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септембар
2014,
Привредна
комора
Србије,
Београд
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7.

Пројекат

Министарства

омладине

и

спорта

"Интегративни

модел

развоја

креативних индустрија на територији Ш умадије и Поморавља".

8.

Пројекат за израду Локалног акцио ног пла на за омладинско прелузетн и111тво у

Крагујевцу
Н а учн а

"LAPOP"

са р ад љ а

са

ино стр а н ст вом,

б ил атераш~и

пр ој ект и ,

зај е}l пич ки

истраживачки рад, боравщr у ино стран ству и друго:

Sheffild и City College у Солуну
21.06 до 24.0620 14. године
1О. "Curricula and LLL Development Workshop" у организацији WUS Austria у периоду
од 09.02. до 12.02.2015. године;
11 . Стручно усавршавање и боравак на Универзитету Freie у Берлину од 24.априла до
О 1 маја 2015 . у оквиру Темпус MAИ II прој екта, учеш hе на радионини развоја

9.

Стручно усавршавање и боравак на Универзитету

ол

курикулума мастер студијског програма "Инжењерство инованиј а" Обука тренера
од стране ЕУ партнера;

12.

Боравак н а Универзитету Марибору преко Еразмус пројекта

d 17.02 до 20.022016.
13.

3.

IF4TM,

у периоду од

године;

Боравак на Универзитету

Danube из Кремса (Аустриј а) у ок ви ру ~размуе п ројекта
[f4TM - lnstitutiona/ framew0t·k for deve/opment of tћe tћi1"d mission of universities in
Serbla, u периоду од 16.03 л.о 19.03 . 20 16. године

А НГАЖОВ АЊЕ У ОБР А ЗОВАЊУ И ФОР МИР А Њ У Н АУЧНИХ
К АДРОВ А

И звођеље вежби из предмета:

1.

" Менаџмент

информациони х

система",

на

основним

струков ним

стул.ијама

"Високе техничке школе струков 11 их стул.ија у Крагујев1 !у

2.

Учествовао у припреми и развоју Мастер студијског nроrрама " Инжењерство
иновација" у оквиру Темпус пројекта

development and imp l erncntatioп
innovation management (MAIN)" .

"Mastering innovation in SerЬia through
of interdisciplinary post-graduate curricula in

АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

4.
У раду

1 уrврђуј е се еф икасност п ословних циљева и кључни х показатеља уч инка (КПИ)

идентификованих пословних циљева за различите тип ове предузећа . Тежина КПИ одр еђују

се помоћу
КПИ

Fuzzy

одређује

а н ал ити чког хијерархијског процеса. Ефикас н ост пословн их ци љева и

се помо ћу

усвојен ог

Bal anced Scorecard Desi gner Pro.

Укључено је

одређивање КПИ ранга у односу на сваки ти п предузећа на основу Паретове анализе.
Приоритет управљачки х иницијатива стратегије ун апређења одговара израчунатом рангу и
он има критича н ефекат на конкурентску прел ност било ког предузећа . Резултати говоре о

производним , јав н им

и

ус1 1 ужн им

п редузећима

која

постој е

у

uентрал 1юј

Србији .

Предложени приступ се такођ е може прилагодити разл ичитим предузећи ма.
Кључне речи : пословни циљеви , ефикасност,

(FАНР),

уп рављачке иницијативе .

У раду

2

fuzzy

скупови,

fuzzy analytic hierarchy process

разв ијен је нови математички модел кој и се зас нива на примени методе

класификације АБЦ за класификациј у производне линије процеса заснованих на њиховим
трошковима

и

прим е на

генетског

алго ритма

за

проналажење

оптималних

вредно сти

параметара производне машин е који се користе у овим процесима. Примењен је у три
р азл ичита сав р емена пр оцеса прои з вод не л ин иј е;

Нови математички модел дефинише опти мал н е вредности параметара за производне
машине

и

процесе који смањују трошкове

производње и

повеhавај у

ко нкурентност

пр оиз вод них органи з ација.

Кључне речи: Производни процеси, опти ми зациј а трошкова, генетски алгор итам, метода
класификациј е АБЦ, производни параметри
У раду

3

говори се о развоју модела који ћс о цен ити перформа н се посло вн ог инкубатора

који се налазе и функцио ниш у у Р епублици Срб ији. Анализа ових инкубато ра врши се
коришћењем вештачких неуронских мрежа кроз софтверски пакет оптимизацијом података
датих у инкубаторима . Сврха овог рада ј е да представи почетне резултате у развоју модела
који треба да пружи евалуацију и ран гирање п ерформанси и пружи п очетну основу за
пружање помоћи у доношењу одлука

Кључне реч и : пословни инкубатори , н еуро нске мреже, про цена перформанси , развој модела
У раду

4

разматра се Прим ена нових модела инкубације

Сврха рада

-

виртуални бизнис инкубато р "

ј е да се прикаже прим ен а нових тех нологија и модела у функционисању

пословних технолошких инкубатора. и уrврде важности приступа информ ацијама у

cloud-y

због правовременог доношења одлука. Анал изирани су серви с и који се могу кори стити он
лајн у смислу доступ н ости старт уп-овима информациј а од важности та њихово п ословање.

