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Министарства за науку и технологију у својству истраживача-сарадника, при Катедри за 
поштански и телекомуникациони саобраћај, а јуна 1997. године изабран је у звање асистента-
приправника. У периоду од септембра 1997. до септембра 1998. године био је на одслужењу 
редовног војног рока. У звање асистента биран је јуна 2002. године, у звање доцента фебруара 
2008. године, а у фебруару 2013. године изабран је у звање ванредног професора за ужу научну 
област Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа у коме се тренутно налази. У 
досадашњем раду био је ангажован на извођењу вежби и предавања на већем броју стручних 
предмета на основним, мастер и докторским студијама на Саобраћајном факултету 
Универзитета у Београду. Током више школских година био је хонорарно ангажован, у звању 
асистента, за држање вежби из предмета Основи телекомуникација на Војно-техничкој 
академији у Жаркову. Од 2009/10. школске године анагажован је као хонорарни наставник на 
Саобраћајном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, у Добоју (Република Српска), на 
групи стручних предмета на основним и мастер академским студијама на модулу за 
Телекомуникације и поштански саобраћај. За посебан допринос у раду и достигнућима у 
научној и наставној делатности на овом факултету, јуна 2017. године, награђен је Плакетом 
декана факултета. За учешће у организацији скупа - сајма запошљавања студената "Transport 
and Тraffic Business Days" (2015; 2017) добитник је захвалница од стране Савеза студената 
Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.  
 Области научно-истраживачког интересовања Горана Марковића обухватају 
планирање и пројектовање телекомуникационих система и мрежа, развој и примену 
алгоритама рутирањa саобраћаја у комуникационим мрежама, оптичко умрежавање, 
прогнозирање телекомуникационог саобраћаја и сервиса, као и планирање и развој 
интелигентних саобраћајних система. У досадашњем научно-исраживачкм раду објавио је 
укупно 114 публикација, међу којима су 11 радова у међународним часописима са JCR листе, 
једно поглавље у тематском зборнику међународног значаја, једна монографија националног 
значаја, 11 радова у часописима националног значаја и 90 радoва на међународним и домаћим 
научно-стручним скуповима. Аутор је једног универзитетског уџбеника и коаутор једног 
помоћног уџбеника (практикума)  из уже научне области за коју се бира. Од 1996. године, 
активно и континуирано је учествовао на више научно-истраживачких пројеката 
финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, као и у више студија реализованих за потребе привреде. Такође, био је учесник једног 
међународног научно-истраживачког пројекта, а учествовао је и у изради стручних 
вештачења из области телекомуникационог саобраћаја, по налогу и за потребе надлежних 
државних институција.  
 На Саобраћајном факултету Универзитета у Београду Горан Марковић био је ментор 
једне одбрањене докторске дисертације (именован је и за ментора једне дисертације чија је 
израда у току),  3 магистарске тезе, 34 димпломска, 18 мастер и 22 завршна рада. Такође, као 
члан комисије учествовао је у оцени и одбрани више магистарских, дипломских, мастер и 
завршних радова. Поред тога, као спољни члан учествовао је у комисијама за оцену и 
одбрану више докторских дисертација и магистарских теза одбрањених на Електротехничком 
факултету Универзитета у Београду и Саобраћајном факултету Универзитета у Источном 
Сарајеву. Био је председник или члан комисија за избор у звања наставника и сарадника на 
Саобраћајном и Електротехничком факултету Универзитета у Београду и Саобраћајном 
факултету Универзитета у Источном Сарајеву. 
 Горан Марковић је рецензент научно-стручних радова међународних и домаћих 
часописа, зборника радова са међународних и домаћих конференција, техничког решења у 
оквиру националних пројеката технолошког развоја (финансираних од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије), а рецензирао је и један помоћни 
универзитетски уџбеник (збирку задатака).  
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 Члан је међународне организације IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers) 
од 2009. године. Од 1999. године стални је члан Организационог одбора Симпозијума о новим 
технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају (ПосТел), а од 2012. године 
члан је Програмског одбора ПосТел-а. Од 2015. године један је од едитора Зборника радова 
Симпозијума ПосТел. Члан је Програмског одбора међународних конференција Transport for 
Today’s Society и Nеw Horizons - International Symposium of transport and communications. 
Председавао је секцијом Оптичке телекомуникације на 17. и 18. конференцији ТЕЛФОР, 
секцијом Postal Traffic на конференцији First International Conference Transport for Today’s 
Society, као и секцијом Телекомуникациони саобраћај и сервиси у оквиру 34. Симпозијума 
ПосТел. Био је члан Уређивачког одбора међународног часописа International Journal of 
Traffic and Transport Engineering и члан Научног одбора међународне конференције 
International Conference on Traffic and Transport Engineering. Члан је Уређивачког одбора 
научно-стручног часописа Железнице, члан Редакцијског одбора часописа Српска наука 
данас у издању Задужбине Андрејевић.  
 У периоду од 2004-2006. године Горан Марковић био је члан Савета Саобраћајног 
факултета. Од 2014. године руководилац је Модула за телекомункациони саобраћај и мреже. 
Био је члан Централне комисије за упис студената на основне академске студије (2013/14. 
школске године), члан Комисије за упис студената на мастер академске студије (од 2014/15 
школске године), члан Комисије за утврђивање дисциплинске одговорности студената (2010-
2016.), као и члан радне групе за израду Плана интегритета Саобраћајног факултета (2012.).  
 Стручни испит за овлашћеног пројектанта из области телекомуникационог саобраћаја 
и мрежа при Инжењерској комори Србије положио је 2002. године (уверење бр. 180/С, од 
25.03.2002).    
 
А.1. Подаци о запослењу 

• Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет  
од 01.11.1996. године до сада запослен са пуним радним временом. 

 
А.2. Подаци о претходним изборима и напредовању 
  
 Досадашњи избори у звања Горана Марковића на Саобраћајном факултету 
Универзитета у Београду хронолошки су се одвијали следећим редоследом: 

- ИСТРАЖИВАЧ - САРАДНИК при Катедри за поштански и телекомуникациони  
саобраћај од 1.11.1996. 

- АСИСТЕНТ-ПРИПРАВНИК - одлука Изборног већа Саобраћајног факултета бр. 236/4 
од 11.06.1997. 

- АСИСТЕНТ - одлука Изборног већа Саобраћајног факултета бр. 390/4 од 12.06.2002. 
- ДОЦЕНТ за ужу научну област Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и 

мрежа - одлука Већа научних области техничких наука бр. 612-28/4-08 од 14.02.2008. 
- ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР за ужу научну област Експлоатација телекомуникационог 

саобраћаја и мрежа - одлука Већа научних области техничких наука бр.: 06-419/5-13 
од 4.02.2013. 

 
А.3. Професионална задужења и чланство у професионалним организацијама  

 
- Руководилац Модула за телекомуникациони саобраћај и мреже, Универзитет у 

Београду - Саобраћајни факултет, од 2014. године (Одлука бр. 683/1 од 16.09.2014.). 
- Члан Комисије за основне академске студије (Одлука бр. 825/1 од 24.09.2015). 
- Члан међународне организације IEEE (# 90537305), oд 2009. године. 
- Члан Савеза инжењера и техничара Србије (#1882), од 2017. године. 



4 
 

A.4. Учешће у одборима скупова и рецензентски рад 
Учешће у одборима скупова: 

- Члан Уређивачког одбора Зборника радова Симпозијума о новим технологијама у 
поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел, Универзитет у Београду - 
Саобраћајни факултет, Београд (од 2015). 

- Члан Програмског одбора Постел-а (од 2012).  
- Члан Организационог одбора ПосТел-а (1999-2011). 
- Члан Програмског одбора међународне конференције New Horizons - International 

Symposium of Transport and Communications, Универзитет у Источном Сарајеву, 
Саобраћајни факултет, Добој (2015; 2017). 

- Члан Програмског одбора међународне конференције Transport for Today’s Society, 
Универзитет "Св. Климент Охридски" - Технички факултет, Битољ, Македонија (2016). 

- Члан Научног одбора међународне конференције International Conference on Traffic and 
Transport Engineering, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Београд (2014). 

Рецензентски рад 
 Међународни научни часописи: 

- Computer Communication & Collaboration (Academic Research Centre of Canada- 

Better Advances Press). 
- Applied Computing and Informatics (Elsevier) 

 Домаћи научни часописи:  
- Telfor Journal (Telecommunications Society, Academic Mind, Belgrade) 
- Војнотехнички гласник (Министарство одбране Републике Србије, Београд)  
- Техника (Савез инжењера и техничара Србије, Београд),  
- Српска наука данас (Задужбина Андрејевић, Београд). 

