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           Образац 4В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета:   Саобраћајни факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Индустријска логистика, ланци снабдевања и 

складишни системи 

Број кандидата који се бирају:   1 (један) 

Број пријављених кандидата:   1 (један) 

Имена пријављених кандидата: 1. Доц. др Светлана Дабић-Милетић, дипл. инж. 

саобраћаја 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме:  Светлана (Александар) Дабић-Милетић 

- Датум и место рођења:   30. 01. 1975. године, Ваљево 

- Установа где је запослен:  Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 

- Звање/радно место:   Доцент 

- Научна, односно уметничка област Индустријска логистика, ланци снабдевања и 

складишни системи 

 

2) - Стручна биографија,  дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе:   Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 

- Место и година завршетка:  Београд, 2001. године 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе:   Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 

- Место и година завршетка:  Београд, 2008. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: Индустријска логистика, ланци снабдевања и 

складишни системи   

 

Докторат: 

- Назив установе:   Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 

- Место и година одбране:  Београд, 2014. године 

- Наслов дисертације: Логистички аспекти менаџмента протектирања 

пнеуматика 

- Ужа научна, односно уметничка област: Индустријска логистика, ланци снабдевања и 

складишни системи 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- јул 2001. година: асистент приправник, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 

- март 2009. година: асистент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 

- новембар 2014. година: доцент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 
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3) Испуњени услови за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно оцењено 

од стране високошколске установе 

Није применљиво 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама током 

целокупног претходног изборног периода 

4,03 

2014/2015-2018/2019. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

17 година  

2001/2002-2018/2019. 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторстава / 

учешћа у комисији и др. 

4 Резултати у развоју научно наставног подмлатка 

 

Менторства: 

1 (диломски рад) 

1 (завршни рад) 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, мастер или докторским студијама 

Комисије: 

1 (завршни рад)  

7 (мастер рад)  

 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број радова, 

саопштења, 

цитата и др 

Навести часописе, 

скупове, књиге и друго 

6 Објављен један рад из категорије М21; М22 или М23 

из научне области за коју се бира 

 Није применљиво 

7 Саопштена два рада на научном или стручном скупу 

(категорије М31-М34 и М61-М64). 

 Није применљиво 

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

1 рад М21а 

1 рад М21 

1. Interval-parameter 

chance-constrained 

programming model for 

uncertainty-based decision 

making in tire retreading 

industry, Journal of Cleaner 

Production, 167, 

(IF2016=6.207) (ISSN 0959-

6526), 

(doi.org/10.1016/j.jclepro.2

016.10.122) (М21а) 

2.  Interval-parameter semi-

infinite programming model 

for used tire management 

and planning under 

uncertainty, Computers & 

Industrial Engineering, 113, 

(IF2016=2.859) (ISSN 0360-

8352) 

(doi.org/10.1016/j.cie.2017.

09.013) (М21) 

Референце из 

библиографије радова из 

категорије М21а и М21 
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дате на крају табеле, од 1 

до 2 

9 Саопштена три рада на међународним или домаћим 

научним скуповима (категорије М31-М34 и М61-

М64) одизбора у претходно звање из научне области 

за коју се бира. 

6 радова М33  

1 рад М61 

1 рад М63 

1. Logistics International 

Conference  - LOGIC 

(2015), 

2. International 

Symposium of Industrial 

Engineering – SIE, 

(2015) 

3. Logistics International 

Conference  - LOGIC, 

(2017) (2 рада) 

4. International 

Symposium of Industrial 

Engineering – SIE, 

(2018) 

5. International 

Conference “Road 

Safety in Local 

Communities”, (2018) 

6. Симпозијум о новим 

технологијама у 

међународном 

поштанском 

саобраћају – ПосТел, 

(2018) 

7. Научна конференција 

ПнеУМАтици –

ПУМА, (2014) 

Референце из 

библиографије радова из 

категорије М33, М61 и 

М63 дате на крају табеле, 

од 3 до 8 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење или 

учешће у пројекту 

 

2 пројекта и 

студије 

Коаутор 2 пројекта и 

студије после избора у 

звање доцента 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за коју 

се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 

1 

монографија 

Светлана Дабић-

Милетић, Момчило 

Миљуш (2018) 

Логистички аспекти 

протектирања 

пнеуматика за 

комерцијална возила. 

