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)THI,IBEP3I4TET Y EEOIPAITY
CAOBPAhAJIIII OAKYJITET
II3BOPHOM BEhY

Ilpequer: I4seeurraj KonrucrEje o npujanreHr{M KaHAlz'AaTAv'a sa ns6op y 3Barbe BaHpeAHor
npoSecopa 3a y>rry Hayqry o6lacr "florrraHcxr cao6pahaj H Mpene,'

Ha ocuony oArryKe I4s6opnor neha Cao6pahajnor $arcynrem 6poj 97013 o1,28.10.2019. ro4rEne, a no
o6janrseuonr KoHKypcy sa us6op jegnor BaHpeAHor npo$ecopa na o,upefeno BpeMe oA 5 roArasa ca
rryHI,IM paAHI,IM BpeMeHoM 3a yKy HayqHy o6racr'oflorrrraHcKu cao6pahaj u Mpene", r{MeHoBaHr{ cMo
3a luraHoBe Kouucuje 3a noAHorxerre u:neunaja o npujanreHuM KaHAr.rAaruMa.

Ha rcoutcypc xojr,r je o6jaoreu y rILIcry o'flocroBu" 6poj 853 oa 30. orro6pa 2019.roluve npnjanno
ce je4au KaHAr,rIar lr ro Ap M.rra4erra Enarojenuh, Ar{rur. unx. cao6pahaja.

Ha ocHory ilpefJleAa AocraBJbeHe AoKyMeHTaquje, roncraryjeMo Aa KaHAlrIarKLlra Ap M.nageura
Elarojenuh, AI,IIJI.I,IruK. cao6pahaja, ucflyrbaBa ycJroBe KoHKypca Lr noAHocr4Mo cneAehu

I I 3BE I I ITAJ

A. ErrorPAocKr4 rroAArlrr

A.1. OdpasoBarbe

[p Mraleuxa E"narojenuh je pofeHa 22.03.1979. foAuHe y Eujenanu, Perry6lura Cpncra. Ourorrry
IIrKoJry je sanpurrana y Honoj llasonu, a cpeAlby Texruuxy IITT urorry y Beorpa4y. Cao6pahajnu
$aryrrer Ynr,rnepsurera y Eeorpa.4y, O4cex 3a noruTaHcKlr n reJreKoMyHlrKarruoHr,r cao6pahaj,
ynvcara je 1998/1999. ro4uue, a AI{IUroM}rpaJra y jyrry 2004. roaune. ,{umoucru pal noA Ha3r.rBoM
"flocrynar ca nourlnbKanaa y rr,relyHapoAHoM cao6pahajy r,r Mepe sa noseharbe rbaxoBe 6eg6eAsocrr,r"
oqemenje oqesou 10.

IlocreAurnoMcKe cryauje Ha Cao6pahajHona Sarynrery Yuueepsure:ra y Eeorpa,4y, cMep
flonrraucxu H TeJIeKoMyHLIKaIIIIoHI,I cao6pahaj, ynucana je rxKoJrcKe 200412005. roAr{He. Cse rrcnure
Ha nocJIeAuIUIoMcKHM cryAujaua, npe4uafene HacraBHHM ruraHoM r,r nporpaMoM, noJronfl.rJra je ca
npoceqHoM oIIeHoM 10 (Aecer) 4o jyna 2007. rolune. MarucrapcKu paA ca reMoM*Mo4er 3a
geQuuucarre rpoIIIKoBa y npoqecy pe<fopnae norrrraHcKor crlcreMa" oA6paHlilra je y $e6pyapy 2009.
IO.II}IHE,

,{oxropcxy 4ucepraqujy ca reMoM "Mero4onornja sa o6pauyn u yflpaBJbarbe rporrrKoBr{Ma
yHrrBep3aJIHe lrorlrraHcKe ycr5zre" (rraenrop npo$. Ap r{ejaH Mapronuh) og6paurura je 05. cenrerra6pa
2014. rolurte na Cao6pahajuorra $ar<ylrery VruEnepsurera y Beorpagy.

CnyxrE ce eHHrecKHM r,r pycKtrM jesunou.

A.2 Iloaauu o 3anocJrerby

o Yuznepsurer y Eeorpagy - Cao6pahajHu Saxynrer o1,01.12.2006. roArane .{o caAa 3anocJreHa
ca rryHuM paAHr,rM BpeMeHoM.
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А.3 Подаци о претходним изборима и напредовању 
 
Кандидаткиња је током школске 2005/2006. године ангажована као последипломац сарадник на 
Катедри за поштански саобраћај и мреже и техничку кибернетику Саобраћајног факултета у 
Београду, а од школске 2006/2007. године ангажована је као сарадник у настави на наведеној 
Катедри. У звање асистента је изабрана 01.06.2009. године за ужу научну област “Поштански 
саобраћај и мреже”, на Катедри за поштански саобраћај и мреже и техничку кибернетику и у 
том звању је провела два изборна периода. У марту 2015. године изабрана је у звање доцента за 
ужу научну област “Поштански саобраћај и мреже”. 
 