У раду

5

говори се о реш ењу за едукацију инжењера и студен ата кој а се заснива 11 а

CNC

контрол ној јединици симулатора . Ово реш ење омогућ ава вишеструки приступ с једне
стране хардверској пл атформи која кори сти веб-интерфеј с, а са друге стране пружа и скуство

уп рављања на стварној

CNC

ко 11трол н ој једи ни ци. Хардверској ш1атформи за трен инге

приступа ес контролиш е и програмира на даљину помоћу контрол 11ог сер вера, веб сервера
и графичког интерфеј са . Овај
п рограм ирању

CNC

приступ пружа добре резултате у тренингу у ручном

система у Г коду.

Кључ н е речи: ЦНЦ симулатор, управљачка јединица, трени н г, Г код, програмира ње, веб

интерфејс.
У радовима

си стема

у

6

и

7

ауrо ри су се фокусирали н а анализу Фарма~tсуrс ког информацион ог

Апотекарск им

уста новама

Крагујевац

и

Краље во

и

на

имплементациј у

дистрибуираног информационог система кроз свеобухватну аутомати зацију пословних
процеса.

Решење је развијено

инстали рано у п реко

Циљ р ада

30

у Кобол

и

Кл ари о 11

софтверском

алату и

као такво

АУ у Србији ..

8 је да објасни актуелну посло вн у кл иму у функционисању пословних инкубатора

у земља ма у развоју. Рад се бави анализом тренутно г стања и препорукама за одрживост и
акцелерацију економског раста пословања инкубатора на територији Србије . Такођ е је
ан али зирана и повезаност Универзитета и пословних инкубато ра.

Предмет д окто р ске д исерта ције ка ндидата ј е и дентификациј а утицај них фактора

и сета п ерформанси , односно кључ них ин дикатора п ерформанси (енг. Кеу Ре1/огтапсе

Jndicato1·s -

КPis) , који ће пос11ужити као полаз за моделираље и рангирање разЈ r ичитих

послов них

процеса

ун утар

ин кубатора ,

нарочито са аспекта

кв ал итета.

На

основу

деф инисаног модела ран гираних перфор ма нси развиј ен је алат за подршку одлуч ивању
кој и треба да омогући квалитетније и успешније уnрављање пословним инкубаторима са

ј едне стране, а да са друге стране смањи рањивост пословних инк убатора, повећа
адаптивни капацитет, као и квалитет процеса и квалитет пословних перформанси .

На основу новог развиј е ног система прој ектовано је и реализовано софтверско
решење, односно с истем за подрш ку одл учивању и оцену перфор манси у послов ни м
инкубаторима .
остварених

На

основу тога

резултата

остварена је

поређењем

раз вијених

валидација,
система

верифика ција
достуnних

у

и

пра ћење

пословним

инкубаторима за п адног Балкана .
Добијени резултати који су предста вљени у овој дисертац ији имају д воструку

приме ну. Прва примена је теоријски приказ који се однос и на креирање нових метода и
софтверских решења, кроз теоријски математички модел који описуј е утицај улазних
перформан с и на функционисаље, излазе и и сходе послов них инкубатора . Други сегмент

п ри мене ј е апликативни практични приказ у ком е резултати који су добиј ени у овој
дисертацији имај у и при ме ну кроз практични развој софтверског алата (к роз ун а пређење
уnрављања квалитето м и циљев има квалитета у посл овним инкуб ато рим а). Добијени

резултати су нарочито битни за функционисање инкубатора у земљама у развоју где ј е
развој инкубационо г процеса ј ош увек у стадијуму ране фазе, тако да правилни м
поставља њем организационе стратегије, софтверско решење може у многоме помо ћи не

само у процесу до ношења одлука, већ и генерално у самом свакодневном оперативном
функционисању пословних инкубатора.

Спроведено истражива ње ј е покрило

18

пословних инкубатора на територији

западног Балкана и зас нив а се н а уnитницима које су попуњавали мена џери и доносиоци

одлука посматраних инкубатора . Резултати и стражи вања могу ес искористити као основа

за успостављање сложенијих система подршке одлучивању. Обрада р езултата и тестирање
модела из вршени су применом софтверског решења по словне интели генциј е раз виј еног у

MATLab

окружењу. Тестирањем модела и софт верског решења потврђене су постављене

хипотезе и yo ч e rr је простор за даља yrranpe~eњa, која су представљена у закључ 11и м
р азматр а њима докторске д ис е ртациј е .

Кључ ие речи: посл овни инкубатори , инкубирана предузећа, процес и 11 кубациј е, 11 ословна
интел игенција, уnрављање пословним перформансама, кључни инди катори

перформанси, генетски алгоритми , неуронске мреже.

5.

ЦИТИРАНОСТ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Израда библ иографиј е цитирани х радова из база података

Science

и

Scopus;

Укупно хетероцитата (без самоцитата):

Science C itatio11 Index - Web of
20

Determination of the effectiveness of the realization of entcrprise busincss objcctivcs and
improvement strategies in an unccrtain cnvironmcnt
Stefano,1ic М., Tadic D., Arsovski S., Pravdic Р. , Abadic N., Stefa novic N .
(2015) Expert Systcms, 32 (4), рр. 494-506.

