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A.2. Запослења, претходни избори и напредовања 

Након дипломирања на Саобраћајном факултету, од 1987. до 1990. године био је запослен у 
индустрији „Иво Лола Рибар“ у Железнику као Руководилац транспорта и у Саобраћајном 
предузећу „Ласта“ у Београду као истраживач у Служби развоја. 
Од 01.09.1990. запослен је на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду као 
асистент-приправник. Биран је у звање асистента 1998. за предмет Динамика возила, 
(решење бр.144/2 од 10.03.1998.). Након мировања радног односа ради обављања дужности 
помоћника министра за друмски саобраћај у Министарству саобраћаја и телекомуникација 
обављања у периоду 2001. до 2004. и дужности секретара удружења за саобраћај и 
телекомуникације Привредне коморе Србије у периоду 2004 - 2013 наставио је рад на 
Саобраћајном факултету као асистент на Здруженој катедри за Безбедност саобраћаја и 
друмска возила у периоду 01.01.2014. - 06.06.2014. У јуну 2014. изабран је у звање доцента зa 
ужу нaучну oблaст „Друмскa вoзилa и динaмикa вoзилa„ (одлука бр. 61202-2399/14 од 06. 06. 
2014.). 

Б. МАГИСТАРСКИ РАД И ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 
 
Б1. Одбрањена магистарска дисертација (М70) 
 
Кандидат др Душан Младеновићо одбранио је магистарски рад на Саобраћајном факултету у 
Београду и стекао је научни степен магистра техничких наука - саобраћајно инжењерство из 
уже науче области „Динaмикa вoзилa“ 29.04.1997. године под ментроством проф. др Николе 
Ћућуза. 

• Младеновић, Д. 1997. Истраживање утицаја конструкционих карактеристика на 
осцилаторно понашање аутобуса, Београд, Универзитет у Београду - Саобраћајни 
факултету.  

Б.2. Одбрањена докторска дисертација М(71) 

Кандидат др Душан Младеновић одбранио је докторску дисертацију на Саобраћајном 
факултету у Београду и стекао је научни степен доктора наука - саобраћајно инжењерство из 
уже науче области „Друмскa вoзилa и динaмикa вoзилa“ 08.07.2008. године, за коју је и 
расписан Конкурс, под менторством проф. др Властимира Дедовића. 

• Младеновић, Д. 2008. Динамичко понашање аутобуса у реалним условима вожње, 
Београд: Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет. 259 стр. 

В. НАСТАВНА АКТИВНОСТ 

Током свог педагошког рада од 20 година стекао је педагошко искуство у високом школству 
у звањима асистента-приправника, асистента и доцента на свим нивоима студија. Други је 
аутор два основна уџбеника и коаутор помоћног уџбеника за студенте Саобраћајног 
факултета. 

В.1. Учешће у настави 
Основне студије 
Као асистент-приправник на Саобраћајном факултету у периоду од 1990. до 1998. године 
кандидат је изводио аудиторне и лабораторијске вежбе из предмета „Динамика возила“ а од 
1998. до 2001. као асистент на истом предмету. Од школске 2001/02. до 2004/05. године 
кандидат је био хонорарно ангажован за држање вежби на истом предмету. 
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Након избора у звање доцента 2014. године до данас ангажован је за извођење предавања и 
вежби на предметима „Возна динамика“ (модул: Безбедност друмског саобраћаја и модул: 
Друмски и градски саобраћај) и „Безбедност возила у саобраћају и транспорту“ (модул: 
Безбедност друмског саобраћаја, модул: Друмски и градски саобраћај и модул: Друмски и 
градски транспорт). 
Од школске 2015/16. ангажован je на предмету „Динамика возила - одабрана поглавља“ 
(модул: Безбедност друмског саобраћаја) на мастер студијама. 
Oд школске 2018/19. на докторским студијама ангажован је на предмету „Динамичке 
карактеристике савремених друмских транспортних средстава“ (студијски прoгрaм: 
Сaoбрaћaj). 

В.2. Уџбеници 
1. Дедовић, В., Младеновић, Д., Секулић, Д., Динамика возила, основни уџбeник, 

Унивeрзитeт у Бeoгрaду - Сaoбрaћajни фaкултeт, 2017, 270 страна, ISBN: 978-86-7395-
370-0. 

2. Јовановић, В., Миловановић, Б., Младеновић, Д.,. Транспорт опасне робе у друмском 
саобраћају, основни уџбeник, Унивeрзитeт у Бeoгрaду - Сaoбрaћajни фaкултeт, 2008, 
ISBN: 978-86-7395-266-6. 

3. Дедовић, В., Младеновић, Д., Динамика возила - практикум, помоћни уџбeник. 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду - Сaoбрaћajни фaкултeт, 1999, ISBN: 86-7395-069-4. 

В.3. Менторства и комисије 
Кандидат је био је председник Kомисије за одбрану два завршна рада. Такође, био је члан 
Комисија за одбрану два мастер рада, као и члан Комисије за одбрану једног завршног рада 
(2014-2018). 

Био je члан комисије за одбрану три дипломска рада (1998-2000). 

В.4. Студентске анкете 
У тoку рaдa нa Сaoбрaћajнoм фaкултeту oцeњивaн je oд стрaнe студeнaтa крoз aнoнимнe 
aнкeтe. Просечне оцене (максимална оцена је 5) у студентским анкетама за предмете 
основних академских студија од школске 2014/15. године до школске 2017/18. године (по 
годинама и по семестрима) су следеће:  

- 2014/2015. година, летњи семестар, просечна оцена 4.38; 
- 2015/2016. година, летњи семестар, просечна оцена 4.06; 
- 2016/2017. година, зимски семестар, просечна оцена 5.00; 
- 2017/2018. година, зимски семестар, просечна оцена 3.79; 
- 2017/2018. година, летњи семестар, просечна оцена 4.53. 

Укупна просечна оцена у периоду од школске 2014/2015. године до школске 2017/2018. 
године за предмете основних академских студија је 4.26. Кандидат савесно испуњава своје 
наставне обавезе. Својим свестраним и успешним радом са студентима показао je да поседује 
педагошке способности и смисао за наставни рад. 
 
Г. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД КАНДИДАТА 
Кандидат др Душан Младеновић од почетка наставне и научне каријере активно учествује у 
свим процесима научно-истраживачког рада из области „Динамика возила“ а затим „Друмскa 
вoзилa и динaмикa вoзилa“. Основне области истраживања су му: динамичко понашање 
возила у реалним условима вожње, подужна и бочна динамика возила, а посебно вертикална 
динамика - осцилаторно понашање возила намењених превозу путника (аутобуса) и дејство 
осцилација на возача и путнике. Кандидат се посвећује и истраживањима примене нових 
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мехатроничких система у унапређењу безбедносних својстава возила, возила као елемента 
интелегентних транспортних система и оквира за очување и унапређење безбедносних 
својстава возила.  