А.4 Професионална задужења и чланство у професионалним организацијама 
 

- Члан Комисије за стандарде и сродна документа из области поштански саобраћај (КС 
А331) Института за стандардизацију Србије 

- Секретар Здружене катедре за поштански саобраћај и мреже и техничку кибернетику 
Саобраћајног факултета Универзитета у Београду 

- Члан Комисије за распоред часова за основне, мастер и докторске академске студије за 
модул Поштански саобраћај и мреже Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.  
 

A.5 Учешће у одборима скупова и рецензентски рад 

Учешће у одборима скупова: 
- Члан Организационог одбора Симпозијума о новим технологијама у поштанском и 

телекомуникационом саобраћају – ПосТел 

- Секретар Симпозијума о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом 
саобраћају – ПосТел 

Рецензентски рад: 
Међународни научни часописи: 

- International Research Journal of Management and Business Studies  
- PROMET – Traffic&Transportation 
- Technological and Economic Development of Economy 
- Transport Problems 

Основни (универзитетски) уџбеник: 
- Бојан Јовановић, Момчило Кујачић, Основи поштанског саобраћаја, 

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2019. 
 
 
Б. ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
Б.1 Одбрањена магистарска теза (М72) 
 
М. Благојевић, Модел за дефинисање трошкова у процесу реформе поштанског система 
(ментор проф. др Дејан Марковић), Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, 2009. 
 
Б.2 Одбрањена докторска дисертација (М71) 
 
М. Благојевић, Методологија за обрачун и управљање трошковима универзалне поштанске 
услуге (ментор проф. др Дејан Марковић), Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, 
2014. 
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В. НАСТАВНА АКТИВНОСТ 
 
В.1 Учешће у настави 
 
Др Младенка Благојевић поседује тринаестогодишње наставно  искуство у раду на 
Саобраћајном факултету Универзитета у Београду, у области Поштански саобраћај и мреже. У 
досадашњем наставном раду била је ангажована на већем броју стручних предмета на свим 
нивоима студија и то на 
основним академским студијама: 

- Поштанске услуге и мрежа 1,  
- Поштанске услуге и мрежа 2,  
- Маркетинг у комуникацијама,  
- Стандарди и регулатива у поштанском саобраћају,  
- Новчано пословање,  
- Електронско пословање 

мастер академским студијама: 
- Дигитална економија у пошти и услужним делатностима,  
- Управљање развојем пословне интелигенције услужних мрежа,  
- Електронско банкарство,  
- Стратегијско планирање у поштанском саобраћају  

докторским академским студијама: 
- Планирање и управљање развојем у поштанском и телекомуникационом саобраћају. 

 
У ваннаставним активностима студената значајан допринос даје у организовању стручних 
пракси и стручних екскурзија. 
 
В.2 Уџбеници 
 
1. Момчило Добродолац, Дејан Марковић, Младенка Благојевић, Експлоатација поштанског 
саобраћаја, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, 2016, (ISBN 978-86-7395-356-4), 
основни уџбеник 
 
В.3 Менторство и чланство у комисијама 
 
На Саобраћајном факултету Универзитета у Београду др Младенка Благојевић именована је за 
ментора при изради 11 завршних радова, 1 мастер рада, а као члан комисија за оцену и одбрану 
41 дипломског рада, 92 завршна рада и 25 мастер радова. 
 
На Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду као спољни члан учествовала је у 
Комисији за оцену подобности кандидата, теме и ментора за израду  

- две докторске дисертације: 
• Марија Унтербергер, Развој модела приступа поштанској мрежи, новембар 

2015. 
• Славиша Думнић, Модел оптимизације доставе пошиљака у системима са 

хетерогеним доставним возилима, децембар 2017. 
као и у Комисији за оцену и одбрану 

-  једне докторске дисертације: 
• Марија Унтербергер, Развој модела приступа поштанској мрежи, дисертација 

одбрањена 2016. 
 
В.4 Чланство у комисијама за избор у звања 
 

1. Бојан Јовановић, дипл. инж., у звање доцента за ужу научну област “Поштански 
саобраћај и комуникације” на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, 
2015. год. 
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2. Славиша Думнић, дипл. инж., у звање доцента за ужу научну област “Поштански 
саобраћај и комуникације” на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду, 
2019. год. 

 
В.5 Студентске анкете 
 
У тoку рaдa нa Сaoбрaћajнoм фaкултeту др Младенка Благојевић је oцeњивана oд стрaнe 
студeнaтa крoз aнoнимнe aнкeтe. Просечне оцене (максимална оцена је 5) у студентским 
анкетама од школске 2014/2015 до 2018/2019. године су следеће: 
- 2014/2015. године, просечна оцена 4,72; 
- 2015/2016. године, просечна оцена 4,54; 
- 2016/2017. године, просечна оцена 4,22; 
- 2017/2018. године, просечна оцена 4,62; 
- 2018/2019. године, просечна оцена 4,71.  
 