Record 1 of 17
Title: Т'1е Impacts of Fairness Conceгn and Differ·cnt Business Objectives оп thc Complexi ty of Dual Channel Value Chains
Author(s): Li, QX (Li , Qiuxiang); Zhang, УН (Zhang, Yuhao); Huang, УМ (Huang, Yimin)
Source: COMPLEXIТY Volume: 2020 Article
umber: 1716084 001: 10.1155/2020/1716084 PuЫ i shed: MAR 18 2020
ISS : 1076-2787
eISS : 1099-0526
Record 2 of 17
Title: Di stancc-based multicriteria group dccision-making approach with probaЬil istic lingu istic teгm
sets
Author(s): Wang, ХК (Wang, Xiaokang); Wang, JQ (Wang, Jiaпqiang); Zhang, НУ (Zhang, Hongyu)
Sourcc: EXPERT SYSTEMS Volumc: 36 lssue: 2 Article
umber: е 1 2352 DOI: 10.1111/exsy.12352 PuЫishcd : APR 5 2019
ISS : 0266-4720
eISS : 1468-0394
Record 3 of 17
Title: FIRM RESOURCES, STRATEGTC ANALYS fS CAPABILIТY AND STRATEGIC
PERFORMANCE: ORGANISATIONAL STRUCTURE AS MODERA TOR
Author(s): Nwachukwu, С (Nwachukwu, Chijiokc); Chladkova, Н (Chladkova, Не l епа)
Source: ТNTJ::: RNATIO AL JOURNAL FOR QUAL IТY
RESEARCIJ Volume: 13 fssue: 1 Pages: 75 -94 001: 10.24874/IJQR 13.01-05 PuЫish ed : 20 19
ISS : 1800-6450
eISSN: 1800-7473
Record 4 of 17
Title: STAKEHOLDER MANAGEMENT fN REVERSE SUPP LУ CHAINS - ТНЕ RANКfNG OF
REVERSE SUPPL У CHAТN S ENTIТIES UPON IU:QUIREMENTS' FULFILLMENT
Autl10r(s): Nesti c, S (Nestic, S пeza 11a) ; Ljepava, N (Ljepava, ikolina); Aleksic, А (Л lcks i c,
Aleksandar)
Source: ТNTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALПY
RESEARCH Volume : 12 Issue: 4 Pages: 975-987 DO f: I0.18421/IJQR1 2.04-12 PuЬli sllcd: 20 18
ISS : 1800-6450
eISS : 1800-7473
Record 5 о[ 17
Title : ЕУ ALUATION OF ТНЕ QUALIТY OF ТНЕ PROCESS ВУ

MEASURТNG ТНЕ

fNDJ:::X OF

OPPORTUNПIES

Author(s): Alasas, ВМ (A lasas, Васе! Mikhael); Ishkild ina, S (Ishki ldina, Sofi a); Zvonov, S (Zvonov,
Sergey); Antipov, D (Antipov, Dmitriy); Ushaпova, N (Ushanova, atal ia); Demidenko, Е
(Demidenko, Еlепа)

Source: INTERNAТЈО AL JOURNAL FOR QUAL ITY
RESEARCH Volume : 11 Issue: 2 Pagcs: 457-468 DOI: 10.1842lf[JQRI 1.02-13
ISSN: 1800-6450
eISSN: 1800-7473

PuЫishcd:

2017

Record 6 of 17
Title: IMPACT OF QUALITY AND SAFETY PRODUCT О СОМРЕТЈТТVЕ ESS
Author(s): Milovanovic, К.К (Mi lovanovic, Katarina Kanjevac)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALПY
RESEARCH Volume: 11 Issue: 2 Pages: 469-488 DOI: 10.18421/UQRl 1.02-14 PuЫi shed: 20 17
ISS : 1800-6450
eISS : 1800-74 73
Record 7 of 17
Title: SYSTEMS FOR IMPROVEME Т OF BUSINESS INTEGRA ТЕО MANAGEM E Т
PROCESSES IN PORTS
Author(s) : Popovic, Р (Popovic, Pavle); O rlandic, R (Orlandic, Radovaп)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALПY
RESEARC H Volume: 11 Issue: 1 Pages: 113-130 DOI: 10. 18421/IJQR 11.01-07 PuЫished : 2017
ISS : 1800-6450
eISS : 1800-7473
Record 8 of 17
Title: IMPACT OF REALIZED IMS SYSTEM IN PRODUCTIO А О DISTRIВ UTIO OF
WATER О QUALITY OF LIFE
Author(s): Todorovic, G (Todorovic, Gordaпa); Kojic, У (Kojic, Vladi mir)
Souгce: INTERNA TIONAL JOURNAL FOR QUALIТY
RESEARCH Volume: 11 Issue: 1 Pages: 195-208 DOI: 10.1842 1ЛJQR 1 1 .0 1 -12 PuЬlished: 2017
ISS : 1800-6450
e /SS : 1800-7473
Record 9 of 17
Title: Predictiпg performance in ASEA banks: ап integrated fuzzy MCDM-neural net\vork арргоасh
Author(s): Waпke, Р (Waпke, Реtег); Azad, МАК (Azad, Md . Abul Kalam); Barros, СР (Barros, С.
Р.); Hadi-Vencheh, А (Hadi-Veпcheh, Abdollah)
Source: EXPERT SYSTEMS Volume: 33 Jssue: 3 Pagcs: 213229 DOI: 10.1 l l l/cxsy.12144 PuЫi shed: JUN 2016
!SS : 0266-4 720
eISSN: 1468-03 94
Record 10of 17
Title: INTEGRATIO