Унивeрзитeт у Бeoгрaду, 

Сaoбрaћajни фaкултeт. 216 

стр., ISBN 978-86-7395-

387-8, Бeoгрaд, 2018. 

12 Објављен један рад из категорије М21, М22 или М23 

у периоду од последњег избора из научне области за 

коју се бира.   (за поновни избор ванр. проф) 

 Није применљиво 

13 Саопштена три рада на међународним или домаћим 

научним скуповима (категорије М31-М34 и М61-

М64) у pериоду од последњег избора из научне 

области за коју се бира.    (за поновни избор ванр. 

проф) 

 Није применљиво 
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14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у  звање ванредног професора 

из научне области за којусебира. 

 Није применљиво 

15 Цитираност од 10 хетероцитата 

 

 Није применљиво 

16 Саопштено пет радова на међународним или 

домаћим скуповима (категорије М31-М34 и М61-

М64) од којих један мора да буде пленарно 

предавање или предавање по позиву на 

међународном или домаћем научном скупу од 

избора у претходно звање из научне области за коју 

се бира 

 Није применљиво 

17 Књига из релевантне области, одобрен  уџбеник за 

ужу област за коју се бира, поглавље у одобреном 

уџбенику за ужу област за коју се бира или превод 

иностраног уџбеника одобреног за ужу област за 

коју се бира, објављени у периоду од избора у 

наставничко звање 

 Није применљиво 

18 Број радова као услов за менторство у вођењу докт. 

дисерт. – (стандард 9 Правилника о стандардима...) 

 Није применљиво 

РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ И САОПШТЕНИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

Библиографија радова из категорије М20 – додатак уз тачку 8: 

Рад у међународном часопису изузетних вредности (М21а) 

1 Simić, V., Dabić-Ostojić, S., (2017). Interval-parameter chance-constrained programming model for 

uncertainty-based decision making in tire retreading industry, Journal of Cleaner Production, 167, 2017, 

pp. 1490 -1498 (IF2016=6.207; Environmental Sciences (14/229)) (ISSN 0959-6526) 

(https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.10.122) 

 

 

Рад у врхунском међународном часопису (М21) 

2 Simić, V., Dabić-Ostojić, S., Bojović, N., (2017). Interval-parameter semi-infinite programming model for 

used tire management and planning under uncertainty, Computers & Industrial Engineering, 113, 2017, pp. 

487-501 (IF2016=2.859; Engineering, Industrial (12/44)) (ISSN 0360-8352) 

(https://doi.org/10.1016/j.cie.2017.09.013) 

 

Библиографија радова из категорије М30 и М60 – додатак уз тачку 9: 

Саопштење са међународног научног скупа штампано у целини (М33) 

3  Dabić-Ostojić, S., Miljuš, M. (2015). Exploitation Indicators of Retreaded Tires Depending on the 

Number of Retreadings, LOGIC 2015, Proceedings of the 2nd Logistics International Conference  - 

LOGIC, Belgrade, Serbia, pp. 290-295 (ISBN 978-86-7395-339-7)  

2 Dabić-Ostojić, S., Miljuš, М., Milanović, D. (2015). The Impact of New IT on Forklifts on SCM, 

Proceedings of 6th International Symposium of Industrial Engineering - SIE 2015, Belgrade, Serbia, pp. 

263-267 (ISBN 978-86-7083-864-2) 

3 Dabić-Ostojić, S., Simić, V., Miljuš, M. (2017). Used Tire Management: an overview, Part I, Proceedings 

of the 3rd Logistics International Conference  - LOGIC, Belgrade, Serbia, pp. 210-215 (ISBN: 978–86–

7395–373–1) 

4 Simić, V., Dabić-Ostojić, S., (2017). Used Tire Management: an overview, Part II, Proceedings of the 3rd 

Logistics International Conference  - LOGIC Belgrade, Serbia, pp. 216-221 (ISBN: 978–86–7395–373–1) 

5 Dabić-Miletić, S., Miljuš, М., Milanović, D. (2018). Some Possibilities of the Impact on GrSCM, 

Proceedings of 7th International Symposium of Industrial Engineering - SIE 2018, Belgrade, Serbia, pp. 20-

