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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ПРИПРЕМУ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ 

ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС 

ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ 

 

Бр: 

Датум: 8. март 2016. године 

 

 

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ЗА ДОДЕЛУ ЗВАЊА ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС  

УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У ШКОЛСКОЈ 2015/2016. ГОДИНИ 

 

На основу чл. 5 ст. 8 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора 

емеритуса (Сенат Универзитета 24. јануара 2008, 4. јула 2008. и 10. фебруара 2011. године), Стручна 

комисија у саставу проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду, председник, проф. др 

Биљана Абрамовић, проректор за наставу Универзитета у Новом Саду, члан, проф. др Снежана Бркић, 

декан Медицинског факултета у Новом Саду, члан, проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета 

техничких наука у Новом Саду, члан, проф. др Недељко Тица, декан Пољопривредног факултета у 

Новом Саду, члан, проф. др Марија Михаљ, председник Стручног већа за медицинске науке, члан и 

проф. др Стеван Станковски, председник Стручног већа за техничко-технолошке науке, члан, предлаже 

Сенату Универзитета у Новом Саду да звање професор емеритус у школској 2015/2016. години додели: 

 

Проф. др Николи Грујићу, Медицински факултет у Новом Саду, у пољу медицинских наука; 

Проф. др Илији Ћосићу, Факултет техничких наука у Новом Саду, у пољу техничко-технолошких 

наука 

и  

Проф. др Бојану Срђевићу, Пољопривредни факултет у Новом Саду, у пољу техничко-технолошких 

наука 

 

и утврђује следећи 

 

       П Р Е Д Л О Г  О Д Л У К Е 

 

 

На основу чл. 67 Закона о високом образовању, чл. 73 тачка 31 и чл. 163 Статута Универзитета, као и чл. 

6 ст. 3 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (Сенат 

Универзитета 24. јануара 2008, 4. јула 2008. и 10. фебруара 2011. године), Сенат Универзитета у Новом 

Саду доноси следећу 

 

 

О Д Л У К У  

 

 

Сенат Универзитета у Новом Саду додељује звање професор емеритус проф. др  Николи Грујићу, 

Медицински факултет у Новом Саду. 
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О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Према чл. 5 ст. 1 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора 

емеритуса, Наставно-научно веће Медицинског факултета у Новом Саду на седници одржаној 

17.11.2015. године поднело је предлог за доделу звања професор емеритус Универзитета у Новом Саду у 

оквиру поља медицинских наука. На основу чл. 67 став 53 Закона о високом образовању поступак за 

доделу звања професор емеритус покреће високошколска установа у којем је лице провело најмање 5 

година у радном односу са пуним радним временом. Према потврди коју је издао Медицински факултет, 

проф. др Никола Грујић био је у радном односу на неодређено време са пуним радним временом 

непрекидно у периоду од 1. маја 1974. до 1. октобра 2015. године, када је отишао у пензију.  

 

Стручно веће за медицинске науке на седници одржаној 13. јануара 2016. године једногласно је усвојило 

позитивно мишљење о утврђивању предлога за доделу звања професор емеритус проф. др Николи 

Грујићу.  

 

У току трајања јавног увида у предлог Медицинског факултета, Универзитету у Новом Саду није 

поднета ниједна писана нити усмена примедби. 

 

Кретање у професионалном раду 
 

Проф. др Никола Грујић је свој радни век провео на Медицинском факултету Универзитета у Новом 

Саду. Запослио се 1975. године као асистент на Заводу за физиологију, а наставничку каријеру започиње 

избором у звање доцента на предмету Физиологија 1986. године. Проф. Грујић је потом напредовао у 

звање ванредног па потом и редовног професора, а каријеру завршава 2015. године као декан 

Медицинског факултета (2009-2015).  У току свог професионалног рада обављао је функције: шефа 

Завода за физиологију, шефa Катедре за физиологију, директорa Института претклиничких дисциплина 

Медицинског факултета, продекана за наставу. Био је главни и одговорни уредник издавачке делатности 

Факултета, председник Лекарске коморе Војводине, руководилац Центра за спортску медицину са 

физикотерапијом у оквиру Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије 

и истраживања Универзитета у Новом Саду. 