Током свог досадашњег рада у наведеној области, кандидат је показао изузетну темељитост и 
способност у научно-истраживачком раду. Кандидат се током рада на докторској 
дисертацији и кроз више објављених научних и стручних радова развио у посвећеног 
самосталног истраживача у ужој научној области „Друмскa вoзилa и динaмикa вoзилa“ за 
коју је расписан конкурс. 
Кандидат је резултате својих истраживања редовно саопштавао и публиковао. Током свог 
досадашњег рада кандидат др Душан Младеновић је као аутор или коаутор објавио 46 
научних и стручних радова који су публиковани и саопштени у међународним и домаћим 
часописима, односно у зборницима радова са међународних и домаћих конференција, 
симпозијума и скупова, а од тога: 

• 5 радова у часописима међународног значаја и то 3 из категорије истакнути 
међународни часопис М22 и 2 из категорије међународни часопис М23 (3 рада након 
избора у звање доцента, категорија М22), 

• 6 радова у часописима националног значаја (два рада у врхунском часопису 
националног значаја категорије М51 након избора у звање доцента и један категорије 
М53), 

• 25 радова у зборницима радова са међународних научних скупова објављених у 
целини (категорија М33), од чега14 радова после избора у звање доцента), 

• 1 рад у зборнику радова са међународних скупова штампаних у изводу (М34), 
• 6 радова на конференцијама националног значаја – категорија М63 (2 рада након 

избора у звање доцента), 
• 2 монографије националног значаја и једно поглавље у монографији. 

Кao aутoр или кoaутoр или члaн рaднoг тимa, учeствoвao је у изрaди 25 нaучнo-
истрaживaчких и стручних студиja и прojeкатa, од којих су 9 међународни пројекти (8 
међународних пројеката после избора у звање доцента). 
Према изложеном, кандидат поседује неопходно теоријско, истраживачко и стручно 
искуство, знање, интелектуални потенцијал, велику личну радозналост, истрајност у раду и 
друге квалитете за успешно бављење наставним и научно-истраживачким радом. 

Д. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ  

Д.1. Учешће у одборима научних скупова и рецезентски рад 

Био је члан програмског одбора Међународне конференције First International Conference 
Transport for Today's Society – TTS 2016, May 19-21, Bitola, R. Macedonia, као и члан 
програмског одбора VI Meђунaрoдног симпoзиjума сaoбрaћaja и кoмуникaциja Нови 
хоризонти 2017, 17-18. нoвeмбaр, Дoбoj, Рeпубликa Српскa, Бoснa и Хeрцeгoвинa. Такође је 
као члан учествовао у раду Прoгрaмскoг oдбoрa мeђунaрoднe кoнфeрeнциje Second 
International Conference Transport for Today's Society – TTS 2018, May 17-19, Bitola, R. 
Macedonia. За све споменуте конференције рецензирао је већи број радова. 
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Рецензиро је приручник у издању Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије: И. 
Кузманов; Д. Тучић, Приручник за обуку за возача туристичког воза, Агенција за безбедност 
саобраћаја Републике Србије, 2017, 70 страна, ISBN 978-8689155-15-0  

Д.2. Активности међународног и националног значаја 
У периоду 2001. до 2004. године кандидат је био постављен на дужност Помоћника министра 
за друмски саобраћај у Министарству саобраћаја и телекомуникација Републике Србије. Од 
2004. до 2013. био је  Секретар удружења за саобраћај и телекомуникације Привредне коморе 
Србије. За члана Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације за објекте 
из члана 89. Закона о планирању и изградњи именован је Решењем број 119-1-00012/2008 
Министарства животне средине и просторно планирање, чији је члан био до 2015. Решењем 
број 119-01-00427/2015-07 Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре  
именован је за Известиоца Ревизионе комисије. Био је члан Комисије Савезног института за 
мере и ретке металe у периоду 2000-2004. Овлашћени је пројектант за област саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације, лиценца број 370-А851-05. 

Био је члан Генералне скупштине међународне асоцијације друмског саобраћаја IRU 
(International Road Union - Geneve) од 2004. до 2015. У периоду 2003-2004. био је заменик 
члана ECMT (Европска комисија министара ). У периоду 2005. до 2013. био је члан рaдне 
групе WP30 при UNECE Geneve. Био је председник Управног одбора АД „Икарбус“, фабрике 
за производњу аутобуса и специјалних возила, у периоду 2002 - 2004. и Заменик председника 
Савета Дирекције за путеве Србије у периоду 2001-2004. Био је подпредседник Управног 
одбора Ауто Мото Савеза Србије у периоду 2001-2004., као и члан Управног одбора СП 
„Ласта“ Београд од 2005. до 2013. Октобра 2012. изабран је за члана IRU Финансијске 
комисије за период 2013-2015. Био је члан акредитационог комитета IRU Academy, Geneve, 
од 2011. до 2015. године. Био је делегат у Inland transport Committee (ITC), Unece, Geneve од 
2004. до 2014. године.  

Био је члан радне групе Министарства за инфраструктуру за израду Нацрта Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају и подзаконских прописа, Решење број 119-01-83/2010-13 као 
и радне групе за израду Закона о превозу ствари у друмском саобраћаја, Решење број 119-01-
84/2010-13. Решењем број 119-01-192/2013 наставио је рад као члан радне групе 
Министарства саобраћаја за израду Нацрта Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
и подзаконских прописа. 

На изборима у Инжењерској комори Србије 2016. године, изабран је за члана Скупштине као 
једини представник саобраћајних инжењера. Потпредседник је Комисије за међународну 
сарадњу у Инжењерској комори Србије. Известилац је Републичке ревизионе комисије од 
2014. године где је поново постављен 30.11.2018. године. Члан је Надзорног одбора АД 
„Икарбус“, фабрике за производњу аутобуса и специјалних возила, од 2017. и сада. 

Сарадњу са другим високошколским и научно-истраживачким установама, након избора у 
звање доцента, остварио је кроз учешће у реализацији међународног пројекта Europe Adriatic 
SEA-WAY Project, funded by the IPA Adriatic cross-border Cooperation Programme, 2014-2016. 
(Научно-стручна сарадња са Факултетом за поморство и саобраћај - Универзитет у Љубљани 
и Факултетом за саобраћај и комуникације - Универзитет у Сарајеву). 
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Ђ. БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА 

Ђ.1 . Списак публикација до избора у звање доцента (јун 2014.) 
Категорија М20 - Радови објављени у научним часописима међународног значаја 

Рад у међународном часопису (М23) 
[1] V. Ćirović, D. Aleksendrić, D. Mladenović, "Braking torque control using recurrent neural 

networks", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part D: Journal of 
Automobile Engineering, Vol 226, Issue D6, 2012, pp.754-766, doi: 
10.1177/0954407011428720, ISSN: 0954 – 4070, IF 2012: 0.583. 

[2] S. Janković, S. Mladenović, K. Lipovac, D. Mladenović, S. Vesković, "Model of Service-
Oriented B2B Integration in the Traffic Safety Area", Promet – Traffic and 
Transportation, Vol. 25, 2013, No. 2, pp. 169-176, ISSN: 0353-5320, IF 2013: 
0.292http://www.fpz.unizg.hr/traffic/index.php/PROMTT/article/view/1291/1045. 

 
Категорија М30 - Радови у зборницима са међународних научних скупова 

Саопштење са међународног научног скупа штампано у целини (М33) 
[3] V. Dedović, D. Mladenović, "Analiza oscilatornih karakteristika autobusa na simulacionom 

modelu", Zbornik radova međunarodnog skupa Nauka i motorna vozila '01, Vol. 2, Paper 
0111, Beograd, Srbija, JUMB, 2001, str. 107-110. 

[4] D. Mladenović, V. Mijušković, V. Tubić, Z. Dragošan, "Establishing a new approach to 
decision making regarding safety", Proceedings of the 2nd Conferences On safe roads in 
XXI Centery, Budapest, Hungary, October 2002, pp. 1-666. 

