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eKoHoMr4Ka H MapKerHHf y )Kene3HurrKoM cao6pahajy", I4MeHoBaHI.I cMo 3a qJIaHoBe Kouncuje :a

rroAHorxerbe us neunaj a o n p uj a nrseH u M KaHAI'{AarH Ma.

KoHKypc rcoju je o6jaenen y ilvcry,,flocroBno', 22.05.2019. roAhHe, npujaeno ce jelau KaHAnAar, H

Ap Munour MlileHrcosuh, Annl.nHx.cao6., AoqeHr Cao6pahajHor Qaxylrera Vuunep:urera y EeorpaAy.

Ha ocHoey nperneAa AocraBJbeHe AoKyMeHral1uje, rcoHcraryjeMo Aa KaHAHAaT Aol-t. Ap Muloru

MHreHxosnh, gan:r. H117K., HctryrbaBa ycJIoBe KoHKypca n rIoAHocHMo cleAehn:

I { 3 B E I I I T A J

A. BnorpaQcnlr TIoAaIIH

Muroru MnreHKosrah,4nnr. uHx. pofeH je24.11.1979. roAHHe y Crrlegepeacxoj flanaHUu, rgeje creKao

ocHoBHo n cpeArbouKoJrcKo o6pa:onarre. Cao6pahajHr.r $arcynrer YHnaep:urera y Eeorpaay je ynucao

rrrKorcKe lggglgg. roAnHe. firan.uon,rnpao je09.12.2004. rolrEHe na Otcercy 3a xene3Huuna cao6pahaj r'r

TpaHcnopr, Ha reMH ,,flpnveua nHTeJrHfeHTHr4x rpaHcnoprHl.{x cucreMa y )Kere3Hnr{ttou cao6pahajy"

noA MeHropcrBoM IIpoQ.ap He6ojure Bojoenha.

V nepraogy oA 2005. Ao 2008. roAr.lHe 6no je aHrrDKoBaH Kao crpyqHla capaAHHK Ha usnoferry HacraBe I43

rrpeAMeTa ,,ErcOHouttxa x(eJIe3HHqKOr CaO6pahaja n rpaHcnopra", ,,Ynpaerame x(eJIe3HuqKilM

cao6pahajerrl H TpaHcrroproM" H,,TpxrurrrHo H MapKerHHtxKo nocJloBaFbe y xeJle3Huuxov cao6pahajy" ua

34pyxeHoj KareApI4 3a yrlpaBJbalbe Ha )I(eJIe3HHIIu, Byr{y H Bo3Ha cpeAcrBa.

Y Jfl "Xe,re3HHUe Cp6raje" je sacuorao paAHu oAHoc 18.12.2006. t-oAl.IHe. HarcoH noJlo)l(eHor crpyr{Hor

klcrrvna H creqeHof 3Barba ,,CaMocraJrHu HHxettep Ha )KeJIe3HI4qH'0, ttocrao je ,,Bogehn nruKenep 3a

opranrzaauujy cao6pahaja H peA Bo)Ktbe" y Cemopy 3a npeBo3 tlyrHl'rKa.

Mapra 2008. roglrHe je sacHoBao paAHH oAHoc Kao capaAHwl y HacraBla sa yll(y HayqHy o6lacr

,,YnpaB$ame, MeHauMeHr, eKoHoMVKa 14 MapKerHHf y xene3Hl4r{rcorra cao6pahajy" ua Cao6pahajHott't

Qary.nrery Yuunep:urera y EeorPaaY



На Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, магистрирао је 2010. године на тему
„Примена целобројног програмирања за решавање проблема распоређивања возова“.

Јуна 2010. године изабран је у звање асистента за ужу научну област „Управљање, менаџмент,
економика и маркетинг у железничком саобраћају“. У периоду 2010-2014. године, ангажован је на
извођењу наставе из предмета „Инжењерска економика у железничком саобраћају и транспорту“,
„Трошковна ефикасност у железничком инжeњерству“ и „Управљање железничким саобраћајем и
транспортом“ на основним студијама. У поменутом периоду ангажован је на мастер студијама на
извођењу наставе из предмета „Менаџмент у транспорту и комуникацијама“ и „Пројектовање
организације у транспорту и комуникацијама“.

Докторску дисертацију под називом “Фази стохастички модел за димензионисање железничког
теретног колског парка” одбранио је 25.10.2013. године на Саобраћајном факултету Универзитета
у Београду.

У периоду од септембра 2015. до септембра 2017. био је ангажован као истраживач у Сарагоса
Логистичком Центру (Истраживачко-образовни центар основан од стране Владе покрајине Арагон
(Шпанија) у сарадњи са Универзитетом у Сарагоси и Технолошким институтом
„Масачусетс“ (МИТ)). У истом периоду држао је курс „Теретни транспорт“ генерацији 2015/16
студената мастер студија (ЗЛОГ 2016) као и специјализоване курсеве za Логистички центар
Самсун (Турска) i Railgrup (кластер транспортних компанија формиран 2002. године у циљу
промоције железничког транспорта у Шпанији) и учествовао на више пројеката, од којих су
“Smart-Rail” и “Clusters 2.0” финансирани од стране Европске Уније (H2020), “AREX” пројекат је
финансиран од стране Владе покрајине Арагон (Шпанија), док је “Intermodal TIR” финансиран од
стране Међународне Друмске Уније (IRU - International Road Union). Одржао је и предавање по
позиву за мастер студенте генерације 2016/17 (ЗЛОГ 2017).

Као аутор или коаутор објавио је 11 радова у међународним часописима са SCI листе (са IF), 4
рада у часописима међународног значаја, два рада-поглавља у међународним монографијама, три
рада у домаћим часописима, три чланка у стручним часописима, као и 31 рад и саопштења на
домаћим и међународним научним скуповима и конференцијама. Коаутор је једног штампаног
уџбеника.