Просечна оцена за целокупни посматрани период од 4,56 у студентским анкетама указује да 
кандидаткиња др Младенка Благојевић савесно испуњава своје наставне обавезе и да поседује 
потребне педагошке способности и смисао за наставни рад.  
 
 
Г. БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА 
 
Од почетка наставне и научне каријере, кандидаткиња активно учествује у свим процесима 
научно-истраживачког рада у ужој научној области “Поштански саобраћај и мреже''. У свом 
досадашњем раду у поменутој области кандидаткиња је испољила посвећеност и способност у 
раду, што је допринело да се развије у успешног научно-истраживачког радника у ужој научној 
области за коју се бира. 
 
Кандидаткиња је резултате својих истраживања редовно саопштавала и публиковала. Током 
свог досадашњег рада кандидаткиња др Младенка Благојевић је као аутор или коаутор објавила 
57 научних и стручних радова који су публиковани и саопштени у међународним и домаћим 
часописима, односно у зборницима радова са међународних и домаћих конференција и 
саветовања, а од тога: 

- 3 рада у научним часописима међународног значаја (од којих 2 након избора у звање 
доцента), 

- 29 радова у зборницима међународних научних скупова (од којих 13 након избора у 
звање доцента),  

- 12 радова у часописима националног значаја (од којих 4 након избора у звање доцента), 
- 13 радова у зборницима скупова националног значаја (од којих 5 након избора у звање 

доцента). 
 
Поред тога, др Младенка Благојевић је као члан ауторског тима учествовала у реализацији 8 
научно-истраживачких студија и пројеката из области поштанског саобраћаја. Кандидаткиња је 
била члан радног тима у изради 2 научно-истраживачка пројекта (од којих је један у току) из 
Програма истраживања у области технолошког развоја Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. 
 
Учествовала је у раду неколико међународних и националних радионица и саветовања из 
области поштанског саобраћаја, од којих су неке: 

- “Радионица о хармонизацији националног регулаторног оквира са законодавством 
Европске уније и одрживости у области поштанских услуга” у организацији 
Министарства за телекомуникације и информационо друштво у сарадњи са TAIEX Unit 
(Technical Assistance and Information Exchange) Directorate General Enlargement, Београд, 
2010. године 

- “Implementation of revised EN 13850” у организацији Европског комитета за 
стандардизацију (European Committee for Standardization – CEN), CEN TC 331/Working 
group 1, Београд, 2012. године 
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- ERGP open workshop “The Postal Framework – Views from within and outside the EU” у 
организацији European Regulators Group for Postal Services и Регулаторне агенције за 
електронске комуникације и поштанске услуге, Београд, 2018. године 

- Округли сто “Редефинирање универзалне услуге” у организацији Агенције за 
поштански промет Босне и Херцеговине и Факултета за саобраћај и комуникације 
Универзитета у Сарајеву, Сарајево, 2019. године. 

 
У том смислу, можемо са задовољством да констатујемо да кандидат поседује неопходно 
теоријско, истраживачко и стручно искуство, знање, истрајност у раду и друге квалитете за 
успешно бављење научно-истраживачким радом. 

 
 

Г.1 Списак публикација до избора у звање доцента 
 
Радови објављени у научним часописима међународног значаја - М20:  

Радови у врхунском међународном часопису - категорија М21: 

1. Blagojević, М., Šelmić, М., Macura, D., Šarac, D. (2013). Determining the number of postal 
units in the network - Fuzzy approach, Serbia case study, Expert Systems with Applications, 
40(10), pp. 4090-4095, (IF2013=1.965) (ISSN: 0957-4174), 
http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2013.01.038 

 
Радови у зборницима међународних научних скупова – М30: 
 
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини - категорија М31: 

2. Blagojević, M., Marković, D., Dobrodolac, M. (2012). Cost calculation model of the universal 
postal service, Proceedings of International Conference ''The role of strategic partnerships 
and re-engineering of the public postal network in the sustainable provision of universal 
service'', Berane, Montenegro, pp. 111-117. 

Саопштења са међународних скупова штампана у целини - категорија М33: 

3. Dobrodolac, M., Blagojević, M., Marković, D., Marković, G. (2009). Implementacija 
savremenih komunikacionih tehnologija u funkciji unapređenja kvaliteta poštanske usluge, 
Zbornik radova 12. međunarodne konferencije Dependability and Quality Management – 
ICDQM 2009, Beograd, str. 800-806. 

4. Blagojević, M., Kujačić, M., Dobrodolac, M. (2010). Analiza troškova po aktivnostima 
poštanskog lanca vrednosti koji impliciraju razvoj konkurencije, Zbornik radova sa XII 
međunarodnog simpozijuma Fakulteta organizacionih nauka SYMORG 2010 "Organizacione 
nauke i menadžment znanja", Zlatibor  

5. Dobrodolac, М., Marković, D., Stanivuković, B., Blagojević, M. (2010) Express Mail Service 
Quality Improvement Using TETRA Communication System, Proceedings of XLV 
International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and 
Technologies – ICEST 2010, Ohrid, Macedonia, 2010, pp. 521-524. 