Конференције: 
- Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом 

саобраћају - ПосТел (2013, 2014, 2015, 2016), 
- International Conference on Advanced Technologies, Systems and Services in 

Telecommunications - ТELSIKS (2017), 
- 1st International Conference Transport for Today’s Society (2016), 
- New Horizons - International Symposium of Transport and Communications (2015; 

2017). 
Техничка решења: 

- у оквиру пројекта технолошког развоја финансираног од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР) Републике Србије, област 
Електроника, телекомуникације и информационе технологије (2014). 

Помоћни (универзитетски) уџбеник: 
- З. Маринковић, Б. Стошић, А. Атанасковић и Н. Дончов, Збирка решених 

задатака из кабловских и оптоелектронских система, Универзитет у Нишу, 
Електронски факултет, Ниш (Одлука ННВ Електронског факултета у Нишу 
број 07/05-005/17-002 oд 25. 05. 2017). 

 
Б. ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
Б.1. Одбрањена магистарска теза (М72) 
 Г. Марковић, Прилог оптимизацији коришћења ресурса телекомуникационе мреже 

применом динамичког рутирања саобраћаја, Универзитет у Београду, Саобраћајни 
факултет, Београд, 2002.  
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Б.2. Одбрањена докторска дисертација (М71) 
 Г. Марковић, Оптимизација коришћења ресурса у оптичким мрежама са рутирањем 

по таласним дужинама, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, Београд, 2007.  
 
В. НАСТАВНА АКТИВНОСТ 
 
В.1. Учешће у настави 
 
  Др Горан Марковић је у досадашњем наставном раду био ангажован на већем броју 
стручних предмета из уже научне области Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и 
мрежа на свим нивоима студија, и то на,  
основним академским студијама:  

- Основи телекомуникација 1, 
- Основи телекомуникација 2,  
- Основи телекомуникационих система,  
- Основи телекомуникационе технике,   
- Основи радио комуникација,  
- Бежични комуникациони системи, 

мастер академским студијама: 
- Бежичне мреже, 
- Рутирање у комуникационим мрежама, 
- Телекомуникациони системи у саобраћају, 
- Телекомуникациони системи у друмском саобраћају,  
- Оптичке мреже, 

докторским академским студијама: 
- Рутирање саобраћаја у комуникационим мрежама, 
- Телекомуникације у интелигентним транспортним системима. 

 У поступку акредитације наставних планова и програма Саобраћајног факултета - 
Модула за телекомуникациони саобраћај и мреже, Горан Марковић је активно учествовао у 
креирању планова на основним и мастер академским студијама, као и предлагању програма 
предмета на којима је изводио наставу.  
 Поред тога, на Саобраћајном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, Горан 
Марковић је током више школских година био хонорарно ангажован у настави на основним и 
мастер студијама на предметима: Мобилне комуникације, Радиокомуникациони системи, 
Оптичке комуникације, Одабрана поглавља из области телекомуникација, Планирање и 
пројектовање саобраћаја у мрежама и Телематски системи.  
 
В.2. Уџбеници 
 

1. Г. Марковић, Основи телекомуникационих система, Универзитет у Београду - 
Саобраћајни факултет, 2012. ISBN 978-86-7395-301-4. 
(одобрен за употребу у настави као основни уџбеник; одлука бр. 499/2 од 
29.08.2012.г; Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет). 

2. М. Малнар, Г. Марковић, Практикум из Основа радио комуникација, Универзитет 
у Београду - Саобраћајни факултет, 2017. ISBN 978-86-7395-376-2  
(одобрен за употребу у настави као помоћни уџбеник; одлука бр. 589/1 од 
05.06.2017.г; Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет). 
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В.3. Менторство и чланство у комисијама 
 
 На Саобраћајном факултету Универзитета у Београду Горан Марковић именован је за 
ментора: 

- две докторске дисертације: 
• Момчило Добродолац, "Електронске комуникације у функцији унапређења 

квалитета услуге експрес преноса пошиљака", дисертација одбрањена 
2011.год. 

• Сузана Миладић, "Oптимизација  перформанси оптичких WDM мрежа 
агрегацијом саобраћаја и конверзијом таласних дужина" (пријава теме 
прихваћена на Већу научних области техничких наука; одлука бр. 06-5638/1-
15 од 21.12.2015. год; израда дисертације у току). 

- три магистарске тезе:  
• Драган Даниловић, "Анализа перформанси DUAL CELL и MIMO технологија у 

HSPA мрежи", одбрањена 2013.год. (ментор). 
• Дамир Пројовић, "Примена комуникационих технологија за унапређење 

квалитета транспортних услуга", одбрањена 2010. год. (ко-ментор) 
• Наташа Вулић, "Модели за оцену перформанси образовања инжењера 

телекомуникационог саобраћаја у функцији унапређења квалитета", 
одбрањена 2009. год. (ко-ментор).  

- 34 димпломска, 18 мастер и 22 завршна рада. 
 На Саобраћајном факултету Универзитета у Београду учествовао је  у комисијама за 
оцену и одбрану, 

- две магистарске тезе: 
• Светлана Милутиновић, Сигурносни аспекти примене мобилног 

комуникационог система у железничком саобраћају, Саобраћајни факултет, 
Београд, 2009. год. 

• Душан Михајловић, Модели за оптимизацију времена проширења 
капацитета телекомуникационе мреже, Саобраћајни факултет, Београд, 
2010. год. 

- 111 дипломских, 38 мастер и 22 завршна рада.  
 На Електротехничком факултету Универзитета у Београду, као спољни члан учествовао 
је у комисијама за оцену и одбрану, 

- три докторске дисертације: 
• Дејан Вујић, "Модел радио-мреже за приступ у случају великих скупова", 

дисертација одбрањена 2014. год.  
• Горан Б. Марковић, "Кооперативна аутоматска класификација сигнала по 

типу модулације коришћењем мреже сензора", дисертација одбрањена 2014. 
год.  

• Марија Малнар, "Оптимизација протокола и метрика рутирања за 
вишеканалне вишеинтерфејсне бежичне mesh мреже", дисертација 
одбрањена 2015. год.  

- девет магистарских радова: 
• Драгољуб Стефановић, "Реализација система даљински управљаних 

контролно-мерних станица за геолоцирање извора радио-фреквенцијских 
сигнала", 2014. год. 

• Миленко Јовановић, "Телекомуникациони системи за даљинско надгледање и 
управљање дистрибутивним електричним мрежама", 2014. год. 

• Ивана Вујовић, "Миграција телекомуникаиионих сервиса опште намене ка 
мултикомуникационој IP платформи на пругама коридора X", 2014. год. 
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• Милица Поповић, "Утицај M2M и OG саобраћаја на перформансе HSPA 
мреже и квалитет сервиса", 2013. год. 

• Биљана Правица, "Анализа перформанси вишеканалних ARQ протокола", 
2013. год.  

• Дарко Грбовић, "Анализа саобраћаја у мрежи телекомуникационе компаније 
“Телеком Србија” а.д", 2012. год. 

• Предраг Беговић, "Нови приступ у потискивању интерференције у CDMA 
системима", 2012. год. 

• Тијана Пејновић, "Communications Manager Megacluster и модел 
израчунавања капацитета", 2012. год. 

• Александар Цвјетић, "BGP протокол за оглашавање вишеструких рута у 
аутономном систему за исти одредишни префикс", 2011. год. 

 Такође, на Електротехничком факултету у Београду именован је за члана комисије за 
оцену услова и прихватање теме докторске дисертације кандидата Рада Дабетића, под називом 
"Неитеративан алгоритам обраде сигнала у МIMO систему импулсног радија" (тема 
прихваћена на Већу научних области техничких наука 9.6.2014. год.) 
 На Саобраћајном факултету у Добоју - Универзитет у Источном Сарајеву био је 
ментор, 

- једног магистарског рада: 
• Милан Јовановић, "Комуникационе технологије у функцији унапређења 

пословања на Жељезници Републике Српске", Добој, 2010. год., 
- 1 мастер и 13 завршних (дипломских) радова,  

а учествовао је и у комисијама за оцену и одбрану,  
- две докторске дисертације: 

• Александар Стјепановић, "Мултимедијалне апликације са мултимодалним 
интеракцијама интелигентних транспортних система и просторне 
информационе инфраструктуре", Добој, 2015. год. 

• Ђорђе Поповић, "Модел за унапређење квалитета траснпортне услуге у 
поштама Српске", Добој, 2015. год. 