DEVELOPME Т AND QUALIТY О
LEVEL
Authщ(s): Arsic, АК (Arsic, Aleksandra Kokic)
Source: INTERNATIO AL JOURNAL FOR QUALlTY
RESEARCH Yolume : 10 lssue: 3 Pages : 583-594 DOI: 10.18421/IJQRI0.03-IO
ISS : 1800-6450
eISSN: 1800-7473
OF

ORGAN ISЛTIONAL А

SUSTAINЛBLE

О REGIONЛL

Record 11 of 17
Title: IMPACT OF INYESTMENT IN
REGIONAL SUSTAINAB ILIТY

QUALIТY

AND

ENVIRONМENTAL

PuЬlished :

PROTECTION

20 16

О

Author(s): Savovic, I (Savovic, lvan) ; Bacovic, М (Bacovic, Маја); Pekovic, S (Pekovic, Sanja);
Staлovcic, Т (Stanovcic, Tatjana)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL FOR QUALIТY
RESEARCH Yolume: 10 lssue: 3 Pagcs: 625-640 001: 10.18421/IJQR I0.03 PuЫished: 20 16
ISS : 1800-6450
e/S : 1800-74 73
Rccord 12or17
Title: А BUSINESS INTELLIGENCE APPROACH FOR CHOOSING А ОРТТМАL QUALITY
SOLUTION
Author(s): Djordjcvic, А (Djordjevic, Alcksandar); Cvctic, Т (Cvetic, Tijana)
Sourcc: INTERNA TIONAL JOURNAL fOR QUALIТY
RESEARCH Yolume: 10 Issue: 2 Pagcs: 235-256 001: I 0 . 18421ЛJQRI0.02-0I PuЬl i sl1cd: 20 16
ISSN: 1800-6450
e!SS : 1800-7473
Record 13 or 17
Title: INFLUENCE OF QUALITY INFRASTRUCTURE ON REGIONAL DEVELOPME Т
Author(s): Moljevic, S (Moljevic, Slavisa)
ource: INTERNAПО AL JOURNAL FOR QUALITY
RESEARCH Yolume: 1О lssue: 2 Pagcs: 433-452 001: 10.1842IЛJQR10 .02- 13 PuЬlishcd: 2016
ISSN : 1800-6450
c/SS : 1800-74 73
Record 14 о r 17
Titlc: ЕУ ALUA TION OF QUALIТY OF LIFE OF STUDENTS
Author(s): Jovanovic, Ј (Jovanovic, Jclena); Krivokapic, Z (Кrivokapic, Zdravko); Vujovic, А
(Vujovic, Л l cksandar); Cvctic, Т (Cvctic, Tija11a)
Source: INTERNATIO AL JOURNAL Г-ОR QUЛLIТY
RESEARCII Volume: 10 lssue: 4 Pages: 813-822 ОО!: 10.18421/IJQRI0.04-1 l PuЫishcd: 2016
rss : 1800-6450
eISS : 1800-7473
Rccord 15or 17
Titl c: /МРАСТ or RESILIENCE, rст SUPPORT ЛND QUALITY OF STUDENТ'S L I П~ ON
QUALIТY OF НIGH EDUCATION PROCESS
Author(s): Lazic, Z (Lazic, Zorica)
Sourcc: INTERNATIO AL JOURNAL FOR QUAL lTY
RESEARCH Yolume: 10 !ssue: 4 Pages: 823-837 001: 10.18421 /IJQRI0.04-12 PuЫishcd : 2016
ISSN: 1800-6450
cISSN: 1800-7473
Rccord 16or17
Titlc: Jn11ovation Managemcnt in ап lndustrial Entc1·prisc With Using Ba lanccd Scorecard Mctl1od
Author(s): Pctcrkova, Ј (Peterkova, Jindra); Ludvik, L (Ludvik, Ladislav)
Source: PROCEEDINGS OF ТНЕ 4TI 1 INTERNЛ TIONAL СО FERENCE О MЛNAGEME Т,
LEADERS I ПР AND GOVERNANCE (ICMLG 2016) Book Series: Proceedings or the I111cn1atio11al
Conrercпcc on Managemeп t Leadcrsl1ip апd Govcrnaпcc Pages: 249-254 PuЫished : 20 16
Confereпcc Titlc: 4th I ntematioпa l Сопfсrспсс оп Man ageme1н, Leadershi p апd Goven1ancc (ICMG)
Confereпcc Date: APR 14-15, 2016
Conferencc Loca1io11: St Peter Ьшg State U11iv Есоп , Saint Petersburg, RUSS IA
Confcrcncc Il ost: St Petersburg Statc Uпiv Есоп

ISSN: 2049-68 18
ISB : 978- 1-910810-85-9
Recoгd

17

о[

17

OF А МAIN OBJECТIVE OF AN INTERNATIONAL COMPANY SET
HELP OF ARTIFICIAL NEURAL ETWORКS INTO DAILY PLA S
Author(s): Vochozka, М (Vochozka, Marek)