6. Dobrodolac, M., Marković, D., Blagojević, M. (2010). Using Employees' Work Stress 
Measurement to Improve Business Process; Case Study of Postal Industry, Proceedings of 
Trends and Inovation for the Postal Market Conference ''NEW IDEAS TO MEET THE 
FUTURE CHALLENGES'' (on CD), Ecole Politechnique Federale de Lausanne-EPFL, 
Lausanne, Switzerland 

7. Blagojević, M., Marković, D., Dobrodolac, M. (2010). The Model for Services Cost 
Accounting and Avoiding Cross-subsidy Phenomenon in Postal Sector, Proceedings of 3rd 
Annual Conference Competition and Regulation in Network Industries-CRNI (online 
available), Brussels, Belgium 

8. Dobrodolac, M., Marković, D., Blagojević, M. (2011). Critical Telecommunication 
Infrastructure Management in Express Mail Industry, Proceedings of XLVI International 
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Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies 
– ICEST 2011, Niš, Serbia, pp. 619-622. 

9. Blagojević, M., Marković, D., Dobrodolac, M., Čupić, A. (2011). Pogodnost primene tehnike 
za obračun troškova po aktivnostima u oblasti poštanskih usluga, Zbornik radova sa III 
Međunarodnog simpozijuma Novi horizonti saobraćaja i komunikacija, Doboj, str. 645 – 650.  

10. Čupić, A., Stanivuković, B., Blagojević, M., Dobrodolac, M. (2011). Mašine za savijanje i 
kovertiranje papira kao komponenta hibridne pošte, Zbornik radova sa III Međunarodnog 
simpozijuma Novi horizonti saobraćaja i komunikacija, Doboj, str. 657 – 662.  

11. Dobrodolac, М., Blagojević, М., Marković, D., Stanivuković, B. (2012). Using drivers’ 
attitude to reorganize express courier service, Proceedings of 20th International Scientific-
Technical Conference Trans&Motauto ’12, Bulgaria, pp. 211-214.  

12. Blagojević, M., Marković, D., Dobrodolac, M., Stanivuković, B. (2012). Impact of marketing 
concept at costumer relationships in postal sector, Proceedings of 15th International 
Conference DEPENDABILITY AND QUALITY MANAGEMENT ICDQM-2012, Serbia, pp. 
423-428.  

13. Šelmić, M., Blagojević, M., Macura, D. (2013). Defining the number of postal units in the 
Serbian network, Proceedings of 16th International Conference on Transport Science  – ICTS 
2013, Portorož, Slovenia, pp. 381-390.  

14. Blagojević, M., Dobrodolac, M., Čupić, A., Stanivuković, B. (2013). Innovation and costumer 
relationship in the postal sector, Zbornik radova sa IV Međunarodnog simpozijuma Novi 
horizonti saobraćaja i komunikacija, Doboj, str. 464-467.  

15. Blagojević, M., Marković, D., Dobrodolac, M. (2014). Business in the new era - a conceptual 
framework for successful adoption of e-government, Proceedings of 5th International 
Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND MANAGEMENT ICDQM-2014, Belgrade, 
Serbia, str. 313-320.  

16. Blagojević, M., Marković, D., Stanivuković. B., Popović, Đ. (2014). Liberalizacija poštanskog 
tržišta, konkurentnost i univerzalna poštanska usluga, Međunarodna poštanska konferencija 
POSTINFO 2014, Banja Luka, Republika Srpska, www.postinfo.org 

 
Саопштења са међународних скупова штампана у изводу - категорија М34: 

17. Blagojević, M., Dobrodolac, M. (2006). Savremeni pristup projektovanju e-biznis 
organizacija, Zbornik radova sa X međunarodnog simpozijuma Promene organizacije i 
menadžmenta - izazovi evropskih integracija – SYMORG 06, Zlatibor 

 
Радови у часопису националног значаја – М50: 

Радови у врхунском часопису националног значаја - категорија М51: 

18. Dobrodolac, M., Blagojević, M., Marković, D. (2009). Nove usluge u poštanskim sistemima, 
Tehnika, 56(5), Beograd, str. 11-16.  

19. Blagojević, M., Dobrodolac, M., Marković, D. (2009). Ekonometrijski modeli za procenu 
troškova pružanja poštanskih usluga, Tehnika, 56(5), Beograd, str. 17-20.  

20. Kujačić, M., Šarac, D., Blagojević, M. (2011). Upravljanje troškovima u poštanskom 
saobraćaju primenom ABC (Activity-based costing) metode, Tehnika, 66(3), Beograd,str. 485-
491.  

21. Kujačić, М., Blagojević, М., Šarac, D. (2012). Upravljanje prihodima i troškovima operatora 
univerzalne poštanske usluge po jedinicama poštanske mreže, zasnovano na aktivnostima, 
Tehnika, 66(3), Beograd, str. 463-468.  
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Рад у националном часопису - категорија М53: 

22. Blagojević, M., Marković, D. (2007). Aktuelna reforma poštanskog tržišta, Savremena pošta, 
broj 3/2007, Beograd, str. 34-42. 