- једне магистарске тезе: 
• Ђорђе Поповић, "Прилог истраживању адресног кода у Пошти Српске", 

Добој, 2011. год. 
- два завршна рада. 

 
В.4. Чланство у комисијама за избор у звања 
 

1. Момчило Добродолац, дипл. инж. саобр. у звање доцента за ужу научну област 
Поштански саобраћај и мреже на Саобраћајном факултету Универзитета у 
Београду, 2011. год. 

2. Марија Малнар, дипл. инж. електр., у звање асистента за ужу научну област 
Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа на Саобраћајном 
факултету Универзитета у Београду, 2012. год. (председник комисије). 

3. Милан Јанковић, дипл. инж. електр., у звање доцента за ужу научну област 
Телекомуникације на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, 
2012. год.  

4. Весна Благојевић, дипл. инж. електр., у звање асистента за ужу научну област 
Телекомуникације на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, 
2012. год. 
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5. Сузана Миладић, дипл.инж. саобр., у звање асистента за ужу образовну област 
Поштански саобраћај и телекомуникације на Саобраћајном факултету 
Универзитета у Источном Сарајеву, 2012. год. (председник комисије). 

6. Предраг Иваниш, дипл. инж.електр., у звање ванредног професора за ужу научну 
област Телекомуникације на Електротехничком факултету Универзитета у 
Београду, 2013. год. 

7. Миљко Ерић, дипл. инж. електр., у звање доцента за ужу научну област 
Телекомуникације на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, 
2013. год. 

8. Ђорђе Поповић, дипл. инж. саобр., у звање вишег асистента за ужу образовну 
област Поштански саобраћај и телекомуникације на Саобраћајном факултету 
Универзитета у Источном Сарајеву, 2013. год.  

9. Весна Благојевић, дипл. инж. електр., у звање доцента за ужу научну област 
Телекомуникације на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, 
2014. год. 

10. Горан Б. Марковић, дипл. инж. електр., у звање доцента за ужу научну област 
Телекомуникације на Електротехничком факултету Универзитета у Београду, 
2015. год. 

11. Марија Малнар, дипл. инж. електр., у звање доцента за ужу научну област 
Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа на Саобраћајном 
факултету Универзитета у Београду, 2015. год. (председник комисије). 

12. Момчило Добродолац, дипл. инж. саобр. у звaње ванредног професора за ужу 
научну област Поштански саобраћај и мреже на Саобраћајном факултету 
Универзитета у Београду, 2016. год. 

13. Александар Стјепановић, дипл. инж. електр., у звање доцента за ужу образовну 
област Поштански саобраћај и телекомуникације на Саобраћајном факултету 
Универзитета у Источном Сарајеву, 2016. год. (председник комисије). 

14. Ђорђе Поповић, дипл. инж. саобр., у звање доцента за ужу образовну област 
Поштански саобраћај и телекомуникације на Саобраћајном факултету 
Универзитета у Источном Сарајеву, 2016. год. (председник комисије). 

15. Сузана Миладић, дипл.инж. саобр., у звање вишег асистента за ужу образовну 
област Поштански саобраћај и телекомуникације на Саобраћајном факултету 
Универзитета у Источном Сарајеву, 2016. год. (председник комисије). 

 
В.5. Студентске анкете 
 
 У анонимним анкетама од стране студената које су спроведене на Саобраћајном 
факултету Универзитета у Београду (за предмете са основних студија), Горан Марковић је у 
протеклом изборном периоду оцењен у распону од 4,08 до 4,91, а просечна оцена износи 4,53. 
Детаљне оцене по предметима и школским годинама приказане су у Табели 1.  

Табела 1. Оцене студентских анкета у меродавном изборном периоду 
Предмет Основи теле-

комуникација 1 
Основи теле- 

комуникација 2 
Основи радио 
комуникација 

Бежични 
комуникациони 

системи 

Просечна  
оцена шк.година 

2012/13 / 4,10 (*18) 4,91 (*9) / 4,51 
2013/14 4,54 (*18) 4,43 (*14) 4,62 (*17) 4,32 (*9) 4,48 
2014/15 4,35 (*21) 4,60 (*7) 4,08 (*3) 4,89 (*3) 4,48 
2015/16 / 4,51 (*24) 4,58 (*18) 4,50 (*7) 4,53 
2016/17 4,69 (*15) 4,68 (*16) 4,45 (*18) 4,69 (*8) 4,63 

 (*број анкетираних студената)               Укупна просечна оцена:    4,53 



9 
 

Г. БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА 
 
Г.1. Списак публикација до избора у звање ванредног професора  
 
Рад у међународном часопису изузетних вредности (М21а) 

[1] S. Tica, V. Radojičić, G. Marković, D. Marković, "Modelling for Evaluations of Call Center for 
Public Traffic and Transport Systems", Technological and Economic Development of Economy, 
Vol. 17, No. 1, pp. 116-132, 2011 ISSN (print): 1392-8619, ISSN (online): 2029-4921, 
IF(2011)=3.235. http://dx.doi.org/10.3846/13928619.2011.554023 

 
Рад  у истакнутом међународном часопису (М22) 

[2] G. Marković, V. Radojičić, "Bee colony approach for advance resource reservation in optical 
based grids", Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (European 
Transactions on Telecommunications), Vol. 23, No. 7, pp. 695-700, Nov. 2012, ISSN (online): 
2161-3915, IF(2012)=1.049. http://dx.doi.org/10.1002/ett.2515 

 
Рад  у међународном часопису (М23) 

[3] G. Z. Markovic, D. B. Teodorovic, V. S. Acimovic-Raspopovic, "Routing and wavelength 
assignment in all-optical networks based on the bee colony optimization", AI Communications – 
Special Issue: Network Analysis in Natural Sciences and Engineering, Vol.20, No.4, Nov 2007, 
pp. 273-285, ISSN (print): 0921-7126, ISSN (online): 1875-8452,  IF(2007)=0.585. 
http://content.iospress.com/articles/ai-communications/aic413 

[4] G. Marković, V. Aćimović-Raspopović, V. Radojičić, "A heuristic algorithm for lightpath 
scheduling in next-generation WDM optical networks", Photonic Network Communications, Vol. 
23, No. 3, pp. 272-284, June 2012. ISSN (print): 1387-974X,  ISSN (on-line): 1572-8188, 
IF(2012)=0.448. http://dx.doi.org/10.1007/s11107-011-0358-3 

[5] V. Radojičić, V. Radonjić, G. Marković, "A new competitive model based on trade-of between 
credibility and price", Economic Computation And Economic Cybernetics Studies And Research, 
Vol. 46, No. 2, pp.231-242, 2012, ISSN (print): 0424-267X, ISSN (online): 1842 – 3264, 
IF(2012)=0.274. http://www.ecocyb.ase.ro/22012/Radojicic%20Valentina_DA_.pdf 

[6] V. Radojičić, G. Marković, M. Janković, B. Drašković, "Broadband traffic forecasting in the 
transport network", PROMET - Traffic&Transportation, Vol. 24, No. 4, pp. 275-284, 2012, ISSN 
1848-4069, IF(2012)=0.300. http://dx.doi.org/10.7307/ptt.v24i4.440  

[7] M. Dobrodolac, G. Markovic, M. Cubranic-Dobrodolac, S. Cicevic, "A model for allocation of 
limited resources for technological improvement: a case of courier service", Engineering 
Economics, Vol. 23, No. 4, pp. 348-356, 2012, ISSN (print): 1392-2785, ISSN (online): 2029-
5839, IF(2012)=0.972. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.23.4.1502  

 
Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

[8] G. Marković, M. Bakmaz, Z. Petrović, "The mobile communication development perspectives", 
Proc. of Transportation and Communications 2000 - Strategic directions of development, pp.402 
– 407, Ohrid, Macedonia, 2000. ISBN 9989-9601-0-0. 