Радио је рецензије за часописе „International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based
Systems“, „International Journal of Railway Technology”, „Applied Mathematical Modeling“,
„Transportation Research Part B”, „Transportation Research Part C”, „Transportation Research Part E”,
“Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems” и „IEEE Transactions on Control
Systems Technology”.

Био је члан уређивачког/међународног научног одбора (председавајући секција) следећих
конференција:

 „The Second International Conference on Railway Technology: Research, Development and
Maintenance“ у организацији Civil-Comp Limited која је одржана у периоду од 08. до 11. 04.
2014. године у граду Ајачо на Корзици (Француска).

 „The Тhird International Conference on Railway Technology: Research, Development and
Maintenance“ у организацији Civil-Comp Limited која је одржана у периоду од 05. до 08. 04.
2016. године у граду Каљари (Италија).



 „The Fourth International Conference on Railway Technology: Research, Development and
Maintenance“ у организацији Elsevier-a која је одржана у периоду од 03. до 07. 09. 2018.
године у граду Ситџес (Шпанија).

 „3rd International Symposium and the 25th National Conference on Operational Research“ у
организацији друштва операционих истраживача Грчке (Helors) која је одржана у периоду
од 26. до 28. 06. 2014. године у граду Волос (Грчка).

 „4th International Symposium and the 26th National Conference on Operational Research“ у
организацији друштва операционих истраживача Грчке (Helors) која је одржана у периоду
од 04. до 06. 06. 2015. године у граду Xaња (Грчка).

 „8th International Symposium and the 30th National Conference on Operational Research“ у
организацији друштва операционих истраживача Грчке (Helors) која је одржана у периоду
од 16. до 18. 05. 2019. године у граду Патрас (Грчка).

У свом досадашњем раду учествовао је у реализацији 15 студија и пројеката.

Области научног интересовања су: наука о саобраћају и саобраћајним технологијама, транспорт,
математичко програмирање, теорија оптималног управљања, фази теорија оптималног управљања,
хеуристички алгоритми, анализа временских серија, фази и фази стохастичко моделовање
временских серија.

Кандидат говори енглески језик.

Б. Дисертације

Библиографски подаци одбрањених дисертација:

1. Миленковић М.: Примена целобројног програмирања за решавање проблема
распоређивања возова, магистарска теза, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет,
Београд, 2010.

2. Миленковић М.: Фази стохастички модел за димензионисање железничког теретног
колског парка, докторска дисертација, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет,
Београд, 2013.

В. Наставна активност

Као сарадник у настави на Саобраћајном факултету од 2005. године држао је вежбе на
предметима ”Управљање железничким саобраћајем и транспортом”, ”Економика железничког
саобраћаја и транспорта” и ”Тржишно и маркетиншко пословање на железници”.

По новом наставном плану и програму, од 2008.-2010. године као сарадник у настави држао је
вежбе на следећим предметима на основним студијама: ”Управљање железничким саобраћајем и
транспортом”, ”Економика железничког саобраћаја и транспорта I” и ”Економика железничког
саобраћаја и транспорта II”.

У периоду 2010-2014. године, ангажован је као асистент на извођењу наставе из предмета
„Инжењерска економика у железничком саобраћају и транспорту“, „Трошковна ефикасност у
железничком инжењерству“ и „Управљање железничким саобраћајем и транспортом“ и



„Организација и менаџмент“ на основним студијама. У поменутом периоду ангажован је на мастер
студијама на извођењу наставе из предмета „Менаџмент у транспорту и комуникацијама“ и
„Пројектовање организације у транспорту и комуникацијама“.

Од избора у звање доцента ангажован је на извођењу практичне наставе (вежбе) и предавања из
наставних предмета: „Инжењерска економика у железничком саобраћају и транспорту“,
„Трошковна ефикасност у железничком инжењерству“ и „Управљање железничким саобраћајем и
транспортом“ на основним студијама. У поменутом периоду ангажован је на мастер студијама на
извођењу наставе из предмета „Менаџмент у транспорту и комуникацијама“ и „Пројектовање
организације у транспорту и комуникацијама“.

Анонимном анкетом студената за школске године: 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14,
2014/15, 2017/18 oцењен је са просечном оценом 4,17.

Наведени предмети припадају ужој научној области „Управљање, менаџмент, економика и
маркетинг у железничком саобраћају“.

У току рада на Саобраћајном факултету био је члан у комисијама за израду четири мастер рада.

Током рада на Саобраћајном факултету учествовао је као коаутор у изради уџбеника:

Небојша Бојовић, Милош Миленковић (2019) “Управљање железничком саобраћајем и
транспортом”, Саобраћајни факултет (ISBN: 978-86-7395-401-1).

Г. Библиографија научних и стручних радова

Г.1. Радови и пројекти до избора у звање доцента

Радови објављени у научним часописима међународног значаја - М20

Рад у врхунском међународном часопису (M21)

1. Miloš Milenković, Nebojša Bojović (2013) “A fuzzy random model for rail freight car fleet
sizing problem”, Transportation Research Part C, Vol 33, pp. 107-133 (IF2012=2,006,
Transportation Science & Technology (7/30)).

Рад у истакнутом међународном часопису (М22)

2. Nebojša Bojović, Branislav Bošković,Miloš Milenković, Aleksandar Šunjić (2010) “A two-level
approach to the problem of rail freight car fleet composition”, Transport, Vol 25(2), pp. 186-192
(IF2009=2,552, Transportation Science & Technology (14/30)).

Рад у међународном часопису (М23)

3. Dragana Macura, Branislav Bošković, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2011) “A Model for
Prioritization of Rail Infrastructure Projects Using ANP”, International Journal of Transport
Economics, Vol 38(3), pp. 265-289 (IF2011=0,345, Transportation (24/26)/Economics (258/333)).



4. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Rita Almeida Ribeiro, Nataša Glišović (2012) “A Fuzzy
Simulated Annealing Approach for Project Time-Cost Tradeoff”, Journal of Intelligent and Fuzzy
Systems, Vol 23, pp. 1–13 (IF2012=0,788, Computer Science, Artificial Intelligence (81/115)).