23. Čupić, A., Blagojević, M., Marković, D. (2007). Kombinovani pristup određivanju težinskih 
koeficijenata za izbor tehničkog sistema, Tehnička dijagnostika, broj 4, Beograd, str. 33-38. 

24. Blagojević, M., Marković, D. (2008). Istraživanje o primeni člana 14. direktive 97/67/EC u 
nacionalnom poštanskom zakonodavstvu, Savremena pošta, broj 1/2008, Beograd, str. 57-67.  

25. Dobrodolac, M., Blagojević, M., Marković, D., Stanivuković, B. (2012). Using drivers’ 
attitude to reorganize express courier service, International Virtual Journal Machines, 
Technologies, Materials, Bulgaria, pp. 34-37. 

 
Радови изложени на домаћим научним скуповима и штампани у целини – M60: 

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини - категорија М61: 

26. Bukumirović, M., Blagojević, M. (2008). Kurirska, ekspres i paketska služba i sledljivost 
pošiljaka u poštanskoj logistici, Zbornik radova 26. Simpozijuma o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2008, Beograd, str. 157 – 166.  

27. Marković, D., Blagojević, M., Popović, Đ. (2009). Konkurentne strategije na liberalizovanom 
poštanskom tržištu sa aspekta lokalnih i mass usluga, Zbornik radova sa 27. Simpozijuma o 
novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2009, 
Beograd, str. 135-144.  

28. Marković, D., Blagojević, M., Popović, Đ. (2010). Activity based cost management kao 
tehnika za obračun troškova u procesu reforme poštanskog sektora, Zbornik radova sa 28. 
Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 
2010, Beograd, str. 109-118. 

29. Marković, D., Dobrodolac, M., Blagojević, M., Čupić, A. (2011). Stavovi korisnika o post 
ekspres usluzi, Zbornik radova sa 29. Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i 
telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2011, Beograd, str. 109-118. 

30. Stanivuković, B., Čupić, A., Blagojević, M. (2012). Mogućnosti implementacije NFC 
tehnologije u poštanskom saobraćaju, Zbornik radova sa 30. Simpozijuma o novim 
tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2012, Beograd, str. 
137-148.  

31. Marković, D., Blagojević, M., Čupić, A. (2013). Teorijski pristup izračunavanju neto troška 
univerzalne poštanske usluge, Zbornik radova sa 31. Simpozijuma o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2013, Beograd, str. 193–202. 

32. Dobrodolac, M., Ralević, P., Blagojević, M. (2014). Prihodna analiza različitih modela 
univerzalne poštanske usluge, Zbornik radova sa 32. Simpozijuma o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2014, Beograd, str. 133–144. 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини - категорија М63: 

33. Kokot, M., Pejčić-Tarle, S., Marković, D., Blagojević, M. (2008). Izbor modela Internet 
marketinga pošte ''Srbije'' - višekriterijumski pristup'', Zbornik radova 35. Simpozijuma o 
operacionim istraživanjima SYM-OP-IS 2008, Sokobanja, str. 697-700. 

 
Научно-истраживачки пројекти и студије: 

• “Реинжењеринг пословних процеса и управљање ризиком у пружању поштанских 
услуга”, извршилац: Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, 
Београд, 2008-2010., наручилац: Министарство за науку и технолошки развој Републике 
Србије 
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• “Реорганизација поштанског броја у Пошти Црне Горе д.о. ”, извршилац: Институт 
Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2008., наручилац: Пошта 
Црне Горе 

• “Методологија вођења одвојеног рачуноводства оператора универзалне поштанске 
услуге”, извршилац: Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 
2010., наручилац: Пошта Црне Горе 

• “Управљање трошковима и приходима у Пошти Црне Горе засновано на 
активностима”, извршилац: Факултет за менаџмент у саобраћају и комуникацијама 
Беране, 2011., наручилац: Пошта Црне Горе 

• “Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, 
комуникационом и железничком сектору Републике Србије”, извршилац: Институт 
Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2011-, наручилац: 
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 

• “Анализа методологија за обрачун и управљање трошковима универзалне поштанске 
услуге”, извршилац: Институт Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, 
Београд, 2013., наручилац: Републичка агенција за поштанске услуге. 