[5] D. Mladenović, N. Nikolić, D. Hadžić, "Road safety in Republic of Serbia and some EU 
Member Countries", Proceedings on CD of the 3th Conferences On safe roads in XXI 
Centery, Budapest, Hungary, October 2004, pp. 25-27. 

[6] M. Vujanić, D. Hadžić, N. Nikolić, D. Mladenović, "Expertising of traffic accident type 
“vehicle – pedestrian", Proceedings on CD of the 3th Conferences On safe roads in XXI 
Centery, Budapest, Hungary, October 2004. 

[7] Д. Младеновик, "Утврдување на параметрите на комфорт во аутобусите", Зборник на 
трудови Саобракај и комуникации 2000, Стратегиски правци ѕа развој, Охрид, 
Македонија, 2000, стр. 204–208. 

[8] D. Mladenović, V. Dedović, S. Žeželj, "Evaluation of vibrational behaviour of buses in 
service", International Conference Science and Motor Vehcles NMV '97, Vol. 1, Paper YU-
97406, Beograd, Srbija, JUMV, 1997, pp. 249-252. 

[9] D. Mladenović, N. Milosavljević, N. Jevtić, "Modeli za vrednovanje buke i aerozagađenja u 
parking garažama", Zbornik radova Naučno-stručne konferencije sa međunarodnim 
učešćem, Teslić, Republika Srpska, 2001, str. 383-394, 

[10] D. Mladenović, N. Jevtić, "Koncept održivog razvoja i osnovni principi upravljanja u 
bezbednosti saobraćaja u lokalnoj zajednici", Zbornik radova 7. međunarodne Konferencija 
„Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Donji Milanovac, 19-21. april 2012, str. 301-
306. 

[11] D. Mladenović, V. Peulić, N. Jevtić, "Osnovne funkcionalnosti i upravljanje bezbednošću 
saobraćaja na lokalnom nivou", Zbornik radova IV međunarodnog simpozijuma Novi 
horizonti saobraćaja i komunikacija, Doboj, 22-23. novembar 2013, str. 146-151. 
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[12] D. Mladenović, V. Peulić, N. Jevtić, "Propisi Evropske unije o licenciranju profesionanih 
vozača", Zbornik radova IV međunarodnog simpozijuma Novi horizonti saobraćaja i 
komunikacija, Doboj, 22-23. novembar 2013, str. 286-293. 

[13] D. Mladenović, J. Guenkov, N. Jevtić, "Struktura aktivnosti i upravljanja bezbednošću 
saobraćaja u lokalnoj zajednici", Zbornik radova 8. međunarodne Konferencija „Bezbednost 
saobraćaja u lokalnoj zajednici“, Divčibare, 18-20. april 2013, str. 77-82. 

Саопштење са међународног научног скупа штампано у изводу (М34) 
[14] S. Pejčić-Tarle, D. Mladenović, T. Džuverović, "Implications of invironmental regulations 

on decision making process in transportation", 16th Europion Conference on Operational 
Research, Brussels, June 12-15, 1998. 

Монографија националног значаја (М42) 
[15] В. Момчиловић, Д. Младеновић, М. Косанић, Време управљања возилом и 

коришћење дигиталних тахографа, Привредна комора Србије, Београд, 2010, ISBN: 
978-86-80809-66-3. 

[16] В. Јовановић, Д. Младеновић, Б. Миловановић, Н. Драговић, Безбедност превоза 
опасних роба у друмском транспорту, Привредна комора Србије, Београд, 2010, 
ISBN: 978-86-80809-57-1. 

Поглавље у монографији националног значаја (М44) 
[17] С. Глумац и други, Пројектовање, производња и експлоатација аутобуса, 

монографија, поглавље "Комфор и безбедност путника", Икарбус, Београд 2002, стр. 
403-422, ISBN: 978-86-90242-52-8. 

Категорија М50 - Радови у часописима националног значаја 

Рад у часопису националног значаја (М52) 
[18] D. Mladenović, Ž. Janjoš, "Noise and vibration measuring in vehicle to a valuation of their 

influence on drivers and passengers", Saobraćaj u gradovima, No 4/95, Beograd, 1995. 

[19] N. Ćućuz, D. Mladenović, "Rail vehicles effects on passengers and environment", 
Saobraćaj u gradovima, No 5/95, Beograd, 1995. 

[20] D. Mladenović, V. Dedović, S. Žeželj, "Noise, vibration and temperature comfort research 
in city buses on real exploatation condition", Saobraćaj u gradovima, No 4/97, Beograd, 
1997, str. 39-47. 

Категорија М60 – Радови на скуповима националног значаја 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 
[21] D. Mladenović, V. Tubić, S. Tica , "Primena modela za utvrđivanje aerozagađenja i buke na 

gradskoj mreži u ekološkom vrednovanju", Zbornik radova, IV savetovanje o tehnikama 
regulisanja saobraćaja, TES, Sombor, 23-25. 03. 2001, str. 236-242. 

[22] D. Mladenović, G. Dikić, "Vehicle response simulation by quarter car model", Zbornik 
radova YU INFO ‘98, Kopaonik, Srbija, 1998, str. 506-509. 

[23] D. Mladenović, H. Ličen "Appliance of random processes theory in dynamics system 
analysis", Zbornik radova SYM-OP-IS ‘97, Bečići, Jugoslavija, 1997, str. 679-682. 

[24] D. Mladenović, "Determining of Traffic environmental effects Models", Zbornik radova - 
Put i životna sredina, Vršac, 1997. 
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Ђ.2. Списак студија и пројеката до избора у звање доцента  

Међународни пројекат 

1. Institutional Capacity Building Project in Transport Sector, 04SER01/07/2005, project 
financed with the European Agency for Reconstruction, short time expert for Road Transport 
01.07.2005 - 31.01.2007. 

Научно-истраживачки пројекти националног значаја 

1. Израда модела за проучавање узрочно-последичних веза и емисије од моторних возила 
у комуналним срединама у области загађења ваздуха и буке, Екологија и саобраћај, 
Сепарат 1, Пројекат који је финансирало Министарство за животну средину, 1990-1991. 

2. Рационализација коришћења теретних кола на ЈЖ, Пројекат бр. 151790 који је 
финансирало Министарство за науку и технологију Републике Србије, 1999. 

3. Прилагођавање возила из пописног фонда СРЈ за коришћење у ВЈ, Пројекат који је 
финансирало Министарство одбране, 1998. 

4. Програм обнове аутобуског возног парка у Србији, Пројекат који је финансирало 
Министарство саобраћаја и телекомуникација Републике Србије, 2001. 

5. Програм консолидације СП "Ласта" Београд, Пројекат који је финансирало 
Министарство саобраћаја и телекомуникација Републике Србије, 2001. 

6. Методе финансирања аутопутева у Републици Србији, Пројекат који је финансирало 
Министарство саобраћаја и телекомуникација Републике Србије, 2002. 

Остале студије и пројекти  

7. Пројекат информационог система ЈКП "Аутотранспорт" Панчево, Институт 
Саобраћајног факултета, Београд, 1992. 

8. Усавршавање система одржавања референтне марке возила АСП "Ластра Лазаревац", 
Институт Саобраћајног факултета, Београд 1992. 

9. Реконструкција ЈТС у ЈГПП у Београду, Институт Саобраћајног факултета, 
Београд,1998. 

10. Истраживање и оцена потрошње горива у систему ГСП "Београд", Институт 
Саобраћајног факултета, Београд, 1998. 

11. Истраживање функционалних карактеристика аутобуса ИК103/104 В, Пројекат који је 
финансирало АД ИКАРБУС, Београд, 1996-1997. 