5. Miloš Milenković, Nebojša Bojović (2014) “Fuzzy modelling approach to the rail freight car
inventory problem”, Transportation Planning and Technology Vol 37(2), pp. 119-137 (IF2012 =
0,427, Transportation Science & Technology (26/30)).

Рад у међународном часопису који није на SCI листи (М24)

6. Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2008) “The Best Rail Fleet Mix Problem”, Operational
Research: An International Journal, Vol 8(1), pp. 77-87.

7. Miloš Milenković, Nebojša Bojović (2014) “A Recursive Kalman Filter Approach to Forecasting
Railway Passenger Flows”, International Journal of Railway Technology, Vol 3(2), pp. 39-57.

8. Rešad Nuhodžić, Dragana Macura, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2010) “Organizational
Design of a Rail Company Using Fuzzy ANP”, African Journal of Business Management, Vol 4
(6), pp. 1494-1499.

Зборници радова са међународних научних скупова - М30

Радови у зборницима радова са научног скупа међународног значаја, објављени у целини – М33

9. Nebojša Bojović, Dragana Mačvanski, Miloš Milenković (2008) “Organizational Design of a
Railway Company Using Fuzzy ANP”, 68th Meeting of the European Working Group MCDA,
Chania, Crete, Proceedings of papers, pp. 65-72.

10. Nataša Glišović, Nebojša Bojović,Miloš Milenković, Nikola Knežević (2009) “Decision Support
System for a Project Management Application”, 3rd International Conference on Computational
and Financial Econometrics - CFE 09, Limassol, Cyprus, Proceedings of papers, pp. 29-31.

11. Nataša Glišović, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2009) „Fuzzy Reasoning Approach for a
Postal Company Restructuring Project”, 7th International Symposium on Intelligent Systems and
Informatics, Subotica, Serbia, Proceedings of papers, pp. 141-144.

12. Predrag Stanojević, Miroslav Marić, Jozef Kratica, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2009)
“Mathematical Optimization for the Train Timetabling Problem”, MASSEE International
Congress on Mathematics, Ohrid, Republic of Macedonia, Proceedings of papers, pp. 96-104.

13. Nataša Glišović, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2010) “Decision Support System for a
Project Activity Time Forecasting Based on Fuzzy PERT Method”, 32nd International
Conference on Information Technology Interfaces, Cavtat, Croatia, Proceedings of papers, pp.
231-236.

14. Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2010) “Train Driver Rostering Optimization”, Intelligent
Systems and Informatics (SISY), 8th International Symposium, Subotica, Serbia, Proceedings of
papers, pp. 501-504.



15. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Rešad Nuhodžić (2011) “A Model for Rail Freight Car
Inventory Process”, 10th Balkan conference on Operation Research, Balcor, Thessaloniki, Grece,
Proceedings of papers, pp. 175-182.

16. Nataša Glišović, Rita Almeida Ribeiro, Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Vladeta Petrović
(2012) “A SA-based Solution Procedure for Fuzzy Time-Cost Tradeoff”, International Scientific
Conference “From Global Crisis to Economic Growth – which way to take”, Belgrade, Serbia,
Proceedings of papers, pp. 1-12.

17. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Milutin Milošević (2012) “A Neuro-Fuzzy Approach for
Urban Rail Passenger Demand Forecasting”, Scientific-Expert Conference on Railways -
RAILCON 12, Niš, Serbia, Proceedings of papers, pp. 93-96.

18. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Rešad Nuhodžić (2012) “A Comparative Analysis of
Neuro-Fuzzy and Arima Models for Urban Rail Passenger Demand Forecasting”, International
Conference on Traffic and Transport Engineering, Belgrade, Serbia, Proceedings of papers, pp.
569-577.

19. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Dragana Macura, Rešad Nuhodžić (2013) “Kalman filtering
approach to forecast the demand for rail passenger services”, 16th International Conference on
Transport Science, Portorož, Slovenia, Proceedings of papers, pp. 240-250.

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу – М34

20. Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2006) “Determining an Optimal Rail Fleet Composition”,
64th Meeting of the European Working Group, Technological Education Institute of Larissa,
Greece, Proceedings of abstracts, pp. 45.

21. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Aleksandar Šunjić (2009) “A Fuzzy Multiobjective
Approach for Determining the Best Rail Fleet Composition Problem”, XL Annual Conference
Italian Operational Research Society, Siena, Italy, Proceedings of abstracts, pp. 127-128.

Часописи националног значаја - М50

Рад објављен у научном часопису националног значаја (М52)

22. Небојша Бојовић, Милош Миленковић (2005) “Примена интелигентних транспортних
система у железничком саобраћају”, Техника, бр. 52(3), стр. 5-13.

Зборници радова са скупова националног значаја - М60

Радови по позиву са скупова националног значаја штампана у целини (М61)

23. Небојша Бојовић, Наташа Глишовић, Милош Миленковић (2009) „Систем за подршку
одлучивању при реинжењерингу пословних процеса поштанских оператера”, ПосТел – рад
по позиву, 15-16 децембар, Зборник радова, стр. 49-56 (http://postel.sf.bg.ac.rs/).

24. Небојша Бојовић, Никола Кнежевић, Драгана Мацура, Милош Миленковић (2010)
„Модел управљања критичном инфраструктуром за одрживи развој поштанског



сектора“ ПосТел – рад по позиву, 14-15 децембар, Зборник радова, стр. 25-30
(http://postel.sf.bg.ac.rs/).

25. Никола Кнежевић, Небојша Бојовић, Милош Миленковић, Драгана Мацура (2011)
„Примена Box-Jenkins приступа за моделовање обима поштанских услуга“, ПосТел – рад
по позиву, 14-15 децембар, Зборник радова, стр. 33-40 (http://postel.sf.bg.ac.rs/).