 
 
Г.2 Списак публикација после избора у звање доцента 
 
Радови објављени у научним часописима међународног значаја - М20:  

Радови у истакнутом међународном часопису - категорија М22:  

34. Kujačić, M., Blagojević, M., Šarac, D., Vešović, V. (2015). The Modified Activity-Based 
Costing Method in Universal Postal Service Area: Case Study of the Montenegro Post, 
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 26(2), pp. 142–151, (IF2015=0.806) (Print 
ISSN: 1392-2785, Online ISSN: 2029-5839), http://dx.doi.org/10.5755/j01.ee.26.2.2818 

Рад у међународном часопису - категорија М23:  

35. Stanivuković, B., Radojičić, V., Marković, D., Blagojević, M. (2018). Demand Forecast of 
NFC Mobile Users – A Case Study of Serbian Market, Promet - Traffic & Transportation, 
30(5), pp. 513-524, (ISSN: 1848-4069), (IF2018 = 0.768) 
https://doi.org/10.7307/ptt.v30i5.2683  

 
Радови у зборницима међународних научних скупова – М30: 

Саопштења са међународних скупова штампана у целини - категорија М33: 

36. Stanivuković B., Marković D., Blagojević M., Dobrodolac M. (2015). NFC – the future of e-
SMART business, III International Scientific and Technical Conference TECHNICS. 
TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY, Veliko Tarnovo, Bulgaria, Proceedings: Volume 
2 Information technologies, natural and mathematical sciences, pp. 19-21 

37. Blagojević, M., Marković, D., Dobrodolac, M. (2015). Cost accounting of the universal postal 
service, Proceedings of 6th International Conference LIFE CYCLE ENGINEERING AND 
MANAGEMENT ICDQM-2015, pp. 247-252, Prijevor  

38. Ljubanić, M., Blagojević, M. (2016). Addressing as an element of the quality of postal 
services, First International Conference “Transport for Today’s Society“, University “St. 
Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Technical Sciences – Bitola Department for Traffic 
and Transport, pp. 451-460. 

39. Blagojević, M., Šarac, D. (2016). Тhe calculation of costs of universal postal service based on 
standard and average cost principles, IPoCC – International Postal and e-Communications 
Conference Pardubice, pp. 38-48. 
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40. Švadlenka, L., Dobrodolac, M., Blagojević, M. (2016). Application of tracking technologies in 
the postal system, The Third International Conference on Traffic and Transport Engineering 
ICTTE, Belgrade, pp. 980-990. 

41. Čupić, A., Blagojević, M., Šelmić, M. (2017). A Multi-objective approach to the logistics 
centers locations problem, The sixth international conference Transport and Logistics-TIL 
2017, University of Nis, Faculty of mechanical engineering, pp. 101-108, Niš 

42. Čupić, A., Blagojević, M. (2017). Evolution of unplanned coordination in a market selection 
game - delivery companies case study, Proceedings of the 3rd LOGISTICS INTERNATIONAL 
CONFERENCE LOGIC 2017, pp. 68-73, Belgrade 

43. Čupić, A., Blagojević, M., Marković, G. (2017). Some Modern Solutions for Delivery 
Operation in Postal Traffic, IX International Conference ‘’Heavy Machinery-HM2017’’, 
Zlatibor, str. 87-94.  

44. Musić, J., Čupić, A., Blagojević, M., Popović, Đ. (2017).  Mogućnosti primene IQOS sistema 
i mobilnih aplikacija u Pošti Srbije, VI Međunarodni simpozijum transporta i komunikacija 
Novi horizonti 2017, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, str. 674-
683 

45. Dobrodolac, M., Blagojević, M., Drašković, D., Švadlenka, L. (2018). Development trends in 
the structure of services of the public postal operator in Serbia, International Conference on 
Traffic and Transport Engineering, Proceedings of the Fourth International Conference on 
Traffic and Transport Engineering ICTTE 2018, Beograd, pp. 534-539. 

46. Dobrodolac, M., Drašković, D., Ralević, P., Blagojević, M. (2019). A possible approach for 
setting strategic directions in the postal industry, Proceedings  of the 13th International 
Scientific Conference POSTPOINT 2019 „FUTURE FOR THE POSTAL INDUSTRY“, 
University of Žilina, Žilina, pp. 44-58. 

47. Blagojević. M., Dobrodolac, M., Marković, D. (2019). Analiza razvoja tržišta e-trgovine u 
Republici Srbiji u skladu sa programom Svetskog poštanskog saveza, VII Međunarodni 
simpozijum transporta i komunikacija Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2019, 
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, (Zbornik radova je u pripremi) 

48. Ralević, P., Blagojević, M., Ilić, S. (2019). Evaluating efficiency of logistics performance by 
using radial and non-radial DEA models, VII Međunarodni simpozijum transporta i 
komunikacija Novi horizonti saobraćaja i komunikacija 2019, Univerzitet u Istočnom 
Sarajevu, Saobraćajni fakultet Doboj, (Zbornik radova je u pripremi) 

 
Радови у часопису националног значаја – М50: 

Радови у врхунском часопису националног значаја - категорија М51: 

49. Dobrodolac, М., Lazarević, D., Švadlenka, L., Blagojević, M. (2015). The impact of entropy 
on the efficiency of express courier systems, Journal of Applied Engineering Science, 13(3), 
pp. 147 – 154. 

50. Blagojević, M., Marković, D., Šarac, D. (2017). Obračun troškova poštanske i univerzalne 
poštanske usluge baziran na pojmu standardnih i prosečnih troškova, Tehnika, volumen 72, 
broj 2, str. 267-272. 