[9]  G. Marković, V. Aćimović-Raspopović, S. Lazović, "Optical WDM network reconfiguration  
due to traffic changes", Proc. of the XXXVII Int. Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2002, (OC-4), pp. 437 -440, Niš, 
Serbia, 1-4. Oct. 2002. ISBN 86-80135-69-0.http://icestconf.org/proceedings-of-papers/    

[10] G. Marković, V.Aćimović-Raspopović, "The optical WDM network  reconfiguration due to link 
failures"; Proc. of the 6th Int. Conference on Telecommunications in Modern Satellite,  Cable and 
Broadcasting Services -TELSIKS 2003, Vol. 2; pp. 87 - 90, Niš, Oct. 2003. ISBN 0-7803-7963-2. 
http://dx.doi.org/10.1109/TELSKS.2003.1246191. 
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[11] G. Marković, V.Aćimović-Raspopović, "A procedure of wavelength rerouting in optical WDM 
networks", Proc. of the 7th Int. Conference on Telecommunications in Modern Satellite Cable and 
Broadcasting Services - TELSIKS 2005, Vol.1, pp. 303-306, Niš, 28-30 Sept. 2005. ISBN 0-7803-
9164-0. http://dx.doi.org/10.1109/TELSKS.2005.1572113 

[12] G. Marković, V.Aćimović-Raspopović, "Optimal solution for routing and wavelength assignment 
problem in optical WDM networks", Proc. of the XL Int. Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2005, pp.289-292, Niš, June, 29- 
July 1st,  2005. ISBN 86-85195-24-1. 
http://www.icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/icest_2005.pdf 

[13] G. Marković, V. Aćimović-Raspopović, "An adaptive multi-criteria routing algorithm for 
wavelength routed optical networks", Proc. of the Third International Conference on Computer as 
a tool - EUROCON 2005, pp. 1353-1356, Belgrade, Serbia & Montenegro, Nov. 2005. ISBN 1-
4244-0050-3. http://dx.doi.org/10.1109/EURCON.2005.1630210 

[14] D. Teodorović, P. Lučić, G. Marković, Mauro Dell’ Orco, "Bee colony optimization: Principles 
and applications", Proc. of 8th Seminar on Neural Network Applications in Electrical Engineering 
- NEUREL 2006, pp.151-156. Belgrade, Sept. 2006. ISBN 1-4244-0433-9 
 http://dx.doi.org/10.1109/NEUREL.2006.341200 

[15] G. Marković, V. Aćimović-Raspopović, "The blocking probability comparison for some routing 
and wavelength assignment methods", Proc. of the XLII Int. Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2007, Vol. 1, pp. 27 -30, Ohrid, 
Macedonia 2007. ISBN 9989-786-06-2 
http://www.icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/icest_2007_01.pdf 

[16] G. Marković, V.Aćimović-Raspopović, "An application of heuristic algorithm based on route 
minimum cost for RWA in all-optical WDM networks", Proc. of the 8th Int. Conference on 
Telecommunications in Modern Satellite Cable and Broadcasting Services - TELSIKS 2007, 
Vol.2, pp. 397-400, Nis, Sept. 2007. ISBN 978-86-85195-54-9. 
http://dx.doi.org/10.1109/TELSKS.2007.4376021 

[17] G. Marković, V. Aćimović-Raspopović, D. Teodorović, "The optical WDM network link failure 
recovery based on bee colony optimization", Proc. of the XLIII Int. Scientific Conference on 
Information, Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2008, Vol. 1, pp. 31-
35, Niš, June 2008. ISBN 978-86-85195-59-4. 
http://www.icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/icest_2008.pdf 

[18] V. Radojičić, G. Marković, "An application of brand-level diffusion model in the mobile 
communication market", Proc. of the XLIV Int. Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies - ICEST 2009,  Vol.2, pp. 651-654, 
V.Trnovo, Bulgaria, June 2009. ISBN 978-954-438-795-2. 
http://www.icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/icest_2009_02.pdf 

[19] V. Radojičić, G. Marković, "New technology forecasting using the Bass model", Proc. of the 9th 
Int. Conference on Telecommunications in Modern Satellite Cable and Broadcasting Services - 
TELSIKS 2009, Vol.1, pp. 277-280, 7-9 Oct. 2009, Niš, Serbia. ISBN 978-1-4244-4383-3. 
http://dx.doi.org/10.1109/TELSKS.2009.5339534 

[20] G. Marković, V. Aćimović-Raspopović, "Lightpaths establishment in optical WDM networks"¸ 
Proc. of the 2nd International Scientific Symposium New horizons of traffic and communications, 
pp. 352-356, Doboj, Republika Srpska, 20-21. Nov. 2009. ISBN 978-99955-36-18-3, 
COBISS.BH-ID 1276952.  

[21] M. Dobrodolac, M. Blagojević, D. Marković, G. Marković, "Modern communication 
technologies implementation in function of higher quality qchievemnet in postal services", Proc. 
of the 12th International Conference Dependability and Quality Management - ICDQM-2009, pp. 
800-806, Belgrade, Serbia, 25-26 June 2009. 

[22] M. Dobrodolac, D. Marković, G. Marković, "Izbor mobilnog komunikaconog sistema u funkciji 
unapređenja kvaliteta usluge ekspres prenosa pošiljaka", Proc. on the XII International 
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Symposium on Organizational Sciences and Knowledge Management SymOrg 2010 ", Zlatibor, 
Srbija, 9. – 12. jun, 2010.  

[23] V. Radojičić, G. Marković, M. Vukašinović, "Forecasting the number of IPTV subscribers  in 
Serbia", Proc. of the XLV Int. Scientific Conference on Information, Communication and Energy 
Systems and Technologies - ICEST 2010, Vol.2, pp. 517-520, Ohrid, Macedonia, 23-26 June 
2010. ISBN 978-9989-786-57-0  
http://www.icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/icest_2010_02.pdf 

[24] V.Radojičić, G. Marković, V.Aćimović-Raspopović, "Forecasting FTTH as a new broadband 
technology", Proc. of the XLVI Int. Scientific Conference on Information, Communication and 
Energy Systems and Technologies - ICEST 2011, Vol.3, pp. 579-583, Niš, June 2011. ISBN  978-
86-6125-033-0. 
http://www.icestconf.org/wp-content/uploads/2016/proceedings/icest_2011_03.pdf 

[25] V.Radojičić, G. Marković, B.Bakmaz, "New diffusion model with variable market potential", 
Proc. of the 10th Int. Conference on Telecommunications in Modern Satellite Cable and 
Broadcasting Services - TELSIKS 2011, Vol.2, pp. 637-640, Niš, Oct. 2011. ISBN 978-1-4577-
2016-1. http://dx.doi.org/10.1109/TELSKS.2011.6143193 

[26] G. Marković, "Wireless communication technologies for intelligent transportation systems 
support",  Proc. of the 3rd International Scientific Symposium New horizons of traffic and 
communications, pp.715-721, Doboj, Republic of Srpska, Nov. 2011 (origin in Serbian). ISBN 
978-99955-36-28-2. 

[27] D. Danilović, G. Marković, V. Radojičić, "Performance analysis of UMTS data services using 
dual cell and MIMO HSDPA", Proc. of the 3rd International Scientific Symposium New horizons 
of traffic and communications, pp.698-703, Doboj, Republic of Srpska Nov. 2011 (origin in 
Serbian). ISBN 978-99955-36-28-2. 

[28] V. Radonjić, A. Kostić-Ljubisavljević, M. Stojanović, G. Marković, "Economic issues in next 
generation telecom networks", Proc. of the XXVI microCAD International Scientific Conference, 
University of Miskolc, 29-30 March, 2012. ISBN 978-963-661-773-8. 

 
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34) 

[29] G. Marković, V.Aćimović-Raspopović, "Wireless communications for ITS – an overview of 
actual technologies and applications", TES 2010, Proceeding of paper abstracts, pp. 223-225, 
Univerzitet u Beogradu - Saobraćajni fakultet, Subotica, May 2010. ISBN 978-86-7395-263-5  
http://documents.tips/documents/zbornik-medjunarodno-savetovanje-tes-2010.html 

 
Монографија националног значаја (М42) 

[30] Г. Марковић, Динамичко рутирање саобраћаја у телекомуникационим мрежама, 
Задужбина Андрејевић, Београд 2003. ISBN 89-7244-346-2. 