12. Техничко-технолошка документација објекта техничког прегледа са анексима 
компаније "Дунав осигурање", Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2001. 
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Ђ.3. Списак публикација после избора у звање доцента 
. 
Категорија М20 - Радови објављени у научним часописима међународног значаја 

Рад у истакнутом међународном часопису (М22) 

[25] G. Stojić, D. Mladenović, O. Prentkovskis, S. Vesković, 2018. "A Novel Model for 
Determining Public Service Compensation in Integrated Public Transport Systems", 
Sustainability 2018, 10(9), 2969; doi: 10.3390/su10092969 (IF2017 =2.075). 

[26] D. Sekulić, S. Rusov, V. Dedović, S. Šalinić, D. Mladenović, I. Ivković. 2018. "Analysis of 
bus users' vibration exposure time", International Journal of Industrial Ergonomics, 65: 26-
35 (IF2017=1.429). ), (ISSN 0169-8141, online), DOI:10.1016/j.ergon/2018.01.017  

[27] S. Janković, S. Mladenović, D. Mladenović, S. Veskovic, D. Glavić 2018. "Schema on read 
modeling approach as a basis of big data analytics integration in EIS", Enterprise 
information system, Volume 12, 2018 - Issue 8-9: Model-driven data-intensive Enterprise 
Information Systems, PP 1180-1201, https://doi.org/10.1080/17517575.2018.1462404 
(IF2017=1.683).  

Саопштење са међународног научног скупа штампано у целини (М33) 
[28] D. Mladenović, M. Marina, D. Sekulić. 2018, "Motorcycle safety features, contemporary 

elements of active and passive safety", Proceedings of the Second International Conference 
Transport for today’s society, Bitola, R. Macedonia (Proceedings in press). 

[29] S. Zdravković., D. Mladenović, S. Janković, A. Uzelac. 2018, "Using Crowdsoursing 
possibilities in road traffic", Proceedings of the Second International conference Transport 
for today’s society, Bitola, R. Macedonia (Proceedings in press). 

[30] N. Begović, M. Domoxoudis, E. Liberopoulos, U. Marjanović, M. Miltiadou, D. 
Mladenović, Z. Ostojić, A. Pavsek, M Petrović, B. Radoš. 2018,  "Intelligent Transport 
Systems in South East Europe: Towards a Common Strategic Framework for 
implementation", pp 1427-1435, Cetra 2018, 5th Proccedings of International Conference on 
Road and Rail Infrastructure, University of Zagreb, Faculty of Civil Engineering, Dept. for 
Transportation Engineering, Zadar, Croatia, ISBN 978-953-8168-25-3, DOI 
10.5592/CO/CETRA.2018. 

[31] D. Mladenović, D. Sekulić, I. Ivković. 2017, "Overview of contemporary mechatronic 
systems on the bus as safety elements", VI International Symposium New Horizons 2017 of 
Transport and Communications, 17-18 November 2017, Doboj, Bosnia and Herzegovina, 
Proceedings of the Symposium, pp. 279-289, ISBN: 978-99955-36-66-4, UDK: 
656.1/.2(082)(0.034.4), COBISS.RS-ID: 7077144, Publisher: University of East Sarajevo, 
Faculty of Transport and Traffic Engineering Doboj, http://www.novihorizonti.rs.ba/wp-
content/uploads/2016/10/Proceedings-New-Horizons-2017.pdf. 

[32] S. Zdravković, D. Mladenović, S. Janković, A. Uzelac. 2017, "Architecture of Wireless 
Sensor Network for Road Traffic Noise Measurement", VI International Symposium New 
Horizons 2017 of Transport and Communications, 17-18 November 2017, Doboj, Bosnia 
and Herzegovina, Proceedings of the Symposium, pp. 244-248, ISBN: 978-99955-36-66-4, 
UDK: 656.1/.2(082)(0.034.4), COBISS.RS-ID: 7077144, Publisher: University of East 
Sarajevo, Faculty of Transport and Traffic Engineering Doboj, 
http://www.novihorizonti.rs.ba/wp-content/uploads/2016/10/Proceedings-New-Horizons-
2017.pdf. 
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[33] S. Janković, , S. Mladenović, D. Mladenović, S. Vesković, D. Glavić. 2017, "Schema on 
Read Modeling Approach as a Basis of Big Data Analytics Integration with EIS", 
Proceedings of the 7th International Conference on Information Society and Technology - 
ICIST 2017, 12-15 March 2017, Kopaonik, Serbia, Vol. 1, pp. 142-147, ISBN: 978-86-
85525-19-3, Society for Information Systems and Computer Networks, Belgrade, 
http://www.eventiotic.com/eventiotic/files/books/icist2017.pdf. 

[34] I. Ivković, D. Sekulić, D. Mladenović. 2016, "Analysis and Assessment of the Transport 
Volume by Road Vehicles in the Adriatic-Ionian Region", Proceedings of the 3rd 
International Conference on Traffic and Transport Engineering, Belgrade, Serbia, 24-25 
November, ISBN: 978-86-916153-3-8, 587-593. 

[35] D. Sekulić, D. Mladenović. 2016, "Evaluation and analysis of vibration effects on bus 
users", Proceedings of the First International conference Transport for today’s society, 
Bitola, R. Macedonia, pp. 342-350, ISNB: 987-9989-786-79-2. 

[36] S. Janković, S. Zdravković, S. Mladenović, D. Mladenović, A. Uzelac. 2016, "The Use of 
Big Data Technology in the Analysis of Speed on Roads in the Republic of Serbia", 
Proceedings of the Third International Conference on Traffic and Transport Engineering - 
ICTTE Belgrade 2016, pp. 219-226, November 24-25. 2016, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-
86-916153-3-8, COBISS.SR-ID: 227197964. 

[37] D. Sekulić, V. Dedović, D. Mladenović, I. Ivković. 2015, "The Handling Analysis of a 
Transit Bus in Function of Passengers Positions", Proceedings of the 5th International 
Conference New Horizons, Doboj, Bosnia & Herzegovina, 20-21 November, ISBN: 978-
99955-36-57-2, 40-46. 

[38] S. Janković,  D. Mladenović, S. Mladenović, S. Zdravković, A. Uzelac, "Big Data in 
Traffic", Proceedings of the First International Conference Transport for Today's Society – 
TTS 2016, pp. 28-37, May 19-21. 2016, Bitola, Macedonia, ISBN: 978-9989-76-79-2, 
http://ttsconference.org/Zbornik_TTS_2016_final.pdf. 

[39] S. Janković, S. Mladenović, D. Mladenović, A. Uzelac, S. Zdravković. 2016, "Korišćenje 
Apache Hadoop big data platforme u analizi senzorskih podataka u saobraćaju", Zbornik 
radova XLIII Simpozijuma o operacionim istraživanjima - SYM-OP-IS ’16, str. 243-246, 
20-23. septembar 2016, Tara, Srbija, Zbornik radova – elektronsko izdanje, ISBN: 978-86-
335-0535-2, COBISS SR-ID: 218932492, Editori: Aleksandar Ilić, Dalibor Petrović, Dejan 
Stojković, Izdavač: Medija centar “ODBRANA“, Beograd. 

[40] D. Mladenović, N. Jeftić, "Commercial road transport safety", Proceedings of 10th 
International conference Road safety in local community, pp. 151-150, April 22-25, 2015, 
Serbia, ISBN 978-86-7020-315-0 

[41] D. Sekulić, V. Dedović., D. Mladenović. 2014, "General oscillatory model of vehicles for 
passenger transport", Proceedings of the Second International Conference on Traffic and 
Transport Engineering, Belgrade, pp. 808-819, ISBN: 978-86-916153-1-4. 