Tit\e:

DECO MPOS IТIO

WIТH ТНЕ

Source: GLOBALLZA ПО AND IТS SOCIO-ECONOMIC СО 'SEQUE CES, 1 6ТН
INTERNATIONAL SCIE TIFIC СО FERE С[ PROCEEDINGS, PTS I-V Pages: 23832391 Рu Ы ished: 2016
Confe rence Title: l 6th Intcrna tiona l Scientific Conference on G\obal ization a nd its Socio-Economic
Consequences
Confe rencc D ate: ОСТ 05-06, 20 16
Conferencc Location: Raj ccke Tcplice, SLOV AKLA
ISB : 978-80-8 154- 191-9

Produ ction process paramcter optimization \Vith а nc\v model hascd оп а gcnctic algo rithm and
АВ С classification meth od
Eric М. , Stcfanovic М ., Dj o rdj evic А., Stefanovic N., M isic М ., A badic N., Popo vic Р.
(20 16) A dva nces in Mechanical Enginec ring, 8 (8), рр. 1-1 8.

Record 1 о [ 3
Title: Walking Assist Robot: А Novcl Approach to Paгameter Optimization о[ а Tracking Contro ll er
Compensating for Time Varying Friction
Author(s): Wang, YN (Wang, Yina); Yang, N (Yang, Junyou); Wang, S Y (Wang, Shuoyu); Bai, DC
(Bai, Dianchun)
Source: lEEE ACCESS Уо \шnе: 6 Pagcs: 7467374686 DOI: 10.1109/ ACCESS.201 8.2883 053 Pu Ы i shcd: 20 18
ISSN: 2 169-3536
Record 2o f 3
Title: Multi-Objective Optimization Of Hard Turni ng: А Geпetic Algorithm А р ргоасh
Author(s): Manav, О (Мanav, Omkar); Chinchanika1·, S (Chinchaпikar, Satish)
Source: MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS Volumc: 5 Issue: 5 Pagcs: 1224012248 DO I: 10.1О16/j.ma tpr.20 1 8.02.20 1 Ра11: 2 P uЬl ished : 2018
Confe reпcc T it le: International Confercnce оп Mate1·ia ls Manufactu ring and Modclling (ICMMM)
Сопfеrепсе Date: MAR 09-11 , 201 7
Confercnce Location: Yellore, INDIA
ISSN: 22 14-7853
Record 3of3
Title: Resea rch on fault d iagnosis of mud pump Пui d end based on acoustic emission
Author(s): Deng, SC (Deпg, Shouceпg) ; Pei, JF (Pei, Junfeng); Wang, У (W ang, Yu); Liu, BL (L iu,
Baolin)
Source: ADVANCES IN MECHANICAL Е GINEERING Volume: 9 Issue: 6 Article
umbe1·: 16878 140 1771 1393 DOI: 10. 1177/ 16878 140 177 11393 P uЫ i shed : JUN 20 20 17
ISSN: 1687-8132
eISS : 1687-8 140

6. ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ КАНДИДАТА
СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ
На основу анализе целокупног научноистраживачког рада др Небојше Абадића, Комисија
сматра да кандидат испуњава све услове према Закону о научноистраживачкој делатности
и Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача за избор у звање научни сарадник.
Др Небојша Абадић својим досадашњим радом показао је да поседује компетентност,
креативност и стручност за научноистраживачки рад. Комисија истиче да је кандидат у
току свог научноистраживачког рада посебан допринос дао у:
 Управљање перформансама;
 Управљање пословним процесима у малим и средњим предузећима;
 Моделирањe релативних важности, вредности и фази више-критеријумског
приступа одлучивању;
 Информационe технологијe у инжењерству.
ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА НАУЧНЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
(Према Правилнику о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача, Сл. Гласник РС", br. 24/2016 и 21/2017)
V. ПРИКАЗ УКУПНОГ БРОЈА БОДОВА У СВАКОЈ ГРУПИ
Врста резултата
M23
М33
M53
M71
Укупно остварених
бодова

Број радова
2
3
3
1

Вредност
3
1
1
6

Укупно бодова
6
3
3
6
18

МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ
НАУЧНИХ ЗВАЊА – За техничко-технолошке и биотехничке науке
Бодови из категорије М70 се узимају у обзир само за избор у научно звање научни сарадник.

Диференцијални
услов – од првог
избора у
претходно звање
до избора у
звање

Потребно је да кандидат има најмање XX
поена, који треба да припадају следећим
категоријама:
Неопходно
XX =
Остварено

Научни
сарадник
Обавезни (1)
Обавезни (2)

Укупно
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+
M80+M90+M100
М21+М22+М23

16

18

9

9

5

6

ЗАКЉУЧАК
Научно-истраживачка делатност др Небојше Абадиfiа обухватала је следе hс области:
Управља ље перформансама; Управљање пословним

процесима

у малим

и средњим

предузсhи ма; Моделирање релативних важности, вредности и фази више-критсриј умскоr
приступа одлучивању; Информ ационе технологије у инжењерству.
У оквиру свог научноистраживачког рада, др Небојша Абадић учествовао је у реализацији

домаhег и више међ ународних пројеката , као и страживач сарад ни к. Објавио је всhи б рој
науч но-стручних радова у водеhим међун ародним и домаћим часописима са рецензиј ом,
као и на бројним научно-стручним скуповима у земљи и иностранству, чиме јс н отврдио
СВОЈУ науч н о-стручну компетентност .