26. Милан Божић, Наташа Глишовић, Милош Milenković (2012) „Моделовање неизвесности
при управљању пројектима применом Бајесовских мрежа“, ПосТел – рад по позиву, 04-05
децембар, Зборник радова, стр. 97-104 (http://postel.sf.bg.ac.rs/).

27. Никола Кнежевић, Небојша Бојовић, Милош Миленковић, Наташа Глишовић (2013)
„SARIMA-KALMAN модел за предвиђање обима поштанских услуга“, ПосТел – рад по
позиву, 03-04 децембар, Зборник радова, стр. 21-31 (http://postel.sf.bg.ac.rs/).

Зборници радова са скупова националног значаја (М63)

28. Небојша Бојовић, Милош Миленковић (2006) “CRM and its Application in Railway
Transportation”, Научно-стручна конференција о железници – Желкон, Ниш, Србија,
Зборник радова, стр. 133-136.

29. Милош Миленковић, Предраг Станојевић, Мирослав Марић, Небојша Бојовић, Јозеф
Кратица (2009) „Tactical Train Scheduling“, Научна konferencijа “ETRAN”, Врњачка Бања,
Србија (изабран за најбољи рад младог истраживача), Зборник радова, стр. 1-8.

30. Небојша Бојовић, Милош Миленковић, Александар Шуњић (2009) „Locomotive
Scheduling Problem“, 36. Симпозијум о операционим истраживањима, Ивањица, Србија, стр.
22-25.

31. Небојша Бојовић, Милош Миленковић (2010) „Train Crew Pairing Optimization: Serbian
Railways Case“, 37. Симпозијум о операционим истраживањима, Тара, Србија, Зборник
радова, стр. 1-4.

32. Небојша Бојовић, Слађана Тихомировић, Милош Миленковић (2010) „DEA Method for
Rail Company Efficiency Measuring with Special Emphasis to Serbian Railways”, Научно-
стручна конференција о железници – Желкон, Ниш, Србија, Зборник радова, стр. 259-262.

Тезе/дисертације

Одбрањена докторска дисертација (М71)

33. Милош Миленковић (2013) Фази стохастички модел за димензионисање железничког
теретног колског парка, Докторска дисертација, Саобраћајни факултет Универзитета у
Београду, 190 стр.

Одбрањен магистарски рад (М72)

34. Милош Миленковић (2010) Примена целобројног програмирања за решавање проблема
распоређивања возова, магистарска теза, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду,
59 стр.



Научно-истраживачки пројекти и студије пре избора у звање доцента

 „Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском,
комуникационом и железничком сектору Републике Србије“, реализатор: Институт
Саобраћајног факултета, наручилац: Министарство науке и технолошког развоја, 2011-
2014.

 „Реинжењеринг пословних процеса и управљање ризиком у пружању поштанских услуга“,
реализатор: Институт Саобраћајног факултета, наручилац: Министарство науке и
технолошког развоја, 2008-2010.

 „Избор стратегије реструктурирања "Жељезничког превоза Црне Горе" ад“, реализатор:
Институт Саобраћајног факултета, наручилац: Жељезнички превоз Црне Горе ад, 2009.

 „Анализа и процена радних места у ЈКП „Инфостан“, реализатор: Институт Саобраћајног
факултета, наручилац: ЈКП „Инфостан“, 2009.

 „Пројекат макроорганизације ЈКП „Инфостан“, реализатор: Институт Саобраћајног
факултета, наручилац: ЈКП „Инфостан“, 2009.

 „General Master Plan for Transport in Serbia“, Contract No 05SER01/04/016, An EU-funded
project managed by the European Commission Delegation, Assistant Team Leader, Belgrade
2008 – 2009.

 „Пословна, организациона и маркетиншка трансформација JAT AIRWAYS-а“, реализатор:
Институт Саобраћајног факултета, 2008.

- Г.2. Радови и пројекти после избора у звање доцента

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја – М10

Поглавља у монографији међународног значаја (М14)

35. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Libor Švadlenka, Vlastimil Melichar (2016) “Railway
Investment Appraisal Techniques” In: Rai, U. ed. Handbook of Research on Emerging
Innovations in Rail Transportation Engineering. USA: IGI Global, pp. 67-99.

36. Miloš Milenković, Nebojša Bojović (2016) “Railway Demand Forecasting”, In: Rai, U. ed.
Handbook of Research on Emerging Innovations in Rail Transportation Engineering. USA: IGI
Global, pp. 100-129.

Радови објављени у научним часописима међународног значаја - М20

Рад у врхунском међународном часопису (М21)

37. Svetlana Dabić, Momčilo Miljuš, Nebojša Bojović, Nataša Glišović, Miloš Milenković (2014)
“Applying a mathematical approach to improve the tire retreading process”, Resources,



Conservation and Recycling, Vol 86, pp. 107-117. (IF2012=2,319, Engineering, Environmental
(15/42)).

38. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Libor Švadlenka, Vlastimil Melichar (2015) “Stochastic
model predictive control to heterogeneous freight car fleet sizing problem”, Transportation
Research Part E, Vol 82, pp. 162-198 (IF2013=2,676, Transportation Science & Technology
(7/32)).

Рад у истакнутом међународном часопису (М22)

39. Miloš Milenković, Nataša Milosavljević, Nebojša Bojović, Susana Val (2019) „Container flow
forecasting through neural networks based on metaheuristics”, Operations research: An
International Journal, https://doi.org/10.1007/s12351-019-00477-1 (IF2017=1,816, Operations
Research & Management Science (33/84)).

Рад у међународном часопису (М23)

40. Nataša Glišović,Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Libor Švadlenka, Zoran Avramović (2015)
“A Hybrid Model for Forecasting the Volume of Passenger Flows on Serbian Railways”,
Operational Research: An International Journal, Vol 16(2), pp. 1-15 (IF2015=0.311, Operations
Research & Management Science (73/82)).