51. Unterberger, M., Šarac, D., Blagojević, M., Vešović, P. (2017). Model pristupa u funkciji 
kontinuiranog procesa upravljanja poštanskom mrežom, Tehnika 72(5), str. 735-741. 

Рад у националном часопису - категорија М53: 

52. Stanivuković B., Marković D., Blagojević M., Dobrodolac M. (2015). NFC – the future of e-
SMART business, International journal for science, technics and innovations for the industry 
MACHINES, TECHNOLOGIES, MATERIALS, Year IX, Issue 6/2015, pp. 10-12. 
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Радови изложени на домаћим научним скуповима и штампани у целини – M60: 

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини - категорија М61: 

53. Blagojević, M., Čupić, A. (2015). Inovativnost u poštanskom sektoru, Zbornik radova 33. 
Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 
2015, Beograd, str. 139–146. 

54. Blagojević, M., Marković, D., Popović, Đ. (2016). Primena ekoloških tehnoloških rešenja u 
poštanskim sistemima, Zbornik radova 34. Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom 
i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2016, Beograd, str. 91-102. 

55. Čupić, A., Blagojević, M., Stanivuković, B. (2017). Mogućnosti primene autonomnih vozila u 
dostavi poštanskih pošiljaka, Zbornik radova 35. Simpozijuma o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2017, Beograd, str. 81-90. 

56. Blagojević, M., Čupić, A., Stanivuković, B. (2018). Primena IoT tehnologije u poštanskom 
sistemu, Zbornik radova 36. Simpozijuma o novim tehnologijama u poštanskom i 
telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2018, Beograd, str. 127-136. 

57. Blagojević, M., Čupić, A., Stanivuković, B. (2019). Аnaliza uticaja novih tehnologija u 
poštanskom sektoru na korisnike poštanskih usluga, Zbornik radova 37. Simpozijuma o novim 
tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju – PosTel 2019, Beograd, str. 
71-82. 

 
Научно-истраживачки пројекти и студије: 

• “Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, 
комуникационом и железничком сектору Републике Србије”, извршилац: Институт 
Саобраћајног факултета Универзитета у Београду, Београд, 2011-, наручилац: 
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије 

• “Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета за приградски и локални превоз у 
Београду-SuTran”, извршилац: Институт Саобраћајног факултета Универзитета у 
Београду, Београд, 2016., наручилац: Град Београд  

• “Пројекат оптимизације доставе у Пошти Црне Горе у условима либерализованог 
тржишта поштанских пошиљака” извршилац: Факултет техничких наука 
Универзитета у Новом Саду, Нови Сад, 2019., наручилац: Пошта Црне Горе 

 
 
Д. ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 
 
У досадашњем раду кандидаткиња др Младенка Благојевић је испољила изузетну посвећеност 
и способност што је допринело да се кроз више позитивно оцењених, верификованих и 
објављених научних радова развије у посвећеног научно-истраживачког радника у ужој научној 
области “Поштански саобраћај и мреже” којом се бави и за коју се бира. Постигнути научно-
истраживачки резултати кандидаткиње презентовани су кроз претходно наведене радове, а 
најзначајнији доприноси и резултати научне активности кандидаткиње након избора у звање 
доцента су дати у наставку овог дела Извештаја.  
 
У одређеном броју радова, наведеним у поглављу Г.2 овог Извештаја под бројевима 34, 37, 39 и 
49, тема је обрачун трошкова универзалне поштанске услуге, што је и једна од основних 
области интересовања и истраживања кандидаткиње, приказано и кроз одбрањену докторску 
дисертацију. Тако, у раду под редним бројем 34, а слично и у раду под редним бројем 37, 
представљена је неопходност сагласности са поштанским директивама приликом обрачуна 
трошкова универзалне поштанске услуге поштанског оператора кроз примену методe обрачуна 
трошкова засноване на активностима. Циљ рада је да се испита могућност измене постојеће, 
традиционалне Аctivity-based costing (ABC) методе. Измењена методa ће побољшати квалитет 
обрачуна трошкова универзалне услуге поштанских оператора. Такође, представљено је 
спровођење модификованог обрачуна трошкова заснованог на активностима са аспекта 
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универзалне поштанске услуге. Идејни оквир за модификовану методу обрачуна трошкова по 
активностима у области универзалне поштанске услуге је развијен и примењен у Пошти Црне 
Горе. Ова измена традиционалне методе обрачуна трошкова по активностима, названа 
модификована метода обрачуна трошкова по активностима, за решавање конкретних 
обрачунских проблема у области универзалне поштанске услуге је главни допринос рада. 
Представљени метод може бити водич и другим поштанским компанијама по питању обрачуна 
трошкова и прихода. 
 
Пружање универзалне поштанске услуге подразумева високе трошкове, посебно у руралним 
областима. Циљ радова под редним бројевима 39 и 49 је да предложи и тестира приступ за 
управљање трошковима универзалне услуге са намером да олакша разумевање проблема у 
поменутој области. Предложена методологија користи стандардне и просечне трошкове за 
обрачун трошкова универзалне поштанске услуге. Омогућује анализу ефикасности, 
бенчмаркинг и идентификацију узрока појаве лошијег управљања ресурсима. Може бити 
примењена на пословање било ког поштанског оператора, посебно код оних који немају 
савремене обрачунске системе. 
 