 

Наставни рад 

 

Проф. др Никола Грујић учествовао је у реализацији наставе на српском и енглеском језику на 

основним, мастер и докторским студијама Медицинског факултета. У оквиру основних студија 

учествовао је на предмету Физиологија и Физиологија спорта; на докторским студијама на предметима 

Ћелијска сигнализација, Хомеостаза ћелија, органа и органских система, на предмету Методологија 

научноистраживачког рада на смеровима Клиничка истраживањима, Предклиничкa истраживања и 

Јавно здрављe. Ангажован је и на другим факултетима Универзитета у Новом Саду (Факултет спорта и 

физичког васпитања, Природно-математички факултет), Универзитета у Београду (Факултет спорта и 

физичког васпитања) и Универзитета у Бања Луци (Факултет физичког васпитања и спорта). Као 

специјалиста спортске медицине био је члан Комисије за полагање специјалистичких испита.  

Утемељивач је спортске медицине на Факултету и Лабораторије за функционалну дијагностику 

спортиста у којој су тестирани спортисти са територије читаве бивше Југославије. Аутор и кокаутор је 6 

уџбеника и практикума из Физиологије и Физиологије спорта. 

 

Научни рад 

 

Проф. др Никола Грујић оријентисан је на област физиологије и физиологије спорта. Учествовао је у 

шест републичких, десет покрајинских и три међународна пројекта у којима је и руководилац. Резултати 

научних истраживања публиковани су у 194 рада од којих 25 са SCI листе. Индекс компетентности му је 

37,5 а цитираности преко 200 (Scholar Google).  

 

 

https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/c-unscentri/acimsi/acimsi
https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/c-unscentri/acimsi/acimsi
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Достигнућа у међународним активностима 

 

Проф. др Никола Грујић успоставио је сарадњу са факултетима у Осијеку, Ријеци, Сегедину и 

Универзитетима на Тајланду, Копенхагену и Тибингену. Држао је предавања по позиву на више 

универзитета ван земље: Копенхаген, Москва, Темпере, Пиедилуко. Из те сарадње продуковано је више 

радова публикованих у водећим међународним часописима. После дуго година стагнације на плану 

међународне сарадње проф.Грујић је поново успоставио сарадњу са многим факултетима сличне 

оријентације у земљама региона и шире, што је резултирало добијањем неколико међународних 

пројеката. 

 

Достигнућа у обезбеђењу научног подмлатка 

 

Био је ментор кандидатима за израду 31 магистарског рада и 14 пута је био члан комисије за одбрану 

магистарских теза. У току каријере био је и ментор у шест одбрањених докторских дисертација. 

Учествовао је у раду 25 комисија на специјалистичким испитима. 

 

Заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета које га је предложио 

 

Проф. др Никола Грујић свој радни век је провео на Медицинском факултету. Био је шеф Катедре за 

физиологију, шеф Завода за физиологију и декан Медицинског факултета у Новом Саду. Његова 

предавања била су изузетно добро оцењивана од стране студената па је у више наврата био биран за 

најбољег асистента, а касније и најбољег професора на Факултету. Посебно се истакао у едукацији 

млађих сарадника које је водио кроз њихов научно-истраживачки рад. На свом факултету је практично 

оформио и афирмисао Катедру за спортску медицину. Утемељивач је Катедре за спортску медицину на 

Факултету и Лабораторије за функционалну дијагностику спортиста, која је међу нашим врхунским 

спортистима препозната као једна од најбољих и најквалитетнијих. За време свог деканског мандата, 

повећан је број студената који студирају на интегрисаним академским студијама на енглеском језику, 

чиме је допринео интернационализацији и факултета и Универзитета. Изузетно се домаћински и 

одговорно односио према свом факултету који је за време његовог деканског мандата значајно 

иновативно напредовао у свим сегментима свог деловања. 

На Универзитету у Новом Саду основао је и руководио мастер студијама Спортска медицииа са 

физикотерапијом, за које влада изузетно велико интересовање.  Активно је учествовао у повезивању 

универзитетских професора са различитих факултета Универзитета у Новом Саду и својом репутацијом 

изнедрио и значајан број гостујућих професора.  

 

Допринос угледу и афирмацији Универзитета у иностранству 

 

У изузетне заслуге проф. Грујића спада и то да је током свог деканског мандата ревитализовао наставу 

на енглеском језику, што свакако доприноси бољем рангирању Факултета, а самим тим и Универзитета. 