41. Miloš Milenković, Libor Švadlenka, Vlastimil Melichar, Nebojša Bojović, Zoran Avramović
(2018) “SARIMA modelling approach for railway passenger flow forecasting”, Transport, Vol
33(5), pp. 1113-1120 (IF2017=1,267, Transportation Science & Technology (22/35)).

42. Marko Kapetanović, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2018) “Booking limits and bid price
based revenue management policies in rail freight transportation”, European Journal of Transport
and Infrastructure Research, Vol 18(1), pp. 60-75 (IF2017=1,278, Transportation (22/32)).

Рад у међународном часопису који није на SCI листи (М24)

43. Nebojša Bojović, Miloš Milenković, Marko Kapetanović, Nikola Knežević (2016) “Innovations
Impact on Efficiency of European Railway Companies”, Management, Vol. 79, pp. 13-25.

Зборници радова са међународних научних скупова - М30

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33)

44. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Nataša Glišović, Libor Švadlenka (2015) “Optimization of
the rail freight car fleet sizing problem”, 4th International Symposium & 26th National
Conference on Operational Research, Chania, Greece, 4th-6th June, Proceedings of papers, pp.
155-162.

45. Nataša Glišović, Miloš Milenković, Nebojša Bojović (2015) “Comparison of SARIMA-GA-
ANN and SARIMA-ANN for prediction of the railway passenger flows”, 4th International
Symposium & 26th National Conference on Operational Research, Chania, Greece, 4th-6th June,
Proceedings of papers, pp. 181-186.



46. Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Libor Švadlenka (2015) “A survey of optimization
approaches for rail freight car fleet management”, 6th International Scientific Conference,
Pardubice, Czech Republic, 3rd-4th September, Proceedings of papers, pp. 347-374.

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34)

47. Marko Kapetanović, Nebojša Bojović, Miloš Milenković (2016) „Revenue management policies
in railway freight transportation: A case study of Serbian Railways“, hEART 2016: 5th
Symposium of the European Association for Research in Transportation, Delft, The Netherlands,
Proceedings of abstracts.

48. Marko Kapetanović, Miloš Milenković, Nebojša Bojović (2017) “Discriminatory revenue
management policies in rail freight transportation”, hEART 2017: 6th Symposium of the
European Association for Research in Transportation, Haifa, Israel, Proceedings of abstracts.

Часописи националног значаја – М50

Рад у водећем часопису националног значаја (M51)

49. Marko Kapetanović,Miloš Milenković, Nebojša Bojović, Zoran Avramović (2017) “Evaluation
of European Railway Companies Efficiency: Application of a Two-Stage Analysis”, Tehnika
72(3), pp. 403-410.

50. Lazar Ćiraković, Nebojša Bojović,Miloš Milenković (2014) “A nonparametric efficiency
analysis of bus subsystem in Belgrade city, using DEA methods”, Tehnika бр. 69(6), стр. 1032-
1039.

Зборници радова са скупова националног значаја - М60

Предавање по позиву на националном скупу штампано у целини (М61)

51. Милош Миленковић, Наташа Глишовић, Никола Кнежевић, Небојша Бојовић (2014)
“Поређење VAR модела и униваријантних неуронских мрежа за прогнозирање обима
поштанских услуга”, ПосТел – рад по позиву, 02-03 децембар, Зборник радова, стр. 69-79
(http://postel.sf.bg.ac.rs/).

52. Никола Кнежевић, Небојша Бојовић, Милош Миленковић, Марко Капетановић (2016)
„Анализа утицаја пружања логистичких и електронских услуга на ефикасност националних
поштанских компанија“, ПосТел – рад по позиву, 29-30 новембар, Зборник радова, стр. 03-
12 (http://postel.sf.bg.ac.rs/).

53. Никола Кнежевић, Наташа Глишовић, Милош Миленковић, Небојша Бојовић (2018)
„Прогнозирање прихода од поштанских услуга коришћењем неуронских мрежа заснованих
на метахеуристикама“, ПосТел – рад по позиву, 04-05 децембар, Зборник радова, стр. 33-
42 (http://postel.sf.bg.ac.rs/).



Научно-истраживачки пројекти и студије након избора у звање доцента

 „Upravljanje kritičnom infrastrukturom za održivi razvoj u poštanskom, komunikacionom i
železničkom sektoru Republike Srbije“, realizator: Institut Saobraćajnog fakulteta, naručilac:
Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, 2011-2019.

 ”Strengthening Excellent Teams”, University of Pardubice, Czech Republic, 2012-2015.
 “Development of Research Teams”, University of Pardubice, Czech Republic, 2012-2015.
 INTERMODAL TIR - Scientific study on transport facilitation in the BSEC region. Zaragoza

Logistic Center, Spain, 2016.
 Smart Rail - Smart Supply Chain Oriented Rail Freight Services, Zaragoza Logistic Center, Spain,

2015-2018.
 Clusters 2.0 - Open network of hyper connected logistics clusters towards Physical Internet,

Zaragoza Logistic Center, Spain, 2018-2021.
 DIAMOND - Revealing fair and actionable knowledge from data to support women’s inclusion

in transport systems, The Faculty of Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade,
Serbia, 2018-2021.

 Be-Open - European forum and oBsErvatory for OPEN science in transport, The Faculty of
Transport and Traffic Engineering, University of Belgrade, Serbia, 2019-2021.

 Estudio de indicadores de la región de Aragón como hub logístico, y benchmark frente a hubs
Europeos, funded by Aragon Exterior (AREX), Zaragoza Logistics Center, 01.06.2018-
01.10.2018.

Г.3. Цитираност (извор Google scholar)

Радови др Милоша Миленковића су наведени 173 пута (од 2014. године 146). Према истом извору
h-индекс износи 9, а i10-индекс је 8.

