Збир импакт фактора објављених радова после избора у звање ванредни професор је 4.628.  

Као први аутор је објавио више радова у часописима међународног и један у часопису националног значаја. 

Презентовао је више од 20 радова на водећим међународним конференцијама. Резултате истраживања је применио и 

у више реализација конкретних софтверских пројеката.  Објавио је и две научне монографије водећег међународног 

значаја и више поглавља у водећим међународним монографијама, као и збирку задатака. Презентовао је и више 

туторијала на водећим међународним конференцијама. Члан је уређивачког одбора међународног научног часописа, 

и члан међународне мреже истраживача “Good Old AI”. Учедфвовао је у великом броју међународних и домаћих 

научних пројеката. 

Резултати научног рада проф. др Драгана Ђурића задовољавају критеријуме Закона о  високом образовању и 

правилника Универзитета у Београду за избор у звање редовни професор. 

 

5)- Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

У току досадашњег ангажовања на Факултету организационих наука Универзитета у Београду показао је изразите 

склоности ка стручном, научном и педагошком раду.  Био је ментор неколико мастер радова и више дипломских и 

завршних радова, као и члан у комисијама за одбрану докторских дисертација.  

 

6)- Оцена о резултатима педагошког рада 

Укупна оцена педагошког рада проф. др Драгана Ђурића од стране студената креће се између 4.5 и 5, на скали од 0 

до 5, о чему постоји писана евиденција на Факултету организационих наука (доступна уз посредовање продекана за 

наставу). Комисија сматра да педагошки рад проф. др Драгана Ђурића задовољава критеријуме Закона о високом 

образовању за избор у звање редовни професор.  

 
7)- Оцена о ангажовању у развоју наставе и других делатности високошколске установе 

Проф. др Драган Ђурић од самог почетка учествује у организованју и извођењу наставе на енглеском језику на ФОН-

у.  Ангажован је и у комисијама које формира Декан или Научно-наставно веће ФОН-а. Једна монографија и 

неколико поглавља у монографијама, као и једна збирка задатака, чији је аутор др Драган Ђурић користе се као 

званична додатна литература на курсевима на Фaкултету организационијх наука. 
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III- ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

Проф. др Драган Ђурић  задовољава услове предвиђене Статутом Факултета организационих наука, Закона о 

високом образовању и Члана 4. Критеријума за избор у звања на Универзитету у Београду, за избор 

наставника у звање редовни професор. 

Проф. др Драган Ђурић је после избора у звање ванредни професор објавио 3 рада у часописима на СЦИ 

листи са импакт фактором и један рад у домаћем научном часопису. Задовољава и остале услове за избор. 

Неки од најзначајнијих успеха Драгана Ђурића су: 

 Кандидат је предавао као гостујући професор по позиву на факултету Carlos III у Мадриду, 

Шпанија 

 Прерађена доктоска дисертација је објављена по позиву за угледну међународну издавачку кућу 

Springer 

 Кандидат је објавио чланке у неким од најугледнијих међународних часописа из области, IEEE 

Intelligent Systems, IEEE Software, IEEE Transactions on System, Man and Cybernetics part B, Journal of 

Science and Engineering Ethics, Informatica. 

 Кандидат је одржао низ туторијала на најугледнијим међународним конференцијама 

 

На основу изложеног, Комисија предлаже да се проф. др Драган Ђурић  изабере у звање редовни професор 

на Факултету организационих наука Универзитета у Београду за ужу научну област Софтверско 

инжењерство. 

 

Београд 26.4.2016.   Чланови Комисије 

 

 

 

 

Др Владан Девеџић,  

редовни професор ФОН-а, председник (ужа научна област Софтверско 

инжењерство) 

 

 

 

 

Др Дејан Симић,  

редовни професор ФОН-а (ужа научна област Информационе технологије)  

 

 

 

 

Др Леонид Стоименов,  

редовни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу (ужа 

научна област Софтверско инжењерство) 

 

 

 


