
С А Ж Е Т А К 
ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ ЗА 

ИЗБОР У ЗВАЊЕ  
 

I - О КОНКУРСУ 
 

Назив факултета: Саобраћајни факултет  
Ужа научна, oдносно уметничка област: Информационо-комуникационе технологије   
Број кандидата који се бира: један 
Број пријављених кандидата: један  
Име пријављеног кандидата: 
 Андреја Самчовић 
 

 
II - О КАНДИДАТУ 

 
1) - Основни биографски подаци 
 

- Име, средње име и презиме: Андреја Борислав Самчовић  
- Датум и место рођења: 24.08.1963.године, Београд 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет   
- Звање/радно место: ванредни професор  
- Научна, односно уметничка област: Информационо-комуникационе технологије   
 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

 

Основне студије: 
- Назив установе: Електротехнички факултет  
- Место и година завршетка: Београд, 1989. 
 
Магистеријум:   
- Назив установе: Електротехнички факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 1995. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Електроника   
 
Докторат: 
- Назив установе: Саобраћајни факултет  
- Место и година одбране: Београд, 2005.  
- Наслов дисертације: Прилог анализи критеријума квалитета при трансформационом   

кодовању мирних слика 
- Ужа научна, односно уметничка област: Информационо-комуникационе технологије   
 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
 

- 1991. звање асистента-приправника на Саобраћајном факултету  
- 1996. звање асистента на Саобраћајном факултету  
- 2001, 2005. звање асистента на Саобраћајном факултету (реизбор) 
- 2006. звање доцента на Саобраћајном факултету  
- 2011. звање ванредног професора на Саобраћајном факултету у Београду 



3) Објављени радови 
Име и презиме: Андреја Самчовић 
 

Звање у које се бира:  
редовни професор 
 

Ужа научна, односно уметничка 
област за коју се бира: 
Информационо-комуникационе 
технологије 

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 

   15 

Рад у научном часопису међународног значаја објављен у целини 1 41,2,3,4 5  
Рад у научном часопису националног значаја објављен у целини 2 5 7 2 
Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен у 
целини 

16 9 26 11 

Рад у зборнику радова са националног научног скупа објављен у 
целини 

21 16 17 2 

Рад у зборнику радова са међународног научног скупа објављен 
само у изводу (апстракт), а не и у целини 

    

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 1 1  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 општег карактера 

    

Уџбеник, практикум, збирка задатака, или поглавље у публикацији 
те врсте са више аутора 

1 1   

Остале стручне публикације (пројекти, софтвер, друго) 1 билатерални 
међународни 

пројекат - 
руководилац 

 5 националних и 
3 међународна 

пројекта 

2 национална и  
2 међународна 

пројекта 
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4) - Оцена о резултатима научног, односно уметничког и истраживачког рада 
Научно-стручни радови, објављени у научним часописима или зборницима радова са 
рецензијама, припадају ужој научној области за коју се кандидат бира. Треба нагласити 
да су све теме којима се бавио веома актуелне. Објавио је до сада укупно 148 научно-
стручних радова, од чега 52 после избора у звање ванредног професора (2011) и то: 
2 поглавља у монографијама међународног значаја, при чему једно поглавље 
самостално; 
4 рада у научним часописима међународног значаја са SCI листе из категорије М23 као 
једини аутор, као и 1 рад у коауторству у врхунском међународном часопису М21 после 
избора у звање ванредног професора; 
20 радова у зборницима радова са међународних скупова објављених у целини; 
7 радова објављених у научним часописима националног значаја; 
18 радова у зборницима радова са скупова националног значаја публикованих у целини у 
меродавном изборном периоду. 
Према расположивим подацима, радови кандидата су цитирани у 103 публикације (без 
ауто- и коауторских цитата) и то: у Keith Price библиографији, мастер тезама и 
докторским дисертацијама, енциклопедији, међународним и националним часописима, 
домаћим уџбеницима, као и зборницима радова са међународних и домаћих 
конференција, што сведочи о препознатљивости кандидата широм света у академским 
круговима. 
Учествује на 4 пројекта у меродавном изборном периоду. 