 
Радови у часописима националног значаја (M50) 
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[114] Г. Марковић, С. Миладић, "Еластично оптичко умрежавање - од истраживања до 
имплементације", Зборник радова са XXXIV Симпозијум о новим технологијама у 
поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2016, Универзитет у Београду-
Саобраћајни факултет, Београд, 29-30. нов. 2016, стр. 243-252, ISBN 978-86-7395-363-2. 
http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2016/RADOVI%20PDF/Telekomunikacione%20mr
eze/7.%20Markovic-Miladic.pdf 

Пленарно предавање на скупу међународног значаја 
• Г. Марковић, "Примена напредних комуникационих технологија у функцији унапређења 

безбедности саобраћаја", V Међународна конференција Безбједност саобраћаја у локалној 
заједници, 27-28. 10. 2016, Бања Лука, Република Српска. 
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Научно-истраживачки пројекти  
• Развој нових метода и алата за унапређење перформанси, мрежне и економске ефикасности 

телекомуникационих мрежа наредне генерације, Наручилац:  Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије; Извршилац: Институт Саобраћајног 
факултета Универзитeта у Београду, 2011-2017, евиденциони број пројекта: ТР-32025 (члан 
пројектног тима) 

• Утицај глобалних изазова на планирање саобраћаја и управљање саобраћајем у градовима, 
Наручилац: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 
Извршилац: Институт Саобраћајног факултета Универзитeта у Београду, 2011-2017, 
евиденциони број пројекта: ТР-36021 (члан пројектног тима) 

 
Студије 

• Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета за приградски и локални превоз у 
Београду - СуТраН: Транспортне потребе и транспортни захтеви, Институт Саобраћајног 
факултета, Београд, 2016. година. (учесник студије) 

• Студија оправданости организовања интегрисане комуналне делатности јавног транспорта 
путника између општине Стара Пазова и града Београда, Институт Саобраћајног 
факултета, Београд, 2016.година. (учесник студије) 

• Студија јавног градског и приградског превоза путника на територији Крагујевца, 
Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2017. година (студија у току). (учесник 
студије) 

• Студија оправданости заједничког обављања комуналне делатности јавног превоза путника 
града Панчева и града Београда, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2017. година 
(студија у току). (учесник студије) 

 
Експертски налази (вештачења)   

• Вештачење пo налогу Привредног суда у Београду у спору између "Телеком Србија", а.д. и 
"Network co" a.d.; Наручилац: Република Србија - Привредни суд у Београду; Извршилац: 
Институт Саобраћајног факултета Универзитeта у Београду, бр. 6/2015. (руководилац 
Комисије вештака) 

 
Г.3. Цитираност 
 
 Према подацима базe Google Scholar, радови Горана Марковића цитирани су у 227 
публикација (хетероцитати), h-индекс износи 6, а i10-индекс је 3. У Табели 2 дат је број 
цитираности појединих радова.  

 
Табела 2. Број цитата (према нумерацији из поглавља Г.1 и Г.2) - Google Scholar 

Ред. бр. рада [1] [2] [3] [4] [11] [13] [14] [16] [19] [35] [36] [37] [38] [45] [61] [89] 
Бр. цитата 2 1 45 4 1 3 147 1 9 4 4 1 2 1 1 1 
 
 Према бази SCOPUS, радови Горана Марковића цитирани су у 129 публикација 
(хетероцитати), а h-индекс је 4. Број цитата по публикацији дат је у Табели 3.  

 
Табела 3. Број цитата по публикацији (према нумерацији из поглавља Г.1 и Г.2) - SCOPUS 

Ред. број рада [1] [2] [3] [4] [13] [14] [16] [19] [89] 
Бр. цитата 2 1 26 5 2 85 1 6 1 



21 
 

 Према Web of Science цитатноj бази, радови Горана Марковића цитирани су укупно у 37 
публикација (хетероцитати), при чему су радови [1]-[4] (по нумерацији из поглавља Г.1) 
цитирани у 17 радова публикованим у часописима са JCR листе: 
 
Рад [1] (М21а) 

1. D. Susniene, "Quality approach to the sustainability of public transport", Transport, Vol. 27, Issue 1, 
March 2012, pp. 102-110, IF(2012)=1.081. http://dx.doi.org/10.3846/16484142.2012.668711 

2. H. Sivilevicius, Lj. Maskeliunaite, B. Petkeviciene et al."The model of evaluating the criteria, 
describing the quality of organization and technology of travel by international train", Transport, Vol. 
27, Issue 3, 2012, pp. 307-319, IF(2012)=1.081. http://dx.doi.org/10.3846/16484142.2012.724448  

Рад [2] (М22) 
3. R. Goleva, D. Atamian, S. Mirtchev et al., "3G network traffic sources measurement and analysis", 

Transactions on Emerging Telecommunication Technologies, Vol. 25, Issue 8   Special Issue: SI, Sept. 
2013, pp. 798-814, IF(2013)=0.783. http://dx.doi.org/10.1002/ett.2703 

Рад [3] (М23) 
4. A. Ebrahimzadeh, A. Ghaffarpour Rahbar, B. Alizadeh, "Online bandwidth provisioning in all optical 

interconnection networks of data centers: throughput maximizing approach", Computers & Electrical 
Engineering, Vol. 57, Jan. 2017, pp.15-27, IF(2016)=1.570. 
https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2016.11.035 

5. М. Dell'Orco, М. Marinelli, М. А. Silgu, " Bee colony optimization for innovative travel time 
estimation, based on a mesoscopic traffic assignment model ", Transportation Research Part C-
Emerging Technologies, Vol.66, Special Issue: SI, May 2016, pp. 48-60, IF(2016)=3.805. 
https://doi.org/10.1016/j.trc.2015.10.001 

6. T. Stojanovic, T. Davidovic, Z. Ognjanovic, "Bee colony optimization for the satisfiability problem in 
probabilistic logic", Applied Soft Computing, Vol. 31, June 2015, pp. 339-347, IF(2015)=2.857. 
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2015.03.017 

7. A. Ebrahimzadeh, A. G. Rahbar, B. Alizadeh, "Binary quadratic programming formulation for routing 
and wavelength assignment problem in all-optical WDM networks", Optical Switching and 
Networking, Vol.10, Issue 4, Nov. 2013, pp. 354-365, IF(2013)=0.909. 
https://doi.org/10.1016/j.osn.2013.05.002 

8. N. Todorović, S. Petrović, "Bee colony optimization algorithm for nurse rostering", IEEE Transactions 
on Systems Man Cybernetics-Systems, Vol. 43, Issue 2, March 2013, pp. 467-473, IF(2013)=2.169. 
https://doi.org/10.1109/TSMCA.2012.2210404 

9. Y-F. Liu, S-.Y. Liu, "A hybrid discrete artificial bee colony algorithm for permutation flowshop 
scheduling problem", Applied Soft Computing, Vol. 13, Issue 3, March 2013, pp. 1459-1463, 
IF(2013)=2.679. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2011.10.024 

10. V. Tintor, D. Urosevic, B. Andelic, et al., "Variable neighbourhood search for resolving routing and 
wavelength assignment problem in optical wavelength-division multiplexing networks", IET 
Communications, Vol. 5, Issue 14, Sept. 2011, pp. 2028-2034. IF(2011)=0.829. 
https://doi.org/10.1049/iet-com.2010.1126 

11. L. Ozbakir, P. Tapkan, "Bee colony intelligence in zone constrained two-sided assembly line balancing 
problem", Expert Systems with Applications, Vol. 38, Issue 9, Sept. 2011, pp. 11947-11957, 
IF(2011)=2.203. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2011.03.089 

12. Ј. Sun, "Two-stage EDA-based approach for all optical WDM mesh network survivability under 
SRLG constraints", Applied Soft Computing, Vol. 11, Issue 1, Jan. 2011, pp. 916-926, IF(2011)=2.612. 
https://doi.org/10.1016/j.asoc.2010.01.012 
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13. L. Ozbakir, A. Baykasoglu, P. Tapkan, "Bees algorithm for generalized assignment problem", Applied 
Mathematics and Computation, Vol. 215, Issue 11, Feb. 2010, pp. 3782-3795, IF(2010)=1.536. 
https://doi.org/10.1016/j.amc.2009.11.018 

14. D. Karaboga, B. Akay, "A survey: algorithms simulating bee swarm intelligence", Artificial 
Intelligence Review, Vol. 31, Issue 1-4, June 2009, pp. 61-85, 
IF(2009)=0.057.https://doi.org/10.1007/s10462-009-9127-4 

Рад [4] (М23) 
15. D. Batham, D. S. Yadav, S. Prakash, "Efficient resource provisioning using traffic balancing in 

multidomain optical networks", International Journal of Communication Systems, Vol. 30, Issue 9, 
e3203, June 2017, pp. 1-14, IF(2016)=1.066. https://doi.org/10.1002/dac.3203 

16. U. Vyas, S. Prakash, "An improved scheduled traffic model utilizing bandwidth splitting in elastic 
optical networks", Optical Fiber Technology, Vol. 30, July 2016, pp. 153-162, IF(2016)=1.678. 
https://doi.org/10.1016/j.yofte.2016.04.010 

17. A. Rubio-Largo, A. Vega-Rodriguez, A. Miguel, "Applying MOEAs to solve the static Routing and 
Wavelength Assignment problem in optical WDM networks", Engineering Applications of Artificial 
Intelligence, Vol. 26, Issue 5-6, May-June 2013, pp. 1602-1619, IF(2013)=1.962. 
https://doi.org/10.1016/j.engappai.2013.03.005 

 
Д. ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 

 Научно-истраживачки рад др Горана Марковића припада ужој научној области 
Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа. Резултате својих истраживања, 
кандидат редовно и континуално саопштава и публикује кроз бројне научне радове у 
међународним и домаћим публикацијама, а успешно их примењује и у изради пројеката и 
студија. Радови др Горана Марковића посвећени су проблематици планирања и дизајнирања 
телекомуникационих мрежа, а посебно су решавани бројни изазовни проблеми у области 
оптичког умрежавања. Део радова посвећен је и проблемима прогнозирања тражње у циљу 
ефикасног планирања и проширења потребних капацитета телекомуникационе мреже. Поред 
тога, део радова посвећен је могућностима примене савремених бежичних и оптичких 
комуникационих технологија за потребе реализације интелигентних саобраћајних система 
(ITS, Intelligent Traffic/ Transportation Systems). 