Кандидат др МилошМиленковић има и Research Gate Score = 16,00.
(https://www.researchgate.net/profile/Milos_Milenkovic)

Д. Приказ и оцена научног рада кандидата

Приказ научног рада кандидата после избора у звање доцента

Научни рад кандидата др Милоша Миленковића после избора у звање доцента се заснива на
примени савремених приступа и метода при решавању бројних саобраћајних, поштанских и
телекомуникационих проблема, а пре свега проблема у железничком сектору. Др Милош
Миленковић је као аутор или коаутор објавио 19 научних радова у међународним и домаћим
часописима и зборницима радова са конференција, од којих је шест радова публиковано у
међународним научним часописима са SCI листе и са импакт фактором. Сви радови тематски
припадају ужој научној области „Управљање, менаџмент, економика и маркетинг у железничком
саобраћају“.

Расположиви ресурси у железничком сектору се алоцирају на инвестиције у капитална добра
(станице, пруге, опрема) и на превозне операције. Имајући у виду чињеницу да су ресурси
ограничени, потребно је максимизирати повраћаје добијене од улагања расположивих ресурса.
Најбољи начин да се ово обезбеди је да ресурси буду алоцирани на пројекте којима се
максимизира њихов повраћај. Поглавље међународне монографије 35. садржи преглед основних



аналитичких алата за процену оправданости инвестиционих предлога на железници. У поглављу је
дат детаљан опис технике дисконтовања, нето садашње вредности, интерне стопе повраћаја и
“cost-benefit” анализе са посебним освртом на примену при оправданости извођења радова на
реконструкцији железничке пруге.

Прогнозирање представља врло значајну активност у планирању железничког транспорта.
Прецизно предвиђање будуће тражње за транспортним услугама представља врло сложен процес и
неопходно ја да би компанија остварила боље пословне резултате. Прогнозирање нивоа тражње је
од виталног значаја за железницу у целини јер пружа основни улаз за планирање и управљање
свим пословним активностима укључујући планирање превозних операција, маркетинг и
финансије. Нивои тражње и време њиховог настанка (на дневној, недељној, месечној или сезонској
основи) значајно утичу на нивое капацитета, финансије и структуру пословања у целости.
Прогнозирање се заснива на примени историјских података и коришћењу различитих техника за
добијање прецизних процена будућих захтева за транспортом. У поглављу монографије 36.
начињен је свеобухватан преглед различитих техника, како каузалних, тако и пројективних.
Посебна пажња посвећена је техникама које се користе за моделовање тражње у железничком
сектору.

У раду 37. метод заснован на bајесовским мрежама је предложен као алат за подршку одлучивању
при протектирању пнеуматика. Анализа је спроведенa на основу података о експлоатацији
пнеуматика компаније у јавном путничком превозу и статистички резултати су употребљени као
улаз у предложени модел. Резултати добијени применом предложеног модела пружају добру
основу за доношење одлука о томе да ли коришћени пнеуматик протектирати или не.

Приступ заснован на померљивом хоризонту је примењен у раду 38. за истовремено решавање
проблема одређивања оптималне величине колског парка и алокације теретних кола на железници.
Развијени динамички модел токова товарених и празних кола експлицитно разматра стање,
управљање и ограничења капацитета станица уз присуство различитих типова теретних кола и
делимичну заменљивост између појединих типова. Тражња и времена путовања се посматрају као
случајне променљиве. Предложени приступ је тестиран на низу различитих инстанци и потврђена
је његова применљивост у циљу ефективнијег и ефикаснијег планирања и анализирања парка
теретних кола на железници.

У раду 39. предложен је приступ заснован на комбинацији фази неуронских мрежа и
метахеуристика за прогнозирање контејнерских токова. Приступ користи фази „if-then“ правила за
избор између две различите хеуристике, симулираног каљења и генетског алгоритма, за развој
архитектуре неуронске мреже. Равијени непараметарски модели су поређени са традиционалним
параметарским АРИМА моделима. Временска серија сачињена од опсервација контејнерског
саобраћаја на месечном нивоу за луку Барселона је употребљена за развој и тестирање модела.
Модели су поређени на основу критеријума за процену перформанси и за сваки од различитих
скупова података (укупни контејнерски саобраћај, утовар, истовар, транзит и ток празних
контејнера) изабран је одговарајући модел.

Прецизност предвиђања обима путничких токова на железници је од великог значаја за основне
функције управљања ресурсима. Иако се решење овог проблема често заснива на коришћењу
неуронских мрежа, значајна неизвесност је још увек присутна у функционисању саобраћајних



система. У раду 40. поређени су параметарски и непараметарски приступи за предвиђање месечног
обима путничких токова на српским железницама. Хибридни модел заснован на интеграцији
генетског алгоритма и вештачких неуронских мрежа је поређен са традиционалним САРИМА
моделом. Иновативни приступ се заснива на коришћењу генетских алгоритама за оптимизацију
архитектуре неуронских мрежа. Тестирањем модела на временској серији сачињеној од месечног
обима токова путника на српским железницама доказана је супериорност развијеног хибридног
приступа.

У раду 41. путнички токови су моделовани применом традиционалног „Box-Jenkins“ приступа. На
основу историјских података сачињених од месечних опсервација броја путника на српским
железницама утврђено је да временска серија има изражену аутокорелацију сезонских
карактеристика. Како би се адекватно моделовала сезонска периодичност, предложен је сезонски
ауторегресивни модел покретних средина за фитовање и прогнозирање временске серије.
Експериментални подаци показали су задовољавајуће предиктивне перформансе.

У раду 42. користи од примене дискриминаторних стратегија у железничком теретном транспорту
су размотрене са циљем максимизације профита. Анализирају се редовне, цикличне услуге са
фиксним возним саставом и капацитетом. Проблем је декомпонован на дискретне временске
периоде. Транспортни захтеви имају стохастички карактер. Потребно је донети одлуку да ли
прихватити или одбити одређени захтев. Проблем је формулисан као проблем динамичког
програмирања, док су детерминистичке апроксимације проблема коришћене за формулисање
стратегија ограничења резервација и лицитација са ценама услуга. Добијени резултати су
поређени са тренутно коришћеном праксом „први-приспео, први-опслужен“ на српским
железницама.