На основ у детаљне анализе досадашњег рал.а и резултата које јс п остигао у претходном
периоду па све до да нас, чла нови Комисије за избор сматрају да д р Небојша Абадиfi

испуњава све услове по критеријумима за стицање научних звања и предлажу Паставно
научном веhу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да изабере
именованог у звање научни сарад ник .

У Београду и Крагујевцу ,

КОМИСИЈА:

07. 12.2020. године

Др М 11Ј1 ад1111 Стефа н овиh, р едовни проф есор
Ун и верзитет у Кра гујевцу , Факултет инжењерски х наука

Уже научне области : Производно машин ство и Индустријски ин жењеринг

Др А нскса ндар Ћор l) св11 h , доцент
Универзитет у Кра гујев цу Фак ултет инжењерс к и х наука
Ужа научна област: Информа циони инжењеринг

У ни верзитет у Београду, Факуiгrст орган и за циони х наука
Ужа науч н а област: Управљање квалитетом

Прилог

5.

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА УНИВЕЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА
ЕТ ~11-i

Q,

1.

tl-ЬЕРСКИХ НАУКА

Y~t BEf'JIATIOT v

Општи подаци о канд идату

\((>Ar"

''""В ЦУ

Имс и презиме: Небојша Абад иh
}-о

Годи н а рођења:
ЈМ БГ :

1966.
0210966720012

2О_год.

1<'

0

АГУЈ ЕВАЦ

Н ази в институ ције у којој је кандидат запослен : Институт за Информационе
тех 1юлогије, Крагујевац

Завршене основ не студије:

1993. год 1111е

па Ма шинском Факултету

Универзитета у Крагујевцу

Докторирао:

201 7.

године на Факултету инжењерск и х н аука У 1111верзитета у

Крагујевцу

П остојеће научно звање:
Научно з вање које се тражи : Науч11и сарад ник

Област науке у којој се тражи звање: Техничко-технолошке пауке
Грана науке у којој се тражи зва ње: Ма шинско 1111жељерство
Научна ди сци пли1-1а у кој ој се тражи зва ње: Индустријски инжењер ин г

1lазив

научног матичног олбора којем се захтев упућује: Матич ни науч пи

одбор за машинство и индустријски софтвер

П. Датум избора-реизбора у истраживачко/науч1ю з ваље:

111. Научно-истраживачки
1.

Монографије,

резултати (прилог

монографске

студије,

1 и 2 правил ника)

тематски

зборн ини ,

лексикографске

картографске публикације међународног значаја (уз до н о шење на уви д) (М 1О):

број

в редност

укуп но

M ll =
М12=
М I З=
М1 4=
М1 5 =

Мlб=
М 1 7=

М 18=

2.

Радови објављени у научним часописима међу11 арод11ог значаја (М20):
број

вредност

укуп 110

2

3

6

М21 =
М22=

М 23=

и

2
М24=
М25 =
М26=
М27=
М28=

3. Збор 1-1ици

са међу11 ародних 11аучних скупова (М З О) :
б рој

вред ност

у ку111ю

МЗ\ =
М32=

МЗЗ =

3

3

М34=

М35 =
М З б=

4.

Нацио нал не

п убл икације

монографиј е,

нацио11алног

тематски

з н ачај а;

зборници ,

науч ни

лексикографске

преводи

и

критичка

б ибл и о графске публика ције (М40) :

број

вред11ост

у куп но

вред но ст

у купн о

М4 1 =
М 42=
М43=
М44=

М 45=
М 46=
М47=

М48=
М49=

5.

Часописи 11ацио н ал н ог значаја (М50):
б рој
М5\ =

М52=
М5 3=

3

3

М54=
М55 =

М56=

6.

Збор 11ици скупова нацио налног з 11 ач аја (МбО):
број

вредн ост

у ку1111 0

вредност

у к у пн о

6

6

Мб\ =
Мб2=

МбЗ =
Мб4=
М б5=
Мбб=

7.

Магистарске и докторске тезе (М70):
број
М71 =
М72=

1

и

картографске
издања

грађе,

3

8. Техничка

и развојна решења (М80):
број

вред но ст

у купн о

врелн ост

у купн о

М81 =
М82=
М8 3=
М84=
М85=

М8 6=

9.

П атенти, ауторске изложбе, тестови (М90):

број
М91 =
М92=

М93=

МИНИМАЛНИКВАНТИТАТИВНИЗАХТЕВИЗАСТИЦАЊЕ

ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА-За тех1111чко-тех 11олошке и биотехничке
11аукс

Диферс11ција1ши
усло в

-

ОЈЈ. првог

избора у

П отреб но јс да кан дидат има н ајмање ХХ
п оена, који треба да припадају следећим

претходно

категоријама:

з вање до и збора
у звање

Н еопход н о
ХХ =

Нау•ши

Укупно

сарадник

Обавезни

( 1)

Обавезни

(2)

IV.