Рад у водећем часопису националног значаја (М51) 
[42] D. Sekulić, I. Ivković, D. Mladenović. 2017. "Effects of the seat cushion oscillatory 

parameters on vibration exposure and dynamic seat comfort in the bus", Journal of Applied 
Engineering Science, 15 (4): 433-441. 
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[43] С Jaнкoвић, С. Mлaдeнoвић, Д. Mлaдeнoвић, С. Здрaвкoвић, A. Узeлaц, "Big Data 
тeхнoлoгиja у сaoбрaћajу: Студиja случaja aутoмaтских брojaчa", Teхникa, 2 (2016), 
стр. 281-288, ISSN: 0040-2176. 

Рад у научном часопису (М53) 
[44] S. Janković, D. Mladenović, S. Mladenović, S. Zdravković, A. Uzelac, "Big Data in 

Traffic", Horizons, Year X, Vol. 3 (2016), pp. 101-112, ISSN: 1857-9892, DOI: 
10.20544/HORIZONS.B.03.1.16.P11, UDC: 004.65:681.586]:656.053. (рад раније 
презентиран на међународној конференцији, референца [39]). 

Саопштење са  скупа националнoг знaчaja штaмпaно у целини (M63) 
[45] Mлaдeнoвић, С., А. Узелац, С. Јанковић, Д. Младеновић, "Примена IoT концепта у 

саобраћају", PosTel 2015, XXXIII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и 
телекомуникационом саобраћају, 1-2. децембар 2015, Београд, Зборник радова, стр. 
305-314, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, ISBN: 978-86-7395-342-7. 

[46] D. Mladenović, N. Begović, M. Domoxoudis, M. Miltiadou, A. Pavsek, M. Petrović. 
2018, "Methodology for the definition of an ITS common strategic framework in sout east 
europr", Proccedings of Third Serbian road congress, 2018, Belgrade, Serbia, ISBN: 978-
86-88541-10-7, COBISS.SR-ID 264685068. 

Ђ.4. Научно истраживачке студије и пројекти после избора у звање доцента  

Међународни  пројекти  
13. Europe Adriatic SEA-WAY Project, funded by the IPA Adriatic cross-border Cooperation 

Programme, 2014-2016. (Научно-стручна сарадња са Факултетом за поморство и 
саобраћај - Универзитет у Љубљани и Факултетом за саобраћај и комуникације - 
Универзитет у Сарајеву, при изради три излазна резултата/извештаја у оквиру радног 
пакета WP4). 

14. South East harmonized qualification of professional Drivers, 2014-2017; 2014-1-FR01-
KA202-008824, IRU Academy, Promotrans France, CCIS – Belgrade. 

15. TRACECA Road Safety II, Traceca Road Safety Action Plan, 
EUROPEAID/133698/C/SER/MULTI; SAFEGE, registered address at: Parc de I’île - 
15/27, rue du Port - F92022 Nanterre Cedex - FRANCE. 

16. Monitoring of the road safety strategies in SEETO members and draft a regional short term 
action plan; EuropeAid/132633/C/SER/multi; 2016/17, European commission, Directorate-
General for Mobility and Transport, SAFEGE, registered address at: Parc de I’île - 15/27, 
rue du Port - F92022 Nanterre Cedex -  FRANCE. 

17. Technical Assistance for the improvement of road safety standards in Albania, Vehicle 
safety standards, 01.10.2017 - 31.07.2018, Order-number 4L7259LL, Dornier Consulting 
lnternational GmbХ, Berlin. 

18. Saydi Arabia Road Transport Stydy, (P162625) 2016/2017;  The Word Bank, P.P Box 5900, 
Riydah 11432, Saudi Arabia. 

19. Technical assistant to Connectivity in the Western Balkans (Albania, Bosnia and 
Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro, Serbia): Strategic fremework for 
implementation of ITS in TEN-T WB6 region; 2017-2018, DG TrEN Brusseles, MoT MC 
Donald, Romaniа, SEETO. 
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20. Establishment of Road Safety Unit and related RSA procedures within the Federal Ministry 
of Communications and Transport of Bosnia and Herzegovina 2018/19, SAFEGE, 
registered address at: Parc de I’île - 15/27, rue du Port - F92022 Nanterre Cedex -  
FRANCE. 

Научно-истраживачки пројекти националног значаја 
21. Рaзвoj сoфтвeрa и нaциoнaлнe бaзe пoдaтaкa зa стрaтeшкo упрaвљaњe рaзвojeм 

трaнспoртних срeдстaвa и инфрaструктурe у друмскoм, жeлeзничкoм, вaздушнoм и 
вoднoм сaoбрaћajу примeнoм eврoпских трaнспoртних мрeжних мoдeлa, Прojeкaт TР 
36027, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 
Институт Сaoбрaћajнoг фaкултeтa, Бeoгрaд, 2011-2019. 

Остали пројекти 
22. Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета за приградски и локални превоз у 

Београду, Институт Сaoбрaћajнoг фaкултeтa, (угoвoр бр. 209 oд 13.5.2016. гoдинe) 
Бeoгрaд. 

23. Упоредна анализа постојећих система обуке за стицање сертификата о стручној 
оспособљености у земљама ЕУ и земљама у окружењу, уз дефинисање предлога 
оптималног модела за примену у Републици Србији, Институт Саобраћајног 
факултета, Београд, 2016. 

24. Истраживање индикатора перфоманси безбедности саобраћаја за 2018. годину (уговор 
бр. 113 од  08.05.2018. године), Институт Сaoбрaћajнoг фaкултeтa, Бeoгрaд. 

25. Израда локалне стратегије безбедности саобраћаја - Стратегија безебедности 
саобраћаја на путевима града Суботице за период од 2018 до 2020, АМСС – Центар за 
моторна возила и Институт Саобраћајног факултета, новембар 2017 - јул 2018. године. 

 
Е. ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 
 
Научно-истраживачки рад кандидата др Душана Младеновић, дипл. инж. саобраћаја, у 
периоду после избора у звање доцента верификован је објављивањем већег броја радова у 
међународним и домаћим часописима и зборницима са научно-стручних скупова и 
конференција у земљи и иностранству. 
Рад кандидата опредељен је на ужу научну област „Друмска возила и динамика возила“. Део 
радова се односи на подужну и бочну динамику возила, као и на понашање возила у реалним 
условима вожње, а део на вертикалну динамику, анализу осцилаторног понашања возила и 
оптимизацију осцилаторног комфора корисника и дејство вибрација на човека. Кандидат је 
део својих истраживања усмерио на области савремених безбедносних технологија возила, 
примену интелигентних технологија, оптимизацију коришћења возила као елемената 
интелигентих транспортних система као и на оптимизацију кретања возила применом 
савремених информационо-комуникационих технологија.  
Преглед радова кандидата показује велику ширину области његовог интересовања. 