Тако, данас на Медицинском факултету Универзитета у Новом Саду студира 242 студената из преко 30 

земаља. Његово име је познато у круговима колега који се баве физиологијом и спортском медицином, 

како у земљи, тако и у иностранству.  

_____________ 

 

На основу чл. 67 Закона о високом образовању, чл. 73 тачка 31 и чл. 163 Статута Универзитета, као и чл. 

6 ст. 3 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (Сенат 

Универзитета 24. јануара 2008, 4. јула 2008. и 10. фебруара 2011. године), Сенат Универзитета у Новом 

Саду доноси следећу 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

Сенат Универзитета у Новом Саду додељује звање професор емеритус проф. др Илији Ћосићу, 

Факултет техничких наука у Новом Саду.  
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Према чл. 5 ст. 1 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 

Наставно-научно веће Факултета техничких наука, на седници одржаној 20. 11. 2015. године поднело је 

предлог за доделу звања професор емеритус Универзитета у Новом Саду у оквиру поља техничко-

теннолошких наука. На основу чл. 67 став 53 Закона о високом образовању поступак за доделу звања 

професор емеритус покреће високошколска установа у којем је лице провело најмање 5 година у радном 

односу с пуним радним временом. Према потврди коју је издао Факултет техничких наука, проф. др 

Илија Ћосић је био у радном односу на неодређено време са пуним радним временом непрекидно у 

периоду од 22. децембра. 1972. до 31. јануара 2016. године, када је отишао у пензију.  

 

Стручно веће за техничко-технолошке науке, на седници одржаној 4. фебруара 2016. године, 

једногласно је усвојило позитивно мишљење о утврђивању предлога за доделу звања професор емеритус 

проф. др Илији Ћосићу.  

 

У току трајања јавног увида у предлог Факултета техничких наука, Универзитету у Новом Саду није 

поднета ниједна писана, нити усмена примедба. 

 

Кретање у професионалном раду  
 

Проф. др Илија Ћосић је свој радни век провео на Машинском факултету, односно, Факултету 

техничких наука у Новом Саду где се запослио као асистент у научном раду 1972. године, а као асистент 

на предмету Фабричка постројења 1976. године. Наставничку каријеру започео је избором у звање 

доцента на предмету Производни системи 1983. године, а каријеру завршава у звању редовног 

професора (1993–2016). У току свог професионалног рада обављао је низ функција од значаја за 

Факултет и Универзитет: шеф катедре за Производне системе, организацију и менаџмент, директор 

Института за индустријске системе, односно Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент, 

декан Факултета техничких наука, руководилац докторских студија, члан стручног већа за техничко-

технолошке науке, члан Наставо-научног већа и Сената Универзитета у Новом Саду, оснивач и 

директор Међународне последипломске школе ИИМ ЕУРО, и проректор Универзитета у Новом Саду. 

Члан је Инжењерске академије Србије, Међународне технолошко-менаџерске академије, Међународне 

инжењерске академије, Српске академије образовања, Извршног одбора Заједнице производног 

машинства Србије као и DAAAM International у Бечу (Danube Adria Association for Automation and 

Manufacturing). За заслуге у професионалној делатности добитник је Октобарске награде града Новог 

Сада (1984); Ордена Светог Саве II реда (2004); и „Јунске награде“ Привредне коморе Новог Сада 

(2008). 

 

Наставни рад  
 

Проф. др Илија Ћосић је учествовао у реализацији наставе на великом броју наставних предмета на 

основним, мастер и докторским студијама на Факултету техничких наука у областима Индустријског 

инжењерства и менаџмента, Мехатроници, Машинству, Електротехници и рачунарству, Грађевинарству, 

Графичком инжењерству и дизајну, Заштити на раду, као и на другим факултетима у земљи и региону. 

Као гостујући професор изводио је наставу на Универзитету у Штутгарту (1990/1991) где је активно 

учествовао у пројектовању и постављању лабораторијског модела фабрике за монтажу и логистику. 

Заслужан је за увођење низа нових студијских програма на Факултету техничких наука као и нових 

наставних предмета из области Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента. Био је један од 

оснивача и предавача на Међународној последипломској школи ИИМ ЕУРО чији је директор од 

оснивања 2002. године, где је дао посебан допринос у отварању првих MBA – Master of Business 

Adminsitration студија са Универзитетом UBI – United Business Institute из Брисела. Проф. Ћосић је, 

такође, наставник на Универзитету Уједињених нација у Костарици, у Европском центру за Мир и 

развој у Београду. Био је ментор 38 докторска и 42 магистарска рада. 
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Захваљујући залагању професора Ћосића опремљене су бројне лабораторије на Факултету техничких 

наука у Новом Саду, а посебно лабораторије на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент. 

