
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: Математичке методе у менаџменту и информатици 

број кандидата који се бирају: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1._Раде Лазовић_______________ 

  

 

II- О КАНДИДАТИМА 

 
Под 1. 

 
1)  – Основни биографски подаци: 

- Име, средње име и презиме: Раде П. Лазовић 

- Датум и место рођења: Козја Лука, 14. 12. 1956. 

- Установа где је запослен: Факултет организационих наука, Београд 

- Звање/радно место: ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Математичке методе у менаџменту и информатици 

 
2) – Стручна биографија, дипломе и звања 

 

 

 

 

 

 

Основне студије: 

- Назив установе: Математички факултет, Београд 

- Место и година завршетка: Београд, 1979. 

Магистеријум: 

- Назив установе:  Математички факултет, Београд 

- Место и година завршетка:  Београд, 1990. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Математика 

Докторат: 

- Назив установе:  Математички факултет, Београд 

- Место и година одбране:  Београд, 1999. 

- Наслов дисертације:  Конструкција оператора типа Штурм-Лиувила са кашњењем 

- Ужа научна, односно уметничка област:  Математика 

 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- доцент 2000. 

- доцент 2005. 

- доцент 2010. 

- ванредни професор 2012. 

 

 



Име и презиме: 

Раде Лазовић 

Звање у које се бира: ванредни 

професор  

Ужа научна, односно научна област за 

коју се бира: Математичке методе у 

менаџменту и информатици  

 

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 

1  5 3 

Рад у научном часопису међународног 

значаја објављен у целини 

  1  

Рад у научном часопису националног 

значаја објављен у целини 

2  1  

Рад у зборнику радова са  међународног 

научног скупа објављен у целини 

7 2 3 2 

Рад у зборнику радова са националног 

научног скупа објављен у целини 

    

Рад у зборнику радова са  међународног 

научног скупа објављен само у изводу 

(апстракт), а не и у целини 

2 1 4  

Рад у зборнику радова са  националног 

научног скупа објављен само у изводу 

(апстракт), а не и у целини 

    

Научна монографија, или поглавље у 

монографији са више аутора 

    

 

 

                  Стручне публикације 

Број публикација у којима је једини 

или први аутор 

Број публикација у којима је аутор, а 

није и једини или први 

пре последњег  

избора/реизбора 

после последњег  

избора/реизбора 

пре последњег  

избора/реизбора 

после последњег  

избора/реизбора 

Рад у стручном часопису или дугорј 

периодичној публикацији стручног или 

ошштег караткера 

    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, 

или поглавље у публикацији те врсте са 

више аутора 

6 2 8 2 

Остале стручне публикације (пројекти, 

софтвер, друго) 

    

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

 

др  Раде Лазовоћ је објавио 10 радова у научним часописима међународног значаја (М20), од чега чак 9 у часописима 

категорија M21 и M21a, 3 рада у часописима националног значаја (М51), као и 12 радова штампаних у целини у 

зборницима са конференција. Квалитет ових радова потврђује велики број цитата.  

 

5)- Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 

 

Професор Раде Лазовоћ  је био ментор више дипломских,  једног мастер рада и учествовао је у више комисија за одбрану 

дипломских и мастер радова.  Учествовао је у комисијама за избор у звања: једног ванредног професора, два доцента, као 

и неколико комисија за избор асистената, сарадника и сарадника ван радног односа. 

 

 



6)- Оцена о резултатима педагошког рада 

 

У вођењу наставе на предметима „Математика 1“, „Математика 2“, „Математика 3“ и „Нумеричка анализа“, професор 

Раде Лазовић показао завидан смисао за педагошки рад који се огледа како кроз квалитет његових предавања тако и у 

одличним оценама које добија у студентским анкетама. Посебно треба истаћи велики допринос професора Лазовића на 

развоју предмета „Нумеричка анализа“, који је 2011. године од стране студената рангиран као трећи предмет на листи 

најбоље организованих предмета на Факултету организационих наука. Исте године професор Лазовић је по оценама 

студената пласиран међу пет најбоље оцењених предавача. 

 

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

 

Осим значајног доприноса развоју предмета „Нумеричка анализа“, професор Раде Лазовић је аутор 15 збирки и 3 

уџбеника за математичке предмете на Факултету организационих наука. Изузетан допринос је дао у организовању 

пријемних испита на факултету. Професор Лазовић је био шеф Катедре за математику, руководиоц Лабораторије за 

математику, члан Већа за мастер академске студије. Тренутно је члан Савета Факултета. 

 

 

III- ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
 

Целовита анализа научног и наставног доприноса др Радета Лазовића, професора Факултета организационих наука, 

показује да он у свему испуњава законске услове за избор у звање ванредног професора за ужу научну област 

Математичке методе у менаџменту и информатици. Сагласно томе, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу 

Факултета организационих наука да донесе одлуку о избору др Радета Лазовића у звање ванредног професора. 

 

 

 

 

 

 

Место и датум:_16.05.2017._____      

                      ПОТПИСИ 

                                                                                                                                  ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 
 

 

_________________________________________________ 

др Милица Стојановић, ред. проф. ФОН-а- председник 

 

 

_________________________________________ 

др Драган Ђорић, ред. проф. ФОН-а- члан 

 

 

_________________________________________________________________ 

др Бошко Јовановић, ред. проф. у пензији Математичког факултета- члан 

 