М 1О+М20+МЗ1 +М 32+МЗЗ+М41 +М42+М51 +
М80+М90+М 1ОО
М2 1+М22+М23

Квалитативна оцена на уч ног доприноса (нри;1ог

1

Остварс110

16

18

9

9

5

6

прави л ника) :

1.

Показатељ и успеха у 11ауч110А1 раду:

2.

А 11u1Ј1сова11ост у развоју услова за иаучии рад, образовању и формираљу 1шу•111их

кадрова:
(Доприн ос развоју науке у земљи; менторство при и зради мастер, магистарских и
докторски х

радова ,

руковођење

специјал и сти чким

међународн а сарадња; орга низација научни х скуп ова)

радовима ;

педагошки

рад;

4
2.1

Учешhе у међународ11ој сарадњи

Др Небојша Абадић је до сада био а нгажован на већем број у међу н а род 11и х
пројеката. У наставку следи л и ста пројеката на кој има је учествовао :

1. TEMPUS PROJ ECT, "Modern ization or WBC uni versitics through strcngthcning оГ
structures and se rvices fo r kлo'vv l ed ge transГer, research and innovation··, (W BClnn o)
5302 13-TEM PUS-1-201 2-RS-JPH ES.
2. TEM PUS PROJECT "Mastering innovation in SerЬia through development and
implementation of interdisciplinary post-gradttate curricu la in innovation management"
(MAIN) 544278-TEMPUS- l-2013-1 -RS-TEMPUS-JPCR.
3. TEMPUS PROJ ECT, "lmp1·ovement of partnership with enterprises Ьу enhancement or
а rcgi onal qttality managcmcnt pote11tials in WBC" (EQ IWBC) 543662-T EM PUS- l20 13- 1-ME-TEMPUS-JPH ES.
4. ERASMUS+ " !nstitutional Гramework Гог development of the th ird mission or
universities in SerЬia" (IF4TM) 56 1655- Е РР-1-20 l 5 -l-RS- E PPКA 2-CBHE-S P .
Научна

сарадља

са

иностранством,

бил атерал ни

пројс~.."Тн ,

зајсд ш1•1ки

истраживачки рад, боравци у иностра нству ~1 д руго:

Sheffild и City College у Солу 11 у
2 1.06 до 24.062014. год ин е
6. "Curricula and LLL Development Workshop·' у орга ни зациј и WUS Лustria у пери оду
од 09.02. до 12.02.2015. године ;
7. Стручн о усавр шавање и борава к на У ниверз итету Freie у Берл ин у од 24. ап рила
до О 1 маја 20 15. у окв иру Темпус МАИН пројекта, учеш ће н а радионици развоја
5.

Струч11 0 усаврша вање и боравак н а Универзитету
од

курикулума

мастер

студијског

програм а

"Ин жењерство

иновација"

Обука

тре н ера од стра н е ЕУ партнера;

8.

Боравак 11 а У11и верзитсту М ар и бо ру преко Е раз м ус пројекта

d 17.02 до 20.0220 16.
9.

у периОЈ lУ од

годи н е;

Боравак на Универзитету

Danttbe из Кремса (Аустриј а) у окв иру Еразмус пројекта
IF4TM - lnslilulionalframeivorkfor de,1e/opment ofthe thi1·d mission ој universities in
SerЬia, u периоду од 16.03 до 19.03. 20 16. год ин е

2.2

1.

IF4TM,

Извођење ве:жби из предмета

"Менаџмент

информа1tи о ни х

система",

на

ос новни м

струковни м

" Високе тех ничке школе струковни х студ иј а у Крагујевцу

студиј а ма

5

3.

Орга11изација т1уч11ог рада:

(Руковођење пројектима, п отнројсктима и заданима ; технолошки 11 ројекти, патенти,
ино ва 1 1ије

и

резултати

примењени

у

11ракс и;

руковођење

н аучни м

и

струч 11и м

лру штвима; знач ај не акти вн ости у комисиј ама и тел има М инистарства за науку и
тех н оло шки

развој

и тел има други х

ми 1 1истарстава везаних за н аучну делатн ост;

ру ковођење науч ни м институцијам а)

3.1

Учеutће 11а пројекптма ресорно? ми11истарства

1. 1lрој екат Министарства финансија
Programme, RepuЫic or SerЬia".
2.

Програм

ЕУ

за

п омоћ

и економије

л окал ним

"lntcgrated lnnovation Support

самоуправама

у

Србији

~XCANGE4

Виртуелни инкубатор програм за МСП"

3.

Пројекат М инистарства омладине и сп орта "Интегративни

модел развоја

креативних индустрија н а територ ији Шум адије и Поморавља" .

4.