У рaду бр. 25. приказан је модел оптимизације трошкова функционисања ради упоређења 
пословања аутобуског оператера са оператером који користи железничка превозна средства. 
У раду је развијен модел за расподелу путника у интегрисаним системима јавног превоза 
путника са гледишта минималних трошкова функционисања оператера. Извршена је 
упоредна анализа два могућа оператера у области превоза путника – аутобуског и 
железничког. Код аутобуских оператера разматране су могућности примене возила са 
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различитим конструкционим и ергономским параметрима, као и утицај услова под којима се 
она користе са гледишта трошкова, пре свега потрошње горива, трошкова одржавања возила, 
трошкова осигурања возила и редовног сервисирања.  
У рaду бр. 26 извршена је анализа утицаја случајних вибрација на дозвољено време излагања 
вибрацијама корисника међуградског аутобуса за критеријум умањеног комфора према 
међународном стандарду ISO 2631/1985. Анализа је спроведена помоћу валидираног 
осцилаторног модела са 65 степени слободе кретања дефинисаног у „ADAMS/View“ модулу 
Мultibody програмског пакета „MSC.ADAMS“. Време излагања је одређено за реалну 
осцилаторну побуду - добар асфалт - бетонски коловоз, регистровану при брзини од 80 km/h. 
На основу симулационих резултата утврђено је да путници на предњем и задњем препусту 
аутобуса имају врло кратко дозвољено време излагања. У циљу продужења времена 
излагања, предложени су нови осцилаторни параметри за њихова седишта. Са новим 
осцилаторним парамтерима време излагања се значајно продужило за сувозача и путнике на 
предњем и задњем препусту аутобуса. Одговарајућим избором осцилаторних параметара 
седишта дозвољено време излагања путника вибрацијама може да се продужи. Резултати 
анализе могу да послуже као препоруке и смернице при конструисању седишта и да значајно 
помогну конструкторима аутобуса у циљу унапређења и побољшања осцилаторног комфора. 
 
Рaд бр. 28 полази од статуса мотоциклиста као угрожене категорије у саобраћају од стране 
WHO. Број регистрованих мотоцикала у земљама ЕУ и Републици Србији расте тако да и се 
повећава степен ризика за мотоцикле у реалним условима кретања, нарочито када се узме у 
обзир велика старост мотоцикала, посебно у Србији. У раду се даје преглед модерних 
система активне и пасивне безбедности мотоцикла и мотоциклиста који могу да унапреде 
безбедносна својства мотоцикала. Представљене су и идеје за имплементирање оваквих 
система како би се утицало на смањење броја и степена последица страдалих мотоциклиста у 
Србији. Посебно је анализиран однос брзине, радијуса кривине и угла нагињања, који је 
велика непознаница за возача и који се компензује искуством. Серијска уградња АБС 
уређаја, као и других система активне безбедности, значајно доприноси смањењу броја 
незгода са учешћем мотоцикала. Истраживања показују да се само АБС системом број 
незгода са учешћем мотоцикала може значајно смањити, а на основу тестова у реалним 
условима вожње.  

У раду бр. 29 приказана је примена изворног модела прикупљања података (Crowdsourced 
data collection) који утиче na развој „паметних градова“ у целини, а и на аспект оптимизације 
кретања возила. Приказан је традиционални предиктивни приступ комуникације између 
возила (V2V), као и комуникација између возила и инфраструктуре (V2I) и предложeнa 
техника у којој велика група појединаца дели податке прикупљене коришћењем својих 
паметних телефона као механизам подршке за избор динамичких рута, а у циљу избегавања 
загушења у саобраћају. Распон примене апликација заснованих на концепту Crowdsourced је 
широк и разнолик: може се користити за процену долазака аутобуса у реалном времену или 
за пружање тачнијих информација у вези са тренутним загушењима у саобраћају, које се 
даље могу користити за побољшање навигације. У овом раду дефинисани су начини 
прикупљања података и указано на предности које би овај модел могао донети друмском 
транспорту кроз оптимизацију кретања возила. Такође, разматрана је имплементација 4G 
LTE технологије у возилима, што може бити додатни извор корисних информација.  
 
Циљ рaда бр. 31 је да прикаже значај и допринос савремених технологија које, примењене на 
аутобусима, повећавају активну безбедност и смањују оптерећење возача. Услови у којима се 
одвија саобраћај и сложеност услова који се могу очекивати у будућности захтевају возаче са 
појачаном пажњом и краћим временом реакције. При оптимизирању динамичког понашања 
аутобуса са гледишта подужне и бочне динамике, ситуације у вожњи које се јављају у 
подужном и  попречном правцу делом су контролисане великим бројем мехатроничких 
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подсистема контролом  подужних сила као и бочних сила (управљања и стабилности). 
Описани су различити индивидуални мехатронички системи (ABS, ASC, ACC, ARC, DDC) за 
побољшање динамичког понашања аутобуса у подужном правцу (при вучи и кочењу) и у 
бочном правцу (при скретању). Представљени су резултати сложеног експериметналног 
истраживања стабилности једног прототипа међуградског аутобуса опремљеног системима 
за електронску контролу стабилности и кочења. Анализирани одзиви (бочно убрзање и 
брзина скретања) на управљачки улаз (синусоидна побуда, према ISO 14935 стандарду) за 
различите брзине, на полигону и реалним условима вожње указују на значај и допринос 
мехатроничких система унапређењу активне безбедност аутобуса. Рад омогућује и 
баждарење измерених величина за корекцију на симулационим моделима.  
 
У раду бр. 32 анализирана је бука од возила и бука од саобраћаја која има за последицу 
деградацију животне средине. Бука од друмског саобраћаја доминирајући је облик буке у 
савремено урбаној средини. Циљ овог рада је представљање нове архитектуре система 
бежичне сензорске мреже за мерење буке од саобраћаја засноване на IoT концепту. 
Досадашња истраживања указују на проблеме који се тичу складиштења велике количине 
прикупљених података и њихове обраде у реалном времену. У раду је разматрана употреба 
разних сензорних уређаја на различитим платформама. Предложена архитектура система је 
јефтина и једноставна у погледу типова сензора, што је чини погодном за широку примену за 
праћење параметра животне средине. Приступ који је предложен може бити основа за будућа 
емпиријска истраживања и развој напредних модела за утврђивање карактеристике емисије и 
буке од возила и саобраћајном току као и вредновање њеног утицаја и имисије у животној 
средини. 
 
У рaду бр. 34 спрoвeдeнo je опсежно истрaживaњe постојеће путнe инфрaструктурe и 
оствареног обима саобраћаја у рejoну лукa Јадранко-јонског региона за шест зeмaљa: 
Aлбaнијa, Хрватска, Гчка, Италија, Црна Гора и Словенија. Дистрибуциja тoкoвa моторних 
возила кao и обим саобраћаја прикaзaни су зa чeтвoрoгoдишњи пeриoд oд 2010. дo 2013. 
гoдинe, узимajући у oбзир рaзличитe кaтeгoриje вoзилa и сeзoнскe нeрaвнoмeрнoсти 
карактеристичне за посматрани регион. Дoминaнтнoст друмског транспорта у oднoсу нa 
другe видoвe и његов изрaжeниjи нeгaтивни утицaj нa живoтну срeдину указује на важност 
прaћeња, aнaлизе и прoцeне друмских транспортних индикатора у садашњем и будућем 
периоду. Резултати спроведених анализа представљају улазне податке у поступку дoнoшeња 
oдлука које имају за циљ ствaрaњa oдрживoг транспортног систeмa.  
 