Аутор је и коаутор 12 уџбеника и 15 приручника за вежбе и приручника за пројектовање технолошких и 

производних система.  

За свој рад награђен је Медаљом “Професор Павле Станковић”, 2002; Повељом за допринос развоју 

Индустријског инжењерства и менаџмента, Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент, 

Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду, 2008; „Великом златном повељом“ 

Јединственог удружења Србије за квалитет – ЈУСК, 2009; „Повељом за допринос унапређењу и 

афирмацији рада Удружења универзитетских наставника и научника Војводине“, 2013; и Наградом за 

животно дело, Удружења универзитетских наставника и научника Војводине, 2014. 

 

Научни рад  
 

Проф. др Илија Ћосић оријентисан је на област Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента 

са посебним фокусом на Производне системе, организацију и менаџмент. Резултати научних 

истраживања публиковани су у преко 300 радова у врхунским светским и домаћим часописима, на 

конференцијама и конгресима од којих је 20 са SCI листе. Индекс компетентности му је 507,2, а 

цитираности 97 према Рефералном центру Библиотеке Матице српске. Учествовао је у реализацији 8 

националних научно-истраживачких пројеката од којих је руководилац био на 4 пројеката. Такође, био 

је учесник великог броја Покрајинских пројеката од којих је на 5 пројеката био руководилац. Проф. др 

Илија Ћосић је учествовао и у реализацији 12 међународних пројеката од којих је био руководилац на 4 

пројекта. Управо преко ових пројеката обезбеђена је савремена опрема неопходна за развој производних 

система у подручју монтаже и демонтаже на Департману за индустријско инжењерство и менаџмент. 

Посебно се издваја његов допринос у руковођењу и реализацији пројеката примене 

научноистраживачких резултата у пракси (31 пројекат од којих је на 13 био руководилац). 

 

Достигнућа у међународним активностима  
 

Дванаест међународних пројеката, финансираних од међународних институција (ЕU, UNDP, EUREKA, 

TEMPUS, ERASMUS, CEEPUS, FP7, DAAD, WUS), у којима је проф. Ћосић имао водеће улоге, заједно са 

155 радова саопштених и публикованих на престижним међународним конференцијама и часописима, 

укључило га је у међународни научно-истраживачки простор. Био је члан програмских одбора 

међународних конференција, председавајући на секцијама међународних скупова, у чијој су организацији 

учествовали IEEE, DAAAM, FESTO, FRAUNHOFER FhG, ABB, UBI, MTMA итд.  

Члан је уређивачког одбора међународних часописа  International Journal of Advanced Robotic Systems, 

TU Wien, Уређивачки одбор међународног часописа International Journal of Industrial Engineering and 

Management, Нови Сад, и научног одбора DAAAM International са седиштем у Бечу. Такође, члан је 

International Academy of Engineering (IAE) – Central European Branch, Москва, Русија (2012), као и 

International Higher Education Academy of Sciences (IHEAS)”, Москва, Русија (2003).  

Проф. Ћосић је успоставио сарадњу са више међународних институција, од којих су најзначајније: 

Универзитет у Штутгарту од 1978. године;  UBI – United Business Institute из Брисела; Универзитетет 

PSU – Prince Songkla University, Hat Yai (Тајланд); као и са Техничким Универзитетима у Бечу, Грацу, 

Братислави, Кошицама, Будимпешти, Марибору, Љубљани и Задру. 

 

Достигнућа у обезбеђењу научног подмлатка  
 

Један од најважнијих резултата проф. Ћосића је свакако развој и обезбеђење научног подмлатка. То 

најбоље илуструје податак да је Катедра, заједно са њим, када се запослио као асистент, имала седам 

чланова. Као сарадник проф. Зеленовића и касније као шеф Катедре за производне системе, 

организацију и менаџмент и директор Института за индустријске системе веома се трудио да кадровски 

ојача тај део Факултета техничких наука, пре свега активно водећи тадашње магистранте и докторанде, 

а садашње млађе колеге, а и укључујући их у наставне и научне активности. Тако је сада на Катедри 

запослено 42 наставника и више од 30 асистената и сарадника, а на Департману за индустријско 

инжењерсто и менаџмент преко 120 наставника и сарадника. Захваљујући овако снажном кадровском 

потенцијалу, као и чињеници да је део „подмлатка“ прерастао у врхунске стручњаке у домену наставе, 
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науке и праксе, тим око проф. Ћосића је један од најпрепознатљивијих организованих целина у области 

индустријског инжењерства и менаџмента у нашој земљи и изван ње. 