Квалитет 11ауч 11их резултата:

(Утицај ност;

парам етри

квал итета ч асо пи са и

п озитивна

цитиран ост кандидатов и х

ранова ; ефе ктивни б рој радо ва и број радова н ормира н на основу б роја коаутора; степе н
самостал н ости и степен у чешћа у рсаЈ1иза нији ранова у научним нентрима у земљи и
иностранству; до11рин ос кандидата реализа цији коауторских радо ва ; значај рано ва)

4.1

•

Цитираност објавље11их радова

Stefanov ic, М " Tadic, О " Лrosvski , S" Pravdic, Р" Abadic, N" Stefanovic, " (20 15).
Oeterm inationofthe Effectivencss oftћe Realization of Enterprisc 13usincss Objectivcs and
lmprovement Strategies in an Uncertain Environn1cnt, Expert Systems, Yol. 32. о. 4, рр.
494-5 06, ISS 1468-0394, 0 0 1: 10. 1111-cxsy.1 2 102 (IF za 2015 - 0,947, 1 г: za 20 16
1, 180)
Science Citation lndex - Web or Sc icncc

•

и

Scopus ( 17)

Eric, М " Stefanovic, М" Ojordjevic, Л" Stcfanovic, " Mi sic, М " Abadic, " &amp;
Popov ic, Р. (20 16). Production process paramctcr optimization witl1 а ne'vv model based on
а genctic algorithm and ЛВ С classification 111ethod. Advances in Mechanica l
Engineering, 8(8), 16878 14016663477. ISSN: 1687-8140, Online ISS : 1687-8140, 001
10.1177/ 1687814016663477 (IF za 20018 1,024)
Science Citation lndex - Web or Sciencc

и

Scopus (3)
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4.2 Анализа

и значај објављених радова

У току свог научно и стражи вачког рада ка ндидат др Небојша Абадић дао ј е п осебан
доприн ос у:

•

Моделирању релати в ни х важности, вредности и фази више-критеријумског

•
•

У н апређењу п ословни х процеса у малим и средњим п редузећима .

приступа одлучивању;

Развоју софтве рски х решења која су зас н ована на моделима за подршку
одлуч и вању и уп р ављању ;

Вер и фикацији

•

предложе ни х

решења

на

подаци ма

који

су добије ни

на

репрезентативн ом узо рцим а малих и средњих предузећа .
Резултати истражи ва чки х акти в н ости кандидата верификовани су обј ављеним радов има
у међународни м и домаћим научни м ч асоп и с има, као и сао пштењима на међународ ни м

и домаћ им научним скупови ма . Кандидат је у току свог н аучно истраживачког рада
објав и о укуп н о

8 радова,

и то:

на међународн им скуповима,

2 рада у истак н утом међународном ч асонису
3 рада у националном часопису М53.

М23 ,

3 рада

На основу ко нтинуираног објављ ивања радова, може се закључити да научни резултати
и квалитет стручног рада кандидата др Небојш а Абадић имају з нач ајан утицај. Н ајвећи
број радова бав и се евалуа циј ом перформан си носЈювних процеса и циљева у услови ма
неизвесности. У оквиру тога, коришћен је велик и број разл ичитих метода. Такође,

кандидат им а и значајан број радова у кој и ма су приказа н а разв иј е н а нова софтверс ка
решења, чим е је запажена значајна мултидисци пл ин арна актив н ост ка1щидата.

V.

Оцена комисиј е о 11ауч11ом допр ин осу ка 1 щидата са образложељ ем

На ос 11ову а н ализе целокупног научноистраж ивач ког рада др Н ебојша Абадиh, Ком и с иј а
сматра

да

кандидат

делатности

и

испуњава

Правил н ику

о

све

услове

посту1 1ку

и

11рсма

11 а чин у

Закону

о

науч н оистражива чкој

вредновања

и

квантитати вн ом

исказ ивању научн о истражи ва ч ки х резултата и страж и вач а за избор у з вање 11а у•111и
сарад ник .

Др Небојша Абадић своји м досадашњ и м радом показао је да посе1tује ко мпете нтн ост,
креативност и стручност за науч н оистраживачки рад. Комисија исти че да је кандидат у
току свог н аучн оистраживачког рада посебан допринос дао у областим а:

•
•
•

Уп рављања процес и ма у малим и средњим предузе hи ма;
Моделирања н еизвесн ости у одлучивању;

Информационих технологиј а у инжењерству, кроз развој софтверских ре шења
која су заснована на моделима за п одрш ку одлу чива њу и уп рављању .

•
7

•
ЗАКЉУЧАК
Н аучно и стражива чка делатност др Небојша А бади h обухватала је следеh е области:
Индустријско инжењерство, при мењен а информатика и рачунарско инжењерство.
У ок виру свог научноистраживачког рада, др Н ебојша Абадић учествовао је на више
домаћих

и

међународних

и страживачких пројеката. Објавио ј е већи б рој

науL1но

стручни х радова у водећим међународним и домаћим часописима са реценз ијом, као и
на број ним н аучно-струч ним скуповима у земљи и иностранству, чиме јс потврдио свој у
научно -стр у чн у компетент но ст.

На ос н ову детаљне анализе досада ш1 ьег рада и резултата које јс п остига о у претхопном
пер иоду до дан ас, чла но ви Комис иј е за избор сматрају да др Небојша А бадић испу1ьава
све услове по критеријумима за стица ње н ауч ни х зва ња и предл аже Н аставно-научн ом
већу Факултета инжењерских н аука Ун иверз итета у Крагујевцу да изабере именованог у
звање 11ауч11и сарад11ик .

У Крагујевцу ,

11 . 12.2020.

1·оди 11е

ПР ЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ :

ь~u~фа~ю~~. ~

Универз итет у Кра 1·ујев цу, Факултет инжењерских наука
Уже н ауч н е области: Производн о машинство и
Индустријски инже1ьерин г