Д.1. Приказ и оцена научног рада кандидата до избора у звање ванредног професора 
 
 У већем броју радова, наведеним у поглављу Г.1 овог реферата под бројевима [2],[3], 
[4],[9-17],[36],[43],[45-50],[52],[64],[71],[72],[74],[75],[79],[81] и [82] истраживани су и 
решавани бројни изазовни проблеми оптичког умрежавања у мрежама са таласним 
мултиплексирањем (WDM, Wavelength Division Multiplexing) и рутирањем по таласним 
дужинама (WRON, Wavelength Routed Optical Networks). Посебно је истраживан проблем 
рутирања и доделе таласних дужина RWA(Routing and Wavelength Assignment) путева 
светлости, као један од кључних проблема који је неопходно ефикасно решити у циљу 
постизања захтеваних перформанси у WRON мрежи. Радови [2],[3],[4],[12],[20],[36],[71],[72], 
посвећени су решавању RWA проблема у случају статичких саобраћајних захтева. У [3] је 
предложен хеуристички алгоритам базиран на метахеуристици оптимизација колонијом пчела 
(BCO) за решавање овог проблема. Алгоритам је тестиран на моделу реалне оптичке мреже и 
показано је да обезбеђује боље перформансе у поређењу са компаративним алгоритмима 
предложеним у референтној литератури. У [4] је модификован и унапређен алгоритам из [3] у 
циљу решавања RWA проблема у случају саобраћајних захтева са специфицираним (коначним) 
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трајањем светлосних путева. Показано је да се применом предложеног алгоритма постиже 
ефикасније коришћење ресурса мреже у поређењу са другим алгоритмима. У [2] је истраживан 
проблем резервације таласних дужина у WRON и упоређене су ефикасности појединих 
хеуристичких алгоритама са оптималним (ILP, Integer Linear Program) решењем на топологији 
оптичке мреже са ограниченим бројем чворова. У [9] је решаван проблем реконфигурације 
логичке топологије мреже услед промене саобраћајних захтева, док је у [10] и [17] 
истраживан проблем опоравка мреже услед отказа (прекида рада) физичког линка. У радовима 
[11],[13],[15],[16],[75] и [79] истраживан је RWA проблем у случају динамичких саобраћајних 
захтева и тестиране су ефикасности различитих "on-line" алгоритама са аспекта вероватноће 
блокирања захтева у WRON, док је у радовима [36] и [52] истраживан проблем одређивања 
локација чворова са конверзијом таласних дужина.  
 Друга област истраживања из које су проистекли значајни резултати верификовани 
кроз публикације [6],[18],[19],[25],[38] и [39] везана је за проблематику прогнозирања броја 
корисника телекомуникационих сервиса односно прогнозирање саобраћаја. У [6] је 
предложен нови модел за прогнозирање саобраћаја резиденцијалних корисника на нивоу 
транспортне мреже. У овај модел инкорпориран је метод за прогнозирање броја 
резиденцијалних корисника, погодан за примену на конкурентном телекомуникационом 
тржишту, где истовремено егзистира више брендова. Рад [38] анализира тржиште 
IPTV(Internet Protocol Televisin) сервиса у Србији и предлаже модел за прогнозу броја IPTV 
корисника, заснован на Bass-овом дифузионом моделу. Рад [19] даје анализу модела за 
прогнозирање прихватања нових технологија. Представљен је супституциони модел замене 
постојеће технологије новом, базиран на основном Bass-овом моделу. У раду [24] предложена 
је стратегија развоја FTTH (Fiber-to-the-Home) широкопојасне технологије, са освртом на цену 
сервиса, улагање у маркетинг и потенцијал тржишта.  
  Део научних резултата посвећен је и економским аспектима у телекомуникацијама, 
укључујући развој модела тарифирања сервиса и модела за унапређење ефикасности рада 
позивних центара пословних компанија.  У раду [5] предложен је модел за тарифирање 
сервиса у мрежама наредне генерације (NGN, Next Generation Networks). Формирана је 
функција тражње која зависи од цене сервиса и репутације сервис провајдера на тржишту. 
Разматран је утицај промене ових параметара на функцију профита. Модел се базира на 
интеракцији два конкурентна сервис провајдера, тако што се у циљу избора оптималне 
стратегије цена сервиса за сваког провајдера одређује на бази Nash equilibrium концепта. 
Предложени модел може бити практично примењен за оптимизацију профита сервис 
провајдера у зависности од одабране политике цена и сопствене репутације. У раду [1] 
предложен је модел за унапређење функционалне организације позивних (call) центара 
пословних компанија ефикасним планирањем ангажовања људских ресурса. За решавање овог 
проблема у раду је примењен концепт динамичког програмирања (ДП), при чему су 
мултидимензионалност и сложеност проблема подстакли имплементацију двонивоског 
(хијерархијског) концепта у решавању постављеног ДП проблема. Предложени модел 
омогућава одређивање оптималног броја агената по радним сменама, како би се истовремено 
задовољили захтевани параметри квалитета оплуживања корисника и минимизирали 
оперативни трошкови ангажовања људских ресурса у позивном центру. 
 Део истраживања односио се на унапређење перформанси сервиса у мобилној 
мрежи. С тим у вези, у [70] истраживане су могућности унапређења перформанси HSDPA 
(High Speed Downlink Packet Access) сервиса за пренос података у 3.5G мобилној радио мрежи 
применом DC(DualCell) и MIMO(Multiple Input Multiple Output) технологија. Представљени су 
резултати стационарних мерења перформанси DC, MIMO и SC(Single Cell) у реалној HSDPA 
мрежи на локацијама са лошим и са добрим радио условима. Показано је да би највећу 
предност DC технологије осетили корисници у лошим радио условима, посебно они на ивици 
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ћелије, где MIMO техника пружа ограничен ефекат, док у добрим радио условима MIMO и DC 
технологије показују скоро сличне перформансе.  
 Радови [26] и [32] истражују могућности примене савремених бежичних 
комуникационих технологија за потребе имплементације ITS апликација. У оквиру 
спроведених истраживања, извршена је анализа, систематизација и евалуација потенцијалних 
бежичних комуникационих технологија за које се сматра да ће имати доминантну улогу у 
имплементацији будућих ITS система. На основу спроведених анализа, закључено је да ће 
избор одговарајуће комуникационе технологије зависити првенствено од специфичних захтева 
појединих апликација, али и од растојања на којима је неопходно успоставити бежични линк. 
Такође, истакнуто је да је неопходно усагласити различите комуникационе протоколе, 
усвојити одговарајуће стандарде у производњи опреме, обезбедити високу поузданост 
комуникације при различитим условима експлотације, спречити међусобну интерференцију 
различитих система и омогућити ефикасно умрежавање већег броја корисника (возила) на 
датом локалитету.  