 

Заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета који га је предложио  

 

Целокупан досадашњи рад професора Илије Ћосића био је везан за Факултет техничких наука, односно 

Универзитет у Новом Саду, те је дао значајан допринос њиховом развоју и напретку. Поред јасно 

мерљивог доприноса у обезбеђивању наставно-научног подмлатка, као и постигнутих резултата у 

научној, образовној и стручној активности, проф. Ћосић је дао неоспоран допринос развоју 

Универзитета и свог Факултета: 

За време његовог мандата на месту декана, од 1998. до 2012. године, Факултет техничких наука је постао 

најсложенији и најпродуктивнији високобразовни и научни систем у Србији. Крајем 90-тих година, када 

је професор Ћосић изабран за декана, Факултет техничких наука био је организован у пет одсека, са 

4.300 студената и 400 запослених. На крају његовог мандата, 2012. године, ФТН је своје активности 

остваривао кроз 13 департмана и 88 акредитована студијска програма на сва три нивоа студија, 

запошљавао је више од 1.000 људи, у образовном процесу је било више од 11.000 студената, имао је 

бројне међународне и националне пројекте, помагао оснивање малих, на иновацијама заснованих 

предузећа и својим свеукупним деловањем давао веома значајан подстицај у развоју Града, Покрајине и 

Републике Србије. Повећани су просторни капацитети Факултета надоградњом и завршетком прве фазе 

Научно-технолошког парка на Универзитету. Професор Ћосић је са места декана допринео да Факултет 

техничких наука постане јасно препознат у нашој земљи, али и у иностранству, као центар у коме се 

развијају најбољи инжењерски кадрови и чија је иновативна и предузетничка култура изнедрила више 

од 86 успешних компанија на подручју ИТ сектора. Посебно треба истаћи залагање професора Ћосића 

да се, у циљу повећања квалитета наставног процеса на Факултету, изабере више од 60 гостујућих 

професора с еминентних универзитета из целог света.  

Проф. Ћосић је своју друштвену активност исказао још у студентским данима. Био је председник Савеза 

студената Машинског факултета у два мандата (1969. и 1970. године). Основао је Студенстско 

привредно друштво „Машинац“ (1971), Студентску задругу „Машинац“ (1971) и покренуо студентски 

лист Машинац (1971) чији је био први главни и одговорни уредник. 

Проф. Ћосић је дао и одређен допринос култури и спорту на Универзитету. Тако, на пример, помогао је 

студентским спортским клубовима и Академском културно уметничком друштву „Соња Маринковић“ 

где обавља функцију председника скупштине у више мандата. Такође, члан је Патроната и Управног 

одбора Хуманитарног фонда „Привредник“ који стипендира велики број студената са Универзитета у 

Новом Саду. 

 

Допринос угледу и афирмацији Универзитета и факултета у иностранству  
 

Допринос угледу и афирмацији Универзитета и Факултета у иностранству проф. Ћосић је остварио 

значајном међународном продукцијом у часописима и зборницима радова са међународних 

конференција; учешћем у организационим и уређивачким одборима, председавањем секцијама и 

држањем пленарних и уводних предавања на међународним конференцијама; учешћем у значајном 

броју међународних пројеката; представљањем Србије у међународним институцијама; учешћем у 

оснивању и руковођењем ИИМ ЕУРО Међународне последипломске школе; сарадњом са 

универзитетима и другим институцијама у иностранству; реализацијом техничких решења у пракси 

базираних на високим технологијама; учешћем и чланством у међународним научним и стручним 

асоцијацијама. 

 

__________________ 

 

 

 

 

На основу чл. 67 Закона о високом образовању, чл. 73 тачка 31 и чл. 163 Статута Универзитета, као и чл. 