 
5) - Оцена резултата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка 
Др Андреја Самчовић је у току свог рада посебну пажњу посветио раду са студентима 
приликом израде њихових завршних радова. До сада је био ментор за одбрану:  
50 дипломских радова по петогодишњим студијама (члан у 24 комисије);  
14 завршних радова по акредитованим четворогодишњим академским студијама (члан 
у 15 комисија); 
10 мастер радова (члан у 9 комисија).  
Био је два пута члан комисија за преглед и оцену магистарских теза на 
Електротехничком факултету (ЕТФ) у Београду.  
Учествовао је четири пута у комисијама за оцену кандидата и теме, као и пет пута у 
комисијама за оцену и одбрану докторских дисертација одбрањених на ЕТФ и 
Саобраћајном факултету (СФ) у Београду. 
До сада је био члан комисија за избор два ванредна професора, асистента и сарадника 
у настави, такође на СФ и ЕТФ. 
 
6) - Оцена о резултатима педагошког рада 
Током свог вишегодишњег наставног рада на факултету, где је прошао сва звања од 
асистента-приправника до ванредног професора, др Андреја Самчовић је стекао 
педагошко искуство које му помаже у раду са студентима. Према расположивим 
студентским анкетама, просечна оцена педагошког рада од стране студената 
Саобраћајног факултета биле су следеће:  
Мултимедијалне комуникације (2011/2012 - 3,54; 2013/2014 - 3,78; 2014/2015 - 4,69);   
Географски информациони системи (2011/2012 - 4,05; 2012/2013 - 4,19; 2013/2014 - 
4,62; 2014/2015 - 3,80). 
 
7) - Оцена о ангажовању у развоју наставе и других 
      делатности високошколске установе 
Кандидат је активно учествовао у реализацији наставе, предлагању нових предмета и 
креирању наставних програма на основним, мастер и докторским студијама. У току 
свог двадесетпетогодишњег рада са студентима Саобраћајног факултета показивао је 
увек стрпљење, професионалност, тачност и педантност.  



Аутор је помоћног уџбеника „Географски информациони системи - одабрана поглавља” 
(2011), као и основног универзитетског уџбеника „Мултимедијалне комуникације” 
(2015). 
Кроз међународну сарадњу са европским универзитетима подизао је углед 
Саобраћајног факултета. 
Дугогодишњи је члан програмског одбора Симпозијума о новим технологијама у 
поштанском и телекомуникационом саобраћају ПосТел. 
Члан је Савета Саобраћајног факултета од 2013. године. 

 
 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 
На основу увида у целокупни рад кандидата, Комисија је мишљења да др Андреја 
Самчовић, дипл. инг електротехнике, ванредни професор Саобраћајног факултета, 
испуњава све услове конкурса за избор у звање редовног професора, предвиђене 
Законом о високом образовању, критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, као и Статутом Саобраћајног факултета у Београду. 

Комисија сматра да је кандидат током двадесетпетогодишњег рада на Саобраћајном 
факултету испољио изузетну посвећеност академском и научно-истраживачком  раду, 
унапређењу садржаја наставе, и кроз међународну сарадњу са европским 
универзитетима утицао на подизање угледа Саобраћајног факултета. 

Закључујемо да је посебно у периоду после избора у звање ванредног професора 
остварио запажене резултате у свим сегментима рада.   
Комисија известилаца има част и задовољство да предложи Изборном већу 
Саобраћајног факултета да др Андреју Самчовића изабере у звање редовног 
професора са пуним радним временом на неодређено време, за ужу научну област 
˝Информационо-комуникационе технологије˝, као и да своју одлуку проследи Већу 
научних области техничких наука и Сенату Универзитета у Београду на даље 
одлучивање. 
 
 
Место и датум: Београд, 26.01.2016.  
 
 

                                                             
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 
 
 

                                                            др Миодраг Бакмаз, редовни професор 
Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 

 
 
 

                                                       др Валентина Радојичић, редовни професор 
Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 

 
 
 

                                                               др Ирини Рељин, редовни професор 
Универзитет у Београду - Електротехнички факултет 