У циљу одрживог развоја транспортног сектора неопходно је преусмерити токове са друмског на
железнички вид транспорта и успоставити јединствено европско тржиште превозних услуга.
Иновације у железничком сектору доприносе већој ефикасности транспортних услуга и
промовисању конкурентнијег транспортног система. У првој фази рада 43. ефикасност је добијена
применом анализе обавијених података и одређен ранг 23 европске железничке компаније за
временски период од 2009. до 2013. године. У другој фази, уведени су фактори који представљају
технолошке и организационе иновације. Коришћењем различитих статистичких тестова утицај
ових фактора на техничку ефикасност железнице је размотрен. Резултати указују на значајан
утицај иновација на ниво ефикасности железничких компанија.

Ефикасност система планирања и дистрибуције колских токова је од велике важности за већину
железничких компанија. Ефикасност се може представити кроз укупан број кола у систему, и
ефикасност алокације ових кола на транспортне захтеве. У раду 44. приступ померљивих
хоризоната је примењен за решавање проблема симултане оптимизације величине колског парка и
алокације теретних кола. Развијени динамички модел разматра хетероген колски састав и
могућности замене између типова кола.

У раду 45. предложени су различити модели за предвиђање путничких токова на железници. На
основу расположивих података, начињено је поређење модела заснованог на комбинацији
сезонских ауторегресивних покретних средина (САРИМА), генетских алогритма и неуронских



мрежа (САРИМА-ГА-АНН) и САРИМА-АНН модела. На основу изабраних критеријума утврђен
је метод који показује боље перформансе.

Железничка теретна кола представљају ресурсе велике вредности и оптимално управљање парком
кола је од велике важности за железничке компаније. Бројни модели за управљање возним парком
су предложени у литератури. Циљ рада 46. је свеобухватан преглед скоријих приступа решавању
проблема оптималног управљања теретним колским парком. Предложена је класификација модела
и описане су најважније карактеристике са аспекта структуре модела и приступа решавању.

Технике управљања приходима могу бити од користи за железничке компаније при одређивању
оптималних стратегија алокације капацитета и максимизирања прихода током одређеног планског
периода. Када је у питању управљање капацитетима, једна од најважнијих одлука је да ли
прихватити или одбити ново пристигли захтев, имајући у виду могућност да исплативији захтев за
транспортом пристигне у блиској будућности. Стога се у раду 47. разматрају технике за
управљање приходима како би се дефинисала стратегија прихватања или одбијања ново
пристиглог захтева за транспортном услугом. Обухватањем расположивог капацитета, проблем је
декомпонован на временске периоде и процењује се утицај текућих одлука на будућност. За
решавање проблема користи се модел динамичког програмирања. Услед комплексности и
димензија модела, модел динамичког програмирања је апроксимиран детерминистичким
линеарним програмирањем. Предложена методологија је поређена са тренутно коришћеном
праксом на српским железницама.

У раду 48. размотрен је проблем оператора на железници који пружа распоређене, цикличне
услуге на линеарној мрежи ранжирних станица током дискретног временског периода. Размотрена
је услуга вишеструких возова којом се допушта могућност конекција и издвајања/додавања
пошиљака и блокова. Транспортни захтеви се карактеришу извориштем и одредиштем, бројем
кола, најранијим и најкаснијим временом отпреме у датом дискретном временском периоду, и
приходом који би се остварио задовољењем транспортних захтева. Експлицитним обухватањем
мрежне структуре одређена су ограничења капацитета возова, блокова и возних рута. За решавање
проблема примењене су апроксимације засноване на детерминистичком математичком
програмирању. Предложени приступ је тестиран на распоређеним услугама које се реализују на
српским железницама. Експериментални резултати указују на потенцијалне користи кроз
повећане приходе у односу на традиционалну „први-приспео, први-опслужен“ праксу на српским
железницама.

Рад 49. представља побољшање основног приступа представљеног у раду 43. Циљ рада је процена
ефикасности железничких компанија у Европи узимајући у обзир различите комбинације улаза-
излаза. У ту сврху примењена је двофазна анализа, где је у првој фази ефикасност добијена
применом ДЕА методе, док су у другој фази спроведени статистички тестови и примењена Тобит
анализа како би се проценио утицај различитих фактора животне средине. Железничке компаније
Западне Европе имају боље перформансе у односу на компаније Источне и Централне Европе када
је у питању путнички и укупни транспорт, што није случај када се разматра само теретни
транспорт. Осим неколико компанија, не постоје трендови у перформансама када је у питању
повећање или смањење нивоа ефикасности.

Један од најважнијих принципа било које компаније је принцип ефикасности који се састоји од
достизања највиших могућих економских ефеката са минималним економским инвестицијама. У
раду 50., непараметарска анализа ефикасности аутобуских подсистема јавног градског саобраћаја
у Београду је спроведена. Утврђено је да је укупна ефикасност на релативно ниском нивоу. Такође
је закључено да економија обима нема значајан утицај на ниво ефикасности у случају
категоризације начињене у овом раду (пет компанија мале величине, три компаније средње



величине и две велике компаније). Мале и средње компаније су у лошијем положају него велике
компаније када се ради о економији обима. Ови резултати указују на неопходност организационог
и технолошког реструктурирања аутобуских компанија и транспортног система у целини.

Прогнозирање представља предвиђање будућег излаза различитих пословних феномена.
Компанија мора да разуме и употреби прогнозе како би добила одговоре на бројна питања која се
односе на кључне детерминанте перформанси као што су профит, тражња, трошак производње и
остале индикаторе. У раду 51. анализиран је обим поштанских услуга у ЈП “Пошта Србије”. На
основу расположивих података примењене су две технике моделовања временских серија,
векторски ауторегресивни модели и неуронске мреже. Применом познатих критеријума за
процену перформанси начињено је поређење представљених метода.