Д.2. Приказ и оцена научног рада кандидата после избора у звање ванредног професора 
(фебруар 2013. године) 

 Кандидат др Горан Марковић је у меродавном изборном периоду објавио резултате 
истраживања у 27 публикација, међу којима су 4 рада у међународним научним часописима са 
JCR листе, 1 поглавље у тематском зборнику међународног значаја, 2 рада у националном 
часопису, 16 радова на међународним скуповима и 4 рада по позиву на домаћим скуповима, а 
одржао је и једно пленарно предавање на скупу међународног значаја. 
  Радови [88],[89],[91],[96] и [97] односе се на наставак истраживања везаних за 
решавање проблема дизајнирања логичке топологије оптичке мреже засноване на 
традиционалном WDM концепту мултиплексирања. У [88] представљени су резултати 
истраживања проблема оптимизације коришћења расположивих мрежних ресурса при 
успостављању путева светлости у случају хибридног саобраћајног сценарија (комбинација 
перманентних и временски ограничених захтева), уз истовремено задовољење ограничења 
континуитета таласне дужине. На бази бројних симулационих експеримената упоређени су 
резултати BCO метахеуристичког алгоритма са оптималним (ILP) решењем (у случају мање 
мреже), као и са другим компаративним aлгоритмима. Предложени алгоритам применљив је 
не само за потребе дугорочног планирања ресурса мреже, већ се може успешно користити и у 
апроксимацији рада реалних мрежа (резервација додатних ресурса у саобраћајним пиковима, 
off-line размена великих количина података и сл).  
 У раду [89] предложен је модел за решавање проблема конверзије таласних дужина у 
оптичким  мрежама са рутирањем по таласним дужинама. Истакнути су и анализирани ефекти 
примене ограниченог броја конвертора таласних дужина у појединим чворовима мреже у циљу 
смањења вероватноће блокирања захтева. За одређивање оптималних локација чворова са 
конверзијом таласних дужина развијен је и тестиран (BCO-WCP) алгоритам, којим се 
минимизира вероватноћа блокирања захтева у мрежи. Спроведени су симулациони 
експерименти у различитим реалним топологијама мрежа и добијени резулатати упоређени са 
другим (PSO, Particle Swarm Optimization и DE, Differential Evolution) алгоритмима, раније  
предложеним у референтној литератури. Показано је да BCO-WCP алгоритам, у погледу 
квалитета и ефикасности проналажења решења обезбеђује супериорне перформансе у 
поређењу са другим метахеуристичким алгоритмима. Примена предложеног алгоритма у 
реалној оптичкој мрежи може да обезбеди ефикасно планирање ресурса мреже, с обзиром да 
имплементација скупих конвертора таласних дужина није неопходна у свим (већ само у 
одређеним) чворовима у циљу постизања захтеваних перформанси у мрежи.    
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 У [91] истраживан је проблем дизајнирања оптималне логичке топологије оптичке 
мреже узимајући у обзир максимизацију економских ефеката (профита) оператора мреже 
приликом конкурентног успостављања путева светлости. Претпостављен је тарифни сценарио 
оператора који у обзир узима трајање конекције и временски варијабилне јединичне цене 
закупа ресурса. Дефинисани оптимизациони проблем решаван је у различитим топологијама 
мрежа и при различитим саобраћајним сценаријима. У случају топологија мањих димензија, 
оптимално решење проблема добијено је решавањем ILP формулације. За решавање истог 
проблема у реалним мрежним топологијама предложена су и тестирана два алгоритма 
заснована на BCO метахуристици. Добијени резултати упоређени су са два greedy хеуристичкa 
алгоритма, као и са DE метахуристиком. Показано је да предложени BCO алгоритaм, по 
квалитету само незнатно (до 1%) одступа од оптималног решења, а да значајно надмашује 
остале тестиране алгоритме. 
 У раду [96] истраживан је RWA проблем у WRON оптичким WDM мрежама у случају 
динамичког саобраћајног сценарија. Тестиране су и упоређене по вероватноћи блокирања 
захтева две стратегије (first-fit и most-used) за доделу таласних дужина уз примену фиксног 
рутирања по најкраћој рути, док је у раду [97] исти проблем решаван применом алгоритма 
фиксног-алтернативног рутирања и random- и first-fit стратегија за доделу таласних дужина.  
 Радови [92],[106],[107],[113] и [114] посвећени су актуелним проблемима оптичког 
умрежавања у наредној генерацији (еластичних) оптичких мрежа, заснованих на 
флексибилној (flex-grid) технологији алокације ресурса. У [113] представљени су основни 
концепти, карактеристике и кључне предности еластичних оптичких мрежа, које се сматрају 
обећавајућим технолошким решењем за ефикасно коришћење мрежних ресурса, с обзиром да 
фиксни размак између канала, којим велики део расположивог пропусног опсега оптичког 
влакна остаје неискоришћен представља значајан недостатак традиционалне fixed-grid WDM 
технологије. Истакнут је концепт адаптибилности и могућности флексибилног подржавања 
различитих бинарних протока према специфичним захтевима корисника. Анализирани су 
основни аспекти и проблеми рутирања и доделе фреквенцијских слотова RSA(Routing and 
Spectrum Allocation), агрегације саобраћаја, као и важнија отворена питања и изазови који се 
морају решавати при будућем флексибилном умрежавању.  
 Рад [114] представља наставак истраживања у области флексибилног умрежавања у 
оптичким мрежама наредне генерације, у коме се посебан акценат ставља на решавање 
бројних изазовних проблема при миграцији са фиксне на будућу флексибилну архитектуру 
мреже. Истакнуто је да ће у процесу миграције бити неопходно обезбедити коегзистенцију обе 
технологије, што намеће и отвара различите проблеме при дизајнирању будућих мрежа. У раду 
су посебно анализирани аспекти међусобне операбилности чворова са и без еластичности, као 
и неопходна опрема коју треба да поседује сваки мрежни чвор како би подржао могућност 
флексибилног умрежавања. Такође, разматрани су различити потенцијални сценарији, односно 
стратегије миграције, кључни изазови са којима ће мрежни оператори бити суочени при 
имплементацији flex-grid технологије, као и потенцијални начини за решавање ових проблема.    
 У раду [106] предложен је модел за решавање статичког RSA проблема у еластичним 
оптичким мрежама. Представљена је ILP формулација којом се минимизира потребан број 
фреквенцијских слотова да би се опслужили сви саобраћајни захтеви у мрежи. Развијен је 
софтвер за решавање ILP формулисаног проблема, који омогућава проналажење оптималног 
решења RSA проблема у случају мање топологије оптичке транспортне мреже.   
 У раду [107] извршена је систематизација и дат свеобухватан преглед бројних 
предложених алгоритама за агрегацију саобраћаја у (еластичним) оптичким мрежама наредне 
генерације. Извршена је класификација алгоритама агрегације саобраћаја према сценарију 
саобраћаја (на статичке и динамичке), примењеним механизмима инжењеринга спектралних 
ресурса (рутирање по вишеструким рутама, примена адаптивних модулационих шема, 
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дефрагментација спектралних ресурса), енергетској ефикасности, агрегацији у условима 
опоравка (реконфигурације) мреже и др.  
 У раду [92] предложен је алгоритам за решавање RSA проблема у флексибилним 
оптичким мрежама реалних димензија коришћењем BCO метахеуристике. Истакнуте су 
суштинске разлике у односу на решавање RWA проблема у традиционалним WDM мрежама са 
фиксном алокацијом ресурса. Указано је на ограничења која морају бити задовољена у погледу 
асигнације фреквенцијских слотова путевима светлости, а која доприносе значајном повећању 
комплексности решавања RSA проблема. Предложени BCO-RSA алгоритам истовремено 
минимизира потребан број фреквенцијских слотова и просечну дужину рута (са аспекта броја 
хопова) у мрежи. Алгоритам је тестиран на примерима више реалних топологија мрежа при 
различитим сценаријима саобраћаја, а добијени резултати квалитативно су упоређени са DE 
метахеуристиком и са 3 хеуристичка алгоритма. Поред тога, анализирана је и упоређена 
ефикасност предложеног алгоритма у погледу рачунарске комплексности и брзине 
конвергенције у односу на компаративни DE приступ.  
 У раду [90] предложен је нови модел за пренос сигнализације у контролној равни 
оптичке мреже са генерализованом мултипротоколском комутацијом лабела (GMPLS, 
Generalized Multiprotocol Label Switching). Анализиране су предности и недостаци два основна 
сигнализациона модела (in-fibre-out-of band и out-of-fibre) и на бази тога развијен је хибридни 
модел који комбинује оба основна модела у циљу постизања компромиса између захтева у 
погледу малог кашњења и високе поузданости сигнализације. 
  Радови [93], [111] и [112] посвећени су проблему проширења капацитета оптичке 
мреже у условима повећаних саобраћајних захтева. У раду [93] предложене су и анализиране 
две стратегије проширења оптичког WDM линка засноване на анализи инвестиционих 
трошкова опреме и трошкова загушења услед пораста саобраћајног оптерећења на 
посматраном линку. Посматрани проблем формулисан је као MILP(Mixed ILP) задатак, којим 
се минимизирају укупни трошкови проширења. У раду [111] разматра се примена стратегија 
проширења мрежних ресурса у функцији модела тражње за сервисима. Представљен је нови 
модел проширења капцитета WDM линка, који у обзир узима зависност интензитета саобраћаја 
на посматраном линку од релевантних параметара дифузионог модела који се користе за 
процену тражње нових сервиса. Као наставак истраживања на развоју стратегија проширења 
мрежних ресурса из [111], у [112] представљен је модел стратегије за проширење капацитета 
оптичког линка узимајући у обзир промену цене опреме, изражене преко одговарајуће 
временске функције трошкова опреме. Извршена је анализа осетљивости модела у функцији 
трошкова загушења. Полазећи од претпоставке да је функција трошкова опреме монотоно 
опадајућа током времена, предложени оптимизациони модел којим се минимизирају укупни 
трошкови проширења, одређује оптималан временски период (план) проширења ресурса 
мреже.  
 Део резултата истраживања публикованих у радовима [94],[98],[100],[101],[102],[103] и 
[104] односи се на прогнозирање тражње савремених телекомуникационих 
сервиса/технологија на конкурентном телекомуникационом тржишту. У раду [94] 
анализирани су модели за прогнозирање тржишног учешћа заснованог на атрактивности 
сервиса. У раду [98] примењене су директна и итеративна метода временских серија, које у 
обзир узимају различите утицајне факторе у процени раста тржишта мобилних корисника у 
Републици Србији и упоређене са резултатима Bass-овог дифузионог модела. У раду [100] 
представљен је нови модел прогнозирања тражње заснован на Bass-овом дифузионом процесу 
са варијабилним потенцијалом тржишта у зависности од степена технолошке доступности 
(изграђености) телекомуникационе инфраструктуре. У раду [101] представњен је 
економетријски метод за процену саобраћаја у мрежи мобилног оператора, који у обзир узима 
различите утицајне параметре, чије су вредности процењене применом регресионог модела, 
док је у раду [102] овај метод додатно упоређен са резултатима добијеним применом Bass-овог 
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дифузионог модела, при чему је уочен висок степен корелисаности резултата две методе, као и 
корелисаности резултата тестираних модела и реалних података. У раду [103] предложен је и 
тестиран модел дугорочне прогнозе широкопојасног саобраћаја резиденцијалних корисника 
различитих приступних технологија на телекомуникационом тржишту БиХ. У раду [104] 
развијен је модел за процену тржишне заступљености FTTH (Fiber-To-The-Home) 
широкопојасне технологије на подручју Републике Србије, узимајући у обзир комбиноване 
ефекте смањења цене сервиса/технологије и маркетиншких улагања. 
 Радови [95],[105] и [109] разматрају могућности примене различитих комуникационих 
технологија за потребе реализације интелигентних саобраћајних система. У раду [95] 
представљене су основне карактеристике и анализиране могућности примене RoF(Radio-Over 
Fiber) технологије за потребе имплементације будућих инфраструктурних комуникационих 
система у окружењу за возила, док је у радовима [105] и [109] представљена технологија 
когнитивног радија, анализирани кључни мотиви за њену примену, разматрани изазовни 
проблеми које је неопходно решавати у циљу њене имплементације у аd-hoc комуникационим 
мрежама за возила (VANET, Vehicular Ad-hoc Networks). Такође, представљени су и резултати и 
искуства неких покренутих пилот пројеката у свету који се односе на практичну 
имплементацију ове технологије. 
 