6 ст. 3 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (Сенат 
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Универзитета 24. јануара 2008, 4. јула 2008. и 10. фебруара 2011. године), Сенат Универзитета у Новом 

Саду доноси следећу 

 

    

О Д Л У К У 
 

 

Сенат Универзитета у Новом Саду додељује звање професор емеритус проф. др Бојану Срђевићу, 

Пољопривредни факултет у Новом Саду.  

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Према чл. 5 ст. 1 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса 

Наставно-научно веће Пољопривредног факултета, на седници одржаној 03. 11. 2015. године поднело је 

предлог за доделу звања професор емеритус Универзитета у Новом Саду у оквиру поља техничко-

технолошких наука. На основу чл. 67 став 53 Закона о високом образовању поступак за доделу звања 

професор емеритус покреће високошколска установа у којем је лице провело најмање 5 година у радном 

односу са пуним радним временом. Према потврди коју је издао Пољопривредни факултет, проф. др 

Бојан Срђевић је био у радном односу на неодређено време са пуним радним временом на пословима 

редовног професора за ужу научну област Информатика и системска анализа у периоду од 1. октобра 

1980. године до 30. септембра 2015. године, када је отишао у пензију.  

 

Стручно веће за техничко-технолошке науке, на седници одржаној 4. фебруара 2016. године, 

једногласно је усвојило позитивно мишљење о утврђивању предлога за доделу звања професор емеритус 

проф. др Бојану Срђевићу.  

 

У току трајања јавног увида у предлог Пољопривредног факултета, Универзитету у Новом Саду није 

поднета ниједна писана, нити усмена примедба.  

 

Кретање у професионалном раду  
 

Проф. др Бојан Срђевић је после дипломирања на Електротехничком факултету Универзитета у 

Београду (1969–1974), почео своју професионалну каријеру у Научном институту „Михајло Пупин“ у 

Београду (1974–1980) као истраживач у Групи за системске анализе, ООУР Аутоматика. Радио је и 

руководио студијама из области водопривредне системске анализе и рачунарски подржаног управљања 

великим водопривредним системима. Од 1980. године запослен је на Пољопривредном факултету 

Универзитета у Новом Саду. После магистрирања (1984, Електротехнички факултет у Београду) и 

одбране докторске дисертације (1987, Факултет техничких наука у Новом Саду)  биран је у звање 

доцента на Факултету техничких наука (1988). До највишег звања напредовао је редовним путем као 

доцент (1988–1993), као ванредни професор (1993–1998) и редовни професор (1998–2015). Од 01. 10. 

2015. године проф. др Бојан Срђевић је у пензији.  

У току каријере проф. Срђевић је руководио Заводом за хидрологију и хидраулику, био помоћник 

директора Института за уређење вода, а Катедром за уређење вода руководио је од 2008. године до 

пензионисања. У више мандата био је члан Наставно-научног већа и Савета Пољопривредног факултета. 

Оснивач је и руководилац Групе за системску анализу и доношење одлука на Пољопривредном 

факултету која је од стране Канцеларије за пословну подршку Универзитета у Новом Саду уврштена у 

Каталог истраживачког и иновативног потенцијала Универзитета. 

Члан је Савеза инжењера и техничара Србије, Друштва за наводњавање и одводњавање Србије, 

Југословенског друштва за операциона истраживања, Удружења универзитетских професора и научника 

Србије, IFAC (International Federation for Automatic Control) и ICID (International Commission on Irrigation 

and Drainage). 
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Наставни рад  
 

У вишедеценијској каријери наставника на свим нивоима студирања на Пољопривредном факултету 

Универзитета у Новом Саду, проф. др Бојан Срђевић је дао допринос образовању око 10.000 студената у 

области информатике и комуникационо-информационих технологија у пољопривреди, системске 

анализе и метода и методологија доношења одлука у индивидуалним и групним контекстима. Покренуо 

је и развио истраживачку област Системска анализа и формирао више предмета у области, међу којима 

су Водопривредна системска анализа, Савремени методи системске анализе, Водопривредни системи и 

др. Био је ментор четири магистарска рада (два на Факултету техничких наука у Новом Саду, по један у 

Салвадору у Бразилу и један на Пољопривредном факултету у Новом Саду). Био је ментор и две 

одбрањене докторске тезе младих истраживача на пројекту основних истраживања којима је руководио. 

Ментор је још једне дисертације у току. 