Рад бр. 35 бави се класификацијом и основним специфичностима вибрација које делују на 
возача и путнике у току експлоатације аутобуса. У раду су приказани различити ефекти 
вибрација које делују на возаче и на путнике. Такође, приказани су и симулациони резултати 
за оцену вибрационих ефеката на комфор корисника, возача и три путника на 
карактеристичним позицијама, за један тип међуградског аутобуса. Оцена комфора 
спроведена је у складу са процедуром и критеријумима прописаним у две верзије 
међународног стандарда ISO 2631 (1997, 1985). За анализу комфора коришћена су 
вреднована вертикална убрзања на местима корисника. У програмском пакету „Matlab“ 
дефинисани су филтери за вредновање вертикалних убрзања. У сврху ове анализе коришћен 
је валидиран осцилаторни модел аутобуса који је развијен у програмском пакету 
„ADAMS/View“. Утврђено је да је путник који седи на седишту у задњем препусту аутобуса 
изложен највишим вредностима вертикалних убрзања. Сходно томе, има и најнижи комфор и 
најкраће дозвољено време излагања вертикалним вибрацијама. Резултати симулације указују 
на потребу за побољшањем осцилаторне удобности у задњем делу аутобуса. 
 
У рaду бр. 37 извршeнa је aнaлизa упрaвљивoсти грaдскoг aутoбусa у функциjи рaспoрeдa 
oптeрeћeњa. Разматрани су кaрaктeристични oдзиви нa упрaвљaчки улaз кojи je aнaлитички 
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oписaн кao oдскoчнa функциja. Aнaлизa oдзивa (угао бочног клизања, брзина скретања, 
бочно убрзање) спрoвeдeнa je пoмoћу jeднoтрaжнoг мoдeлa возила сa два стeпeнa слoбoдe. За 
дефинисање мoдeла аутобуса и симулацију коришћен је програмски пакет „Matlab/Simulink“. 
Рeзултaти су пoкaзaли дa кaрaктeристични oдзиви имajу мaлe врeднoсти зa мaлу брзину 
крeтaњa и приближнo су идeнтични зa свe aнaлизирaнe пoлoжaje тeжиштa aутoбусa. При 
вeћим брзинaмa крeтaњa утврђeнo je дa aутoбус зa случaj нajвeћeг oднoсa растојања тежишта 
од предње осовине и размака осовина (lp/l) имa нajвeћe врeднoсти oдзивa нa упрaвљaњe. За 
брзину аутобуса oд 70 km/h мaксимaлнe врeднoсти бoчних убрзaњa зa пoлoжaje тeжиштa 
aутoбусa lp/l oд 0,4; 0,6 и 0,7 изнoсe приближнo 0,2 m/s2, 0,5 m/s2 и 1,0 m/s2. Резултати рада 
могу се користити при анализи и оптимизацији положаја тежишта аутобуса у фазама 
пројектовања у циљу побољшања активне безбедности аутобуса са становишта 
управљивости. 
 
У рaду бр. 38 дефинисан је генерални осцилаторни модел копнених саобраћајних средстава 
за транспорт путника. Модел је изграђен у софтверу „ADAMS/View“, а намењен је за 
симулациона истраживања осцилаторног понашања друмских и шинских возила. Помоћу 
модела могуће је спровести анализе осцилаторне удобност корисника (возача и свих 
путника). Разматрањем параметара комфора сваког појединог корисника могу се мапирати 
зоне осцилаторног комфора на платформи возила. Модел може да се корисити и за анализе 
других проблема у области вертикалне динамике возила (нпр. оцену активне безбедности 
возила). У раду су приказани примери резултата спроведене симулације - промена убрзања 
на местима три корисника и промене вертикалних реакција коловоза за међуградски аутобус. 
За осцилаторну побуду модела коришћена је снимљена неравност асфалт-бетонског коловоза 
у добром стању. Помоћу приказаног модела и исте методологије, осим убрзања и 
вертикалних реакција, могу да се анализирају и друге релевантне осцилаторне величине 
везане за померања, брзине, убрзања и силе у систему (нпр. деформације еластичних 
елемената система ослањања, радијалне деформације пнеуматика, вертикална убрзања и 
померања осовина, силе у еластичним и пригушним елементима и др.). 
 
У рaду бр. 42 анализиран је утицај осцилаторних параметара елемената ослањања аутобуса, 
ваздушних јастука (крутост/пригушење) путничких седишта аутобуса на комфор вожње и 
динамичку удобност седишта. Анализа је вршена коришћењем линијског осцилаторног 
модела седиште-човек са 4 степена слободе кретања дефинисаног у софтверу 
„Matlab/Simulink“. За осцилаторну побуду модела коришћена су вертикална убрзања пода 
аутобуса испод седишта корисника. Убрзање пода аутобуса добијена су симулацијом помоћу 
валидираног просторног осцилаторног модела међуградског аутобуса дефинисаног у 
софтверу „ADAMS/View“. Удобност вожње оцењена је према критеријумима стандарда ISO 
2631/1997. За анализу динамичког комфора седишта разматран је параметар „Seat Effective 
Amplitude Transmissibility (SEATRMS)“. Интензитети вертикалних убрзања пода за задњи део 
аутобуса углавном су концентрисани у фреквентном опсегу од 5-10 Hz. Утврђено је да 
путници у задњем делу имају ниже вредности параметра SEATRMS у односу на путнике у 
предњем делу. Такође је утврђено да су се вредности параметра SEATRMS значајно повећале 
са повећањем крутости јастука. Повећање пригушења јастука утицало је на мало смањење 
вредности параметра SEATRMS. Резултати анализе могу да послуже као препоруке при 
конструисању седишта и избору осцилаторних параметара ослањања седишта у циљу 
побољшања осцилаторног комфора путника аутобуса. 
 
У радовима бр. 27, 33, 36, 39, 40, 43 и 44 дати су начини примене савремених информационо 
- комуникационих технологија које омогућују управљање возилима и брзинама на мрежи 
путева. Да би се вршиле анализе и оптимизације потребне су велике количине података који 
се могу прикупљати аутоматски са бројача на путној мрежи али и путем других савремених 
технологија (ГИС, Радар, Лидар). Контрола брзине представља један од најефикаснијих 



16 
 

механизама за подизање нивоа безбедности на путевима. Анализа и дистрибуција брзине као 
и дистрибуција возила по марки, типу, маси, оптерећењу, дужини јавља се као основа за 
оптимизацију брзина на мрежи као расподелу возила, али и контролу емисије штетних 
материја на мрежи. Алати и оптимизациони модели наведени у овим радовима представљају 
основ управљаља како са аспекта унапређења безбедности тако и са аспекта очувања 
капацитета али и нивоа услуге и еколошке ефикасности. Анализом масовних података 
добијају се просечна брзина возила, стандардна девијација брзине возила, средња брзина и 
брзина возила, максимална и минимална брзина возила, 85. перцентил брзине возила, 
расподела броја возила по категоријама брзине, број појављивања сваке регистроване брзине 
на месту бројања, проценат расподеле возила по нивоима брзине - за сва возила или за 
одређену категорију, итд. У овим радовима предложени су начини унапређења и примена 
модерних алата за интелигентно управљање брзинама, возилима, токовима и емисионим 
ограничењима на мрежи. Тестирања и предложени модели у радовима су показали да 
технологије које омпућавају прикупљање и обраду великих количина података (Big Data) 
омогућавају ефикаснију обраду података о брзинама и расподели возила на мрежи у односу 
на конвенционалне софтверске алате. 
 