Савремено информационо друштво изискује континуално унапређење квалитета услуга
поштанских компанија, увођењем нових технологија и садржаја у своје пословање. Циљ рада 52. је
анализа утицаја пружања ових додатних услуга на ефикасност националних поштанских
компанија. Најпре је извршена оцена ефикасности применом анализе обавијања података (ДЕА).
Узимајући у обзир велики број улазно-излазних фактора који карактеришу пословање поштанских
компанија, како би се повећала дискриминаторна моћ ДЕА методе, оцена ефикасности је
спроведена комбинацијом метода анализе главних компоненти (ПЦА) и ДЕА. У другој фази,
користећи добијене оцене ефикасности, извршена је анализа утицаја пружања логистичких и
електронских услуга на ниво ефикасности поштанских компанија.

Поштански оператори теже повећању својих прихода коришћењем различитих мера, од којих је
врло популарна и дефинисање циљног износа прихода. Како тачна прогноза прихода има велики
значај за дефинисање циљног прихода у раду 53. је примењен метод вештачких фази неуронских
мрежа заснованих на метахеуристици за моделовање прихода од писмоносних пошиљака у ЈП
„Поште Србије“. Применом познатих критеријума за процену перформанси начињено је поређење
са традиционалним АРИМА методом. На основу добијених резултата показано је да метод
вештачких неуронских мрежа представља бољи избор за прогнозу будућих прихода од
писмоносних пошиљака у ЈП „Поште Србије“.

Ђ. Оцена испуњености услова

На основу свеобухватне анализе научно-истраживачких и наставних активности у претходном
периоду, кандидат др Милош Миленковић, дипл. инж., испуњава услове за избор у звање
ванредног професора, и то:

1. Докторска дисертација коју је кандидат др Миленковић одбранио на Саобраћајном
факултету Универзитета у Београду, припада ужој научној области „Управљање,
менаџмент, економика и маркетинг у железничком саобраћају“ за коју се и бира.

2. Поседује способност за наставни рад као предметни наставник, што је доказао својим
досадашњим ангажовањем и богатим педагошким искуством и потврдио оценом о
квалитету наставе добијене кроз спроведене анкете студената, која износи 4,17
(максимална оцена 5,00).

3. Кандидат др Милош Миленковић, дипл. инж., је до сада публиковао 53 научно-стручних
радова, од којих је после избора у звање доцента објавио укупно 19, као што је приказано у
наредној табели.



Радови после избора у доцента

Врста резултата М Број радова Редни број рада
Поглавља у монографији међународног
значаја М14 2 35, 36

Рад у врхунском међународном часопису М21 2 37, 38
Рад у истакнутом међународном часопису М22 1 39
Рад у међународном часопису М23 3 40-42
Рад у часопису међународног значаја који
није на SCI листи М24 1 43

Саопштење са међународног скупа
штампано у целини М33 3 44-46

Саопштење са међународног скупа
штампано у изводу М34 2 47-48

Рад у водећем часопису националног
значаја М51 2 49-50

Предавање по позиву са скупа националног
значаја штампано у целини М61 3 51-53

4. У досадашњем раду др Милош Миленковић, дипл. инж., је учествао као члан пројектног
тима или један од аутора у изради 15 научно-истраживачких пројеката и студија, од чега је
8 после избора у звање доцента.

5. Током рада на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду учествовао је као коаутор
у изради уџбеника који се користи као основни материјал на основним, мастер и
докторским студијама (Управљање железничким саобраћајем и транспортом, Саобраћајни
факултет, Универзитет у Београду, Аутори: Небојша Бојовић, Милош Миленковић, 2019.,
ИСБН: 978-86-7395-401-1).

6. Кандидат др Милош Миленковић је активан као рецензент радова за неколико
међународних часописа и конференција. Учествовао је у раду научних одбора
међународних конференција (RAILWAYS 2014/16/18 и HELORS 2014/15/19).

7. Др Miloš Milenković, дипл. инж., активно учествује у развоју наставно-научног подмладка
кроз учествовање у комисијама за израду мастер радова и учешће у Комисијама за одбрану
завршних и дипломских радова. До сада је биo члан комисије на четири мастер рада.

8. Др Милош Миленковић био је истраживач у Сарагоса логистичком центру (МИТ-
Међународни логистички програм) у периоду од 01.10.2015. до 01.10.2017. године.

Е. Закључак и предлог Комисије

На основу увида у конкурсну документацију, Комисија сматра да пријављен кандидат, доцент др
Милош Миленковић, дипл. инж., формално и суштински задовољава све прописане услове за
избор у звање ванредног професора за ужу научну област „Управљање, менаџмент, економика и
маркетинг у железничком саобраћају“. Сагледавајући остварене резултате и објављене радове,
Комисија констатује да је др Милош Миленковић, дипл. инж., остварио изузетне научно-
истраживачке резултате.
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Sarynrera YHunep:ureray Eeorpaly, il3a6epe y 3Barbe u Ha paAHo MecTo BaHpeAHor rpooecopa 3a PI(y

HayqHy O6lacr ,,Vnpannane, MeHaUMeHT' eKOHoMHKa n MapKeTHHf y Xene3HUr{KOM Cao6pahajy" Za pap

Ha ogpeleHo BpeMe oA 5 roAnsa ca IyHHM paAHI'IM BpeMeHoM'

V Eeorpaay, 18.06.2019. roAI'rse

IIJIAHOB}I KOMI4C

AP Eojornh,

peAoBHI{ rpooecop Cao6pahaj nor SaKynrera
Yuunep:urera Y EeorPaAY

peAoBHLI rpooecop Py.uapcro-reoJlollrKor

Sarynrera, Vuunepsnrera y Beorpa'uy

1 .

2.

a

ry fl{aryuu Kocruh,

peAoBHI{ rpoabecop Cao6pahaj uor oaKynrera

Ynueepaurera Y BeorPaAY

SasA
Line

SasA
Line


SasA
Line
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