23 (ISBN 978-86-7083-981-6) 

6 Dabić-Miletić, S. (2018). Aspekt bezbednosti drumskog saobraćaja pri korišćenju protektiranih pneumatika 

kod komercijalnih vozila, Proceedings of 7th International Conference “Road Safety in Local 

Communities”, Banja Luka, BiH, str. 177-186 (ISBN: 978-99976-727-4-2) 
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Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (М61)  

7 Дабић-Милетић, С. (2018). Анализа неких специфичних проблема у менаџменту ланцима 

снабдевања у међународном поштанском саобраћају, Зборник радова са XXXVI Симпозијума о новим 

технологијама у међународном поштанском саобраћају - ПосТел 2018, Београд, Србија, 2018, стр. 

51-60; 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63) 

8 Дабић-Остојић, С., Миљуш, М., Милановић, Д. (2014). Прилог доношењу одлуке о протектирању 

пнеуматика, VIII Научна конференција ПнеУМАтици – ПУМА, 2014, Београд, Србија, 2014. стр. 43-

54; 

 

Библиографија радова из категорије М50 

Рад у водећем часопису националног значаја (M51) 

9 Дабић-Остојић, С., Миљуш, М., Поповић, М. (2016). Један од начина оптимизације дела ланца 

снабдевања применом транспортног задатка, Техника – Саобраћај 71 (6), Београд, Србија, 2014. стр. 

871-877 (ISSN: 0040-2176)  
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ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 

1.Стручно-

професионалнидопринос 

1.Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2.Председник или члан организационог одбора или учесник на 

стручним или научним скуповима националног или међународног 

нивоа. 

3.Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким,мастер и докторским студијама. 

4.Аутор или коаутор елабората или студија. 

5.Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6.Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7.Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1.Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 

или иностранству.  

2.Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 

односно Универзитета. 

4.Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству, 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 

удружењима или организацијама националног или међународног 

нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 
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1. Стручно-професионални допринос 

2.  Члан организационог одбора Међународне логистичке конферецније LOGIC, која се од 2013. 

године одржава на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду  

3.  Након избора у звање доцента из научне области за коју се бира, била је ментор за израду 1 

дипломског и 2 завршна рада, члан Комисије за оцену и одбрану 1 мастер рада и 7 завршних 

радова. 

5. Као члaн ауторског тима, кандидат је учествовала у изрaди 18 студиja и прojeкатa (од којих је 3 

урађено након избора у звање доцента). 

6. Ради(ла) је рецензије радова за два међународна часописа са импакт фактором (М21а и М23).  

2. Допринос академској и широј заједници 

1. Била је председник Комисије за попис сировина и материјала на залихама на Саобраћајном 

факултету Универзитета у Београду, члан Комисије за израду распореда часова Одсека за 

логистику и члан Комисије пријем и упис студената на Саобраћајни факултет. 

3. Један је од иницијатора и зачетника организовања неформалног скупа свршених студената 

Одсека за логистику свих генерација (као асистент и сарадник др. Момчила Миљуша, редовног 

професора Саобраћајног факултета (сада у пензији)), који се на Саобраћајном факултету 

одржава последње суботе у новембру месецу почев од 2009. год.; скуп се одржава у циљу 

размене искустава студената различитих генерација овог Одсека Саобраћајног факултета, а са 

циљем успостављања нових и учвршћивања постојећих пословних односа и веза. 

4. Учесник је организације међународне студентске радионице „City and Traffic” (чији је 

Саобраћајни факултет последњих 6 година равноправни учесник, као једини факултет из земље 

која је ван Европске Уније (ЕУ)), а који одржан у Београду 2017. године. 

5. Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама у земљи и 

иностранству 

4. Била је супервизор једне од радних група радионице „City and Traffic” (чији је Саобраћајни 

факултет последњих 6 година равноправни учесник, као једини факултет из земље која је ван 

ЕУ) који одржан у Београду 2017. године. 