На Федералном универзитету Баије у Бразилу (2001–2003) проф. Срђевић је радио као гостујући 

професор у највишој категорији страних професора. Касније је на истом Универзитету у више наврата, 

као и на универзитетима у Немачкој, Енглеској, Хрватској и Шпанији, по позиву држао семинаре и 

позивна предавања на енглеском и португалском језику на магистарском, докторском и пост-

докторском нивоу. Области наставе биле су рачунарске науке, информациони системи, софтверски 

алати и напредни методи моделирања, планирање и менаџмент водних ресурса, хијерархијско доношење 

одлука и системи за подршку одлучивању у конфликтним условима. 

Проф. Срђевић је био главни иницијатор реализације и руководилац међународног мастер програма у 

оквиру пројекта по програму ТЕМПУС под називом Менаџмент водних ресурса (Lowland Agricultural 

Water Management – LOLAqua) који заједно реализују Универзитети у Новом Саду и Београду 

(Пољопривредни факултети). Предавачи на мастер програму су 18 домаћих професора и 6 професора из 

Велике Британије, Грчке и Шпаније. До сада је уписано 7 генерација студената, а у образовање 

студената уведене су нове научне дициплине и области као што су Сарадња на међународним водама, 

Управљање водама у условима неизвесности, Управљање наносом, ГИС и хидроинформатика и др. 

Комплетно су опремљене две модерне информатичке лабораторије, набављена је опрема за 

лабораторијска испитивања воде и купљен лиценциран софтвер за подршку процеса групног 

одлучивања. 

 

Научни рад  
 

Проф. др Бојан Срђевић је аутор једног уџбеника и четири скрипте (једна на енглеском језику), као и 

бројних монографија и монографских поглавља у страним и домаћим публикацијама. Комплетна 

библиографија научних радова садржи 240 јединица, од којих су бројне објављене у врхунским светским 

и домаћим часописима, на конференцијама и конгресима. У половини радова проф. Срђевић је једини 

или први аутор, а 70% радова је на енглеском језику.  

25 радова проф. Срђевића је у међународним часописима са SCI листе, а 16 је у највишој категорији М21 

(издавачи Elsevier, Springer, Taylor&Francis, Willey&Sons и International Water Association – IWA).  

Према Web of Science на дан 06. 11. 2015. укупна цитираност проф. др  Бојана Срђевића била је 271 (без 

само-цитата) за 21 објављени рад. Према бази Google Scholar укупна цитираност је била 727, а од 2010. 

је 517 и у сталном је порасту.  

Проф. Срђевић је стални рецензент у више од 20 међународних часописа од којих су неки у највишој 

категорији издавача Elsevier, Springer, IEEE, IWA и ASCE (American Society of Civil Engineers). Међу 

важнијим су часописи у којима је објављивао и своје радове, као што су Decision Support Systems, 

Computers and Operations Research, Information Science, Omega, Applied Soft Computing и Environmental 

Management (Elsevier); Water Resources Management (Springer); Transactions on Fuzzy Systems и 

Transactions on Cybernetics (IEEE); Hydroinformatics и Water Policy (IWA); Water Resources Planning and 

Management (ASCE).  

Током бројних научно-истраживачких пројеката од 1974. до данас, проф. др Бојан Срђевић је дао 

значајан допринос науци у области вишекритеријумске анализе и оптимизације, оцене перформансе 

сложених система, математичко-компјутерског моделирања, комбинаторне оптимизације, хеуристичких 

и метахеуристичких метода и метода колективне и дистрибуиране интелигенције.  

У периоду 2005–2015. руководио је три пројекта из области фундаменталних научних истраживања 

(математика, компјутерске науке и механика) које финансира Министарство просвете, науке и 
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технолошког развоја Републике Србије. Руководио је и бројним пројектима које је финансирао 

Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине. 

 

Достигнућа у међународним активностима  
 

Проф. др Бојан Срђевић је имао успешну међународну сарадњу са факултетима и институтима у 

Енглеској, Грчкој, Македонији, Словенији, Шпанији, Аустрији, Италији, Немачкој, Мађарској и 

Бразилу. Поред држања наставе и позивних предавања, иницирао је писање бројних заједничких 

научних радова са страним ауторима, као и припрему и добијање међународних пројеката. Радио је 

научне рецензије радова и пројеката у земљи и иностранству, а као експерт Европске Комисије 

оцењивао је пројекте у оквиру програма ТЕМПУС. Национални је консултант Светске банке на 

пословима оцене политике и стратегије развоја водног сектора Србије.  