У раду бр. 46 пошло се од Директиве 2010/40 са дефинисањем начина унапређења 
регулативе која омогућује увођење Интелигентних транспортних система (ITS) у региону 
WB6 (Земље западног Балкана). Ове мере доприносе чистијем, сигурнијем, ефикаснијем и 
одрживијем транспортном систему, како са аспекта путничких тако и са аспекта теретних 
возила. Посебно се анализирају стандарди (CEN/TS и CEN/TC 278) и регулаторни оквири 
(WP29) неопходни за стварање услова за увођење савремених безбедносних технологија 
возила који омогућују „сарадњу“ на релацији возило-возило (V2V) и возило-инфраструктура 
(V2I) као и примени ADAS система (Advance Driver Assistance Systems) који помажу возачу у 
процесу вожње. У региону Западног Балкана, унапређење возног парка у смислу 
подмлађивања али и подизања стандарда за увоз нових, као и минималних стандарда за увоз 
коришћених возила, представљају неопходан услов за развој ITS и успостављање могуће 
интеракције са путевима у складу са стандардима трансевропских мрежа. Циљ наведених 
препорука је интеграција регионалне мреже у Европу и веће коришћење интелигентних 
возила, повећање регионалне мобилности и унапређење безбедности возила и саобраћаја. 
 
Ж. OЦEНA ИСПУЊEНOСTИ УСЛOВA ЗА ИЗБОР 
 
На основу анализе научно-истраживачког рада и наставних активности у претходном 
периоду, Комисија констатује дa кандидат др Душан Младеновић, дипл. инж., испуњава 
услове за избор у звање ванредног професора и то: 
 
Општи услови 
 

§ Доктор је наука из уже научне области „Друмска возила и динамика возила“ за коју се 
бира. Докторску дисертацију одбранио је на Универзитету у Београду - Саобраћајни 
факултет. 
 

§ Испуњени су услови за избор у звање доцента (последњих пет година рада на 
Саобраћајном факултету у Београду провео на месту доцента за ужу научну област 
„Друмска возила и динамика возила“). 

Према наведеном, комисија констатује да кандидат испуњава опште услове за избор у 
звање ванредни професор. 
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Обавезни услови 
 

1. Поседује деветнаест година искуства у педагошком раду са студентима на 
Саобраћајном факултету у Београду у звању асистента приправника, асистента и 
доцента у научној области за коју се бира. Успешном сарадњом са студентима 
показао је способност и смисао за наставни рад. Савесно и квалитетно извршава своје 
наставне и педагошке активности уз стално развијање, иновирање и усавршавање 
наставног процеса у којем учествује на основним, мастер и докторским академским 
студијама. 
 

2. Поседује способност за наставни рад као предметни наставник, што је доказао својим 
ангажовањем и педагошким искуством, и потврдио високим оценама педагошког рада 
у студентским анкетама током целог изборног периода. Укупна просечна оцена у 
периоду од школске 2014/2015. до школске 2017/2018. године је 4.27. 
 

3. Након избора у звање доцента објавио је три рада из научне области за коју се бира у 
часописима међународног значаја (категорије М21, М22 или М23) и два рада у 
водећем часопису националног значаја (М51). 
 

4. Након избора у звање доцента саопштио је четрнаест радова на међународним 
научним скуповима (М33) и два рада на скуповима националног значаја (М63) из 
научне области за коју се бира. 
 

5. Након избора у звање доцента учествовао је у изради осам међународних пројеката у 
водећим консултанским тимовима као и пет научно-истраживачких пројекта као члан 
радног тима, од којих један је пројекат Министарствa просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије. 
 

6. Коаутор је основног уџбеника за ужу научну област „Друмска возила и динамика 
возила“ у издању Универзитета у Београду - Саобраћајног факултета (В. Дедовић, Д. 
Младеновић, Д. Секулић, 2017. Динамика возила, основни уџбeник. Бeoгрaд: 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Сaoбрaћajни фaкултeт. 270 стр. ISBN: 978-86-7395-370-0) и 
помоћног уџбеника за ужу научну област „Друмска возила и динамика возила“ у 
издању Универзитета у Београду - Саобраћајног факултета (В. Дедовић, Д. 
Младеновић, 1999. Динамика возила - практикум, помоћни уџбeник. Бeoгрaд: 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду, Сaoбрaћajни фaкултeт. 100 стр. ISBN: 86-7395-069-4).  

 
Према наведеном, комисија констатује да кандидат испуњава све обавезне услове за 
избор у звање ванредни професор. 

 
Изборни услови 
 

1. Стручно-професионални допринос 
 

§ Члан је програмског одбора Међународне конференције First International Conference 
Transport for Today's Society – TTS 2016, Bitola, R. Macedonia и рецезент радова ове 
конференције. 

§ Члан је програмског одбора VI Meђунaрoдног симпoзиjума сaoбрaћaja и кoмуникaциja 
Нови хоризонти 2017, Дoбoj, Рeпубликa Српскa, Бoснa и Хeрцeгoвинa и рецезент 
радова за овај симпозијум. 
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§ Члан је прoгрaмскoг oдбoрa Мeђунaрoднe кoнфeрeнциje Second International 
Conference Transport for Today's Society – TTS 2018, Bitola, R. Macedonia и рецезент 
радова за ову конференцију. 

§ Члан је Уређивачког одбора издавачке делатности Саобраћајног факултета  
§ Кандидат активно учествује у развоју наставно-научног подмлатка. У току рада у 

настави, а након избора у звање доцента из научне области за коју се бира, био је члан 
Комисије за одбрану 2 мастер рада и Председник комисије за одбрану 2 завршна рада 
и члан комисије за одбрану једног завршног рада. 

§ Учествовао је у реализацији 13 пројекта после избора у звање доцента, од чега 8 
међународних. 

§ Овлашћени је пројектант од 2003 године, поседује лиценцу број 370-А851-05. 
 

2. Допринос академској и широј заједници 
 

§ Био је члан радних група за израду Нацрта Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају и подзаконских прописа и Нацрта Закона о превозу ствари у друмском 
саобраћаја и подзаконских прописа.  
 

3. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама, 
односно установама културе или уметности у земљи и иностранству 

§ Остварио је научно стручну сарадњу са Факултетом за поморство и саобраћај - 
Универзитет у Љубљани и Факултетом за саобраћај и комуникације - Универзитет у 
Сарајеву, при изради три излазна резултата/извештаја у оквиру радног пакета WP4 
Europe Adriatic SEA-WAY Project, funded by the IPA Adriatic cross-border Cooperation 
Programme, 2014-2016. 

§ Остварио је сарадњу са консултатским фирмама и то: SAFEGE - Nanterre Cedex - 
France, Dornier Consulting International GmbХ, Berlin, MoT MaC Donald, као и 
Светском банком као Key expert. 

§ Руководио је Удружењем за саобраћај и телекомуникације Привредне коморе Србије. 
§ Члан je Скупштине Инжењерскe коморe Србије (ИКС). 
§ Потпредседник је Комисије за међународну сарадњу Инжењерске коморe Србије. 
§ Био је члан Генералне скупштине међународне асоцијације друмског саобраћаја IRU 

(International Road Union-Geneve) од 2004. до 2015. 
§ Био је члан IRU Финансијске комисије за период 2013-2015.  
§ Био је члан акредитационог комитета IRU Academy, Geneve, од 2011. до 2015. године. 
§ Био је делегат у Inland transport Committee (ITC), Unece, Geneve, од 2004. до 2014. 

године.  

Према наведеном, комисија констатује да је кандидат остварио резултате који знатно 
надмашују прописане критеријуме за изборне услове. 

  
Комисија са задовољством констатује да кандидат испуњава и надмашује опште, 

обавезне и изборне услове Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду. Комисија сматра да се у овом случају ради о вредном кандидату који ће 
у наставном, научном и стручном раду наставити досадашњу успешну академску каријеру. 
 



 