III - 3AKJb)'qHO MI,IIUJbEIbE I4IIPEUIOI KO]VIIiCtrJE

Ha ocuoay np€rneAauor uareplrjara, Korr,rucuja xoncraryje ga npujar.nenr{ Kau;triilar, ap CBernana Aa6r,rh-
Mulernh, r[opvaano r.t cyrr]TuuaKr.r 34qoBoJbaBa cBe npo[HcaHe ycnoBe sa n:6op y 3BaIle Ba]rpeAHor
npoQecopa 3a yt(y Ha) rHy o6racr ,,Hn4ycrpujcra Jrorucrr.rK4 nauqu cna6geBar6a H cKna,quruHr.r cncreMr.r".
Tarofe, Konrucnja roncraryje Aa KaHAuAar r{cnynaBa cBe ycJroBe rrpon[caHe 3axouou o BHcoKoM o6pasoaany
Peny6nuxe Cp6rje, Kao r{ ycrroee :a ur6op y 3Barbe BaHpeAHor npoQecopa npeAnuleue Craryrou
Vaunepsutera y EeorpaAy, llpauurururona o Mr,rHr.rMarur.rM ycJroBHMa 3a crnrl€use 3BarLa HacraBHHKa Ha
Vuuaepsurery y Eeorpa4y u Crarl"rov Cao6pahajnor $arynrera.
,{p Cnernalra,{a6ah-MHneruh, glrnl. nHx. cao6pahaja, auraxoaaHa je y xauranr na Cao6pahajHor,,r r[aryarery
y Feorpa,{y rge octnapyje suavajne pe3yrrrare y Aoca4amu,eM paAy y Hacraan, urro noreplyjy p€yrrrarr.t
aHoHTIMHI{X cryAeHTcKLIx aHKera. Hctpaxanavxe cnoco6uocru AoKa3aJra je o6jan$r.rnar6eM Ha)^rHr,rx lr
crpf{Hnx paAoBa u yveurheu y usp4rl cryguja u upojerara. KanArAar Ap CBsrnaua ,{a6nh-Mu.nerrEh je
noKa3aJla BHcoK HIIBo uocseheHosru lr rrlou.rsaquje 3a yHafipelerre cao6pahajxe crplrce, ca noce6nuu
aKIIeHToM ua yuaupelerre Jlorncrl4qKr.rx aKrxBHocru, rao u r{3paxeHH cMHcao 3a Haf{Ho-r.rcrpax[BaqKH paA y
yxoj nayrnoj o6nactlt ,,Hngyc, pr..rjcra Jlorugrr{Ka, JraHrIr{ cHa6Aesama r,r cKrraAr,rrrrHa cru,gtewrl". ArrnaHosrulra
y oKBLIpy cBor Hayquor !r crpyqsor paAa rtoK€tsana ce Kao [pe[o3HarJbuB crpfrrlar y o6nacrr.r nngycrpr.rjcror
rpaHcnopra I{ HHTpanoruIcrl,rKe, Kao u y o6racruua Be3aHuM 3a ynpaBJrarre JrarrqnMa cua6genama.
Ha ocuony LI3JIoxeHor, Kouracuja ca 3aAoBoJrcrBoM npeArraxe I4:6opnoru eehy Cao6pahajnor ([arynrera v
Behy uayuuNx o6racrr.r rexur.rqrr.rx uayra Vauaep3urera y FeoryaAy Aa.qp CBsrrauy ,{a6nh-Mxneruh, 4unl.
r.tttx. cao6pahaja, uza6epe y 3Barbe r.r Ha paAuo Mecro BaHpeAHor npoQecopa 3a yxy Haftuy b6nacr
,,I4ugyc"rpujcxa JIoracrLIKa, aauqu cua6geBalsa u crraAr.r[rHr.r cucreMn" 3a paA na ogpeleno nperrae og 5
roAr{Ha ca nyHHM paAH}rM Bp€MeHoM.

Mecro u AaryM:
EeorpaA, 12.06.2019, roAn He

IIOMI4CI4 IIJIAHOBA KOMI4CI4JE

ap ManopaA Knml6apAa, peAoBHn uporlecop
YHuaepsurer y Eeorpaay - Cao6pahajHu <parynrer

Mnryru, peAoBnr.r npoi[ecop y uensuju
Ynureprrwr y EeorpaAy - Cao6pahajur.r @arynrer

aP Aparas,{. MuaaH peAoBHn upoQecop
Ynunepsurer: y EeorpaAy
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SasA
Ink

SasA
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