У свим међународним активностима проф. Срђевић је достојанствено представљао Пољопривредни 

факултет и Универзитет у Новом Саду и своју истраживачку област у међународним организацијама, 

телима и комитетима, као и током бројних наставних, научних и других мисија у свету (32 земље на пет 

континената). 

 

Достигнућа у обезбеђењу научног подмлатка  
 

Основни принцип у раду проф. Срђевића је обезбеђење квалитетног младог наставног и научног кадра. 

У току своје каријере проф. Срђевић је извео два доктора и четири магистра наука од којих су већина 

постали успешни научни радници. На свим предметима које је држао на Пољопривредном факултету, у 

тренутку пензионисања оставио је квалитетне наставнике и сараднике. На основу препорука проф. 

Срђевића, три млада научника су наставила студије у Шпанији (двоје докторирали и сада су на 

постдокторским студијама у Канади и САД-у) и Холандији (једна магистрирала), а велики број је 

учествовао на разним стручним курсевима и школама у иностранству. Такође, један докторанд проф. 

Срђевића је ушао у најужу конкуренцију за Фулбрајтову стипендију Владе САД-а.  

После одласка у пензију проф. Срђевић је наставио да води пројекат фундаменталних истраживања у 

оквиру кога млади сарадници настављају да објављују радове у престижним научним часописима. На 

факултету и у сарадњи са својим младим колегама који су у иностранству, проф. Срђевић са 

несмањеним ентузијазмом ради на бројним истраживачким задацима. 

 

Заслуге за развој и напредак Универзитета и факултета који га је предложио  

 

Проф. др Бојан Срђевић је две године у континуитету боравио као гостујући професор на Федералном 

универзитету Баије у Салвадору у Бразилу. Иницирао је закључивање уговора о сарадњи универзитета 

Баије и Универзитета у Новом Саду и допринео да уговор буде потписан. Предавао је на Техничком 

универзитету у Штутгарту на магистарским и докторским студијама, а држао је наставу и на бројним 

семинарима и образовним школама у иностранству (Словенија, Италија, Хрватска). Уговорно је 

руководио пројектима и активностима међународне сарадње на којима су промовисани Универзитет и 

Пољопривредни факултет у Новом Саду. Био је национални делегат Србије у 8 пројеката које је 

финансирала Европска унија. Руководио је једним ТЕМПУС и једним ВУС пројектом. У свим 

релевантним научним радовима и међународним активностима проф. Срђевић уредно је и без изузетка 

наводио Универзитет у Новом Саду као афилијацију. 

 

Допринос угледу и афирмацији Универзитета и факултета у иностранству  
 

Допринос проф. др Бојана Срђевића афирмацији Универзитета и Пољопривредног факултета 

првенствено се огледа кроз његове наставне и научне мисије у инострантву, те кроз научну продукцију 

чиме је стекао репутацију изврсног научника ван наше земље. Кроз упешну међународну сарадњу са 

факултетима и институтима у Европи и Јужној Америци, проф. Срђевић је доследно радио на промоцији 

Универзитета у Новом Саду и проширивању поља сарадње. Бројним препорукама и помоћу својих 

личнх контаката са угледним професорима у свету, проф. Срђевић је помагао истраживачима са 

Универзитета у Новом Саду да одлазе на усавршавање у иностранству, чиме су, такође, и на 

најдиректнији начин промовисане високе научне и образовне вредности Универзитета. 
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Стручна комисија за припрему предлога одлуке за доделу звања професор емеритус у школској 

2015/2016. години, у складу са чланом 5 став 8 Правилника о условима и поступку додељивања звања и 

правима професора емеритуса, 11. фебруара 2016. године донела је следећи 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

о стављању на увид јавности Предлога одлуке за доделу звања професор емеритус у школској 

2015/2016. години 

 

 

Стручна комисија за припрему предлога одлуке за доделу звања професор емеритус у школској 

2015/2016. години упућује на увид јавности Предлог одлуке за доделу звања професор емеритус у 

школској 2015/2016. години утврђеног на седници 11. фебруара 2016. године, путем објављивања на 

сајту Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs у периоду од 8. до 18. марта 2016. године. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

 

Проф. др Душан Николић, ректор 

 

 

                                                                                               

http://www.uns.ac.rs/