Ђ. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
 На основу анализе научних, стручних и педагошких активности кандидата др Горана 
Марковића, издвајамо оне који указују на испуњеност услова за избор у звање редовног 
професора:  

− Кандидат др Горан Марковић, има научни степен доктора наука из уже научне области 
Експлоатација телекомуникационог саобраћаја и мрежа, за коју се бира. Претходно је 
за ову област кандидат биран у звање доцента 2008. године и у звање ванредног 
професора 2013. године.  

− Био је ангажован за извођење наставе на 13 стручних предмета из уже научне области 
за коју се бира, од чега 6 на основним, 5 на мастер и 2 на докторским академским 
студијама на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду.  

− Оцењен је високим оценама у анкетама за студентско вредновање педагошког рада 
наставника и сарадника у меродавном изборном периоду (распон оцена по предметима 
је од 4,08 до 4,91, а просечна оцена износи 4,53). 

− Именован је за ментора две докторске дисертације (једна одбрањена, а друга је у току 
израде), 3 магистарске тезе, 34 димпломска рада, 18 мастер радова и 22 завршна рада 
одбрањених на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. Поред тога, био је 
ментор једног магистарског рада, једног мастер рада и 13 завршних радова одбрањених 
на Саобраћајном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.  

− Био је члан комисија за оцену и одбрану: 
• 2 магистарске тезе, 111 дипломских, 38 мастер и 22 завршна рада на 

Саобраћајном факултету Универзитета у Београду; 
• 3 докторске дисертације и 9 магистарских теза на Електротехничком факултету 

Универзитета у Београду; 
• 2 докторске дисертације и 1 магистарске тезе на Саобраћајном факултету 

Универзитета у Источном Сарајеву.  
− У досадашњем научно-стручном раду објавио је укупно 114 публикација, од тога 11 

радова у часописима са JCR листе, један рад у тематском зборнику међународног 
значаја, једна монографија националног значаја, 11 радова у часописима националног 
значаја и 90 радoва на међународним и домаћим научно-стручним скуповима. 
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− У меродавном изборном периоду објавио је 27 публикација, и то:  
• 4 рада у часописима са JCR листе,  
• 1 поглавље у тематском зборнику међународног значаја, 
• 2 рада у часопису националног значаја, 
• 16 радова на међународним скуповима, 
• 4 рада по позиву на домаћим скуповима,   

и одржао једно пленарно предавање на скупу међународног значаја. 
− На основу података са Google Scholar, радови др Горана Марковића цитирани су у 227 

публикација (хетероцитати), h-индекс износи 6, а i10-индекс је 3. Према бази SCOPUS, 
радови Горана Марковића цитирани су у 129 публикација (хетероцитати), а h-индекс је 
4. Према Web of Science извору, радови Горана Марковића цитирани су у 37 публикација 
(хетероцитати), од чега је 17 цитата у часописима са JCR листе, a h-индекс je 3.    

− Аутор је једног уџбеника и коаутор једног помоћног уџбеника (практикума), одобрених 
у настави за предмете из уже научне области за коју се бира. 

− Испуњава услов за менторство у вођењу докторских дисертација, са објављених 11 
радова у часописима са JCR листе у последљих 10 година. 

− Члан је Програмског одбора Симпозијума ПосТел, члан Програмског одбора 
међународних конференција New Horizons - International Symposium of transport and 
communications и Transport for Today’s Society, а био је и дугогодишњи члан 
Организационог одбора Симпозијума ПосТел.  

− У досадашњем раду био је учесник на 11 домаћих научно-истраживачких пројеката и 11 
студија, као и на једном међународном пројекту, а у меродавном изборном периоду 
учествовао је на 2 научно-истраживачка пројекта технолошког развоја финансирана од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 4 
студије и био председник једне експертске комисије за израду стручног налаза за 
потребе надлежних државних институција.   

− Рецензентске активности др Горана Марковића обухватају:  
• радове у међународним и домаћим научним часописима (Computer 

Communication & Collaboration, Applied Computing and Informatics, Telfor Journal, 
Војнотехнички гласник, Техника, Српска наука данас),  

• радове са међународних и домаћих конференција (ТELSIKS (2017), 1st 
International Conference Transport for Today’s Society (2016), New Horizons - 
International Symposium of transport and communications (2015, 2017), ПосТел 
(2013, 2014, 2015, 2016), 

• техничко решење (за пројекат технолошког развоја Републике Србије, 2014), 
• један помоћни уџбеник - збирка задатака (2017). 

− Руководилац је Модула за телекомуникациони саобраћај и мреже. 
− Члан је Комисије за основне и мастер академске студије. 
− Био је члан Савета Саобраћајног факултета (2004-2006). 
− Био је председник или члан 15 комисија за избор кандидата у наставничка и сарадничка 

звања на Саобраћајном и Електротехничком факултету Универзитета у Београду, као и 
на Саобраћајном факултету Универзитета у Источном Сарајеву.   

− Био је члан Централне комисије за упис студената на основне академске студије (2013. 
године), а од 2014. године члан је Комисије за упис студената на мастер академске 
студије на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. 

− Био је члан Комисије за утврђивање дисциплинске одговорности студената (2010-2016). 
− Био је члан радне групе за израду Плана интегритета Саобраћајног факултета (2012). 
− Члан је међународне организације IEEE. 
− Има положен стручни испит при Инжењерској комори Србије. 