Део радова кандидата фокусиран је на информатизацију и аутоматизацију у поштанском 
саобраћају и мрежама. Као радови са том темом истичу се радови под редним бројевима 35, 
36, 38, 40, 43, 44, 54, 55 и 56.  
 
У раду под редним бројем 35 решавана је проблематика предвиђања броја корисника NFC 
мобилних телефона кроз студију случаја тржишта Републике Србије. NFC (Near Field 
Communication) је радио комуникација врло кратког домета која је компатибилна са осталим 
бесконтактним комуникационим технологијама, са изузетно великим могућностима, посебно 
имајући у виду да не захтева посебну комуникациону инфраструктуру. Могућу примену ова 
технологија нашла је у бесконтактним картицама и мобилним телефонским уређајима као новој 
платформи за развој пословних услуга. Овај рад предлаже нов приступ за предвиђање броја 
нових корисника NFC мобилних телефона, заснован на фази логици и Norton-Bass дифузионом 
моделу. Као што је већ речено, предложени приступ је приказан и тестиран кроз студију 
случаја. 
 
Near Field Communication (NFC) технологија представља будућност m-Commerce-a који је 
нашао своју примену у бесконтактним картицама и мобилним телефонима. NFC је технолошки 
сервисно интегрисан са инфраструктуром Data Ware House и Cloud Computing System који су 
инкорпорирани у Smart e-Business системе. Као продукт имплементације NFC технологије у m-
Commerce моделе пословања намеће се потреба проширења B2B2C модела пословања у правцу 
интеграције услуга са циљем креирања нових производа, тржишта као и тјунирања 
потрошачких потреба. У раду под редним бројем 36 је дат пословни модел e-Smart Business 
система као интеграциони концепт m-Commerce-а кроз директни маркетинг и истраживање 
тржишта са Data Ware House и Cloud Computing системима. 
 
Рад под редним бројем 38 бави се адресовањем као елементом квалитета поштанских услуга. 
Побољшање интероперабилности светске поштанске мреже је један од кључних елемената 
одбране од конкуренције са којом се у условима либерализације јавни поштански оператори 
сусрећу. О овом проблему било је речи и на конгресу Светског поштанског савеза из 2014. 
године, где је посебна пажња посвећена повећању квалитета услуге, поузданости и 
ефикасности поштанске мреже. Правилно адресовање писмоносних пошиљака један је од 
начина повећања квалитета поштанске услуге и сигурног и брзог уручења. У раду је дат опис 
адресовања поштанских пошиљака неких eвропских земаља. 
 
У раду под редним бројем 40 представљене су могућности примене технологије праћења у 
поштанским системима. У поштанском систему могу бити праћене поштанске пошиљке, 
возила, средства рада и запослени. На основу предмета праћења и начина на који се 
прикупљени подаци користе, ове технологије могу да доведу до одговарајуће контроле 
ефикасности пословних процеса и остварења високог квалитета у поштанској компанији. За 
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потребе праћења могуће је користити различите технологије. У овом раду је илустрована 
имплементација Radio Frequency Identification (RFID) технологије. 
 
Дронови и аутономна возила која обављају операције доставе до крајњег одредишта су тема 
радова под редним бројевима 43 и 54. У раду 43 је дат кратак преглед најважнијих 
истраживања у овој области у поштанском сектору. На крају рада је представљена идеја 
комбиноване доставе куририма и дроновима и предвиђање последица увођења аутоматизоване 
доставе. 
 
Рад 54 даје краћи преглед најзначајних истраживања у овој области искустава поштанских 
компанија активних у тестирању и могућим применама аутономних возила у поштанском 
сектору, преглед постигнутих резултата, као и могућности и правце даљих експеримената. 
Описан је и принцип комбиноване доставе пошиљака, комбинујући аутоматизовану доставу и 
традиционалне достављаче.  
 
Компаније које своје пословање темеље на пружању услуга често се суочавају са проблемима 
дугих редова. Чекање у редовима изазива нервозу код корисника и код запослених, а то утиче 
на продуктивност и квалитет пружања услуга. Када говоримо о поштанским операторима, 
клијенти очекују брзу и квалитетну услугу, тако да оператор у сваком тренутку мора да 
задовољи захтеве корисника. У раду под редним бројем 44 је описана примена IQOS 
(Information and Queue Organization System) система у Пошти Србије у циљу смањења гужви, 
повећања броја опслужених клијената, као и смањења просечног задржавања корисника. 
Упоређиван је нов систем за опслуживање корисника са старим и издвојене су предности и 
мане новог система. Вршено је истраживање о томе који број корисника поштанских услуга 
подржава примену ових система, као и какве резултате изазива примена мобилних апликација у 
Пошти Србије. На основу резултата приказаних у раду може се закључити да се применом 
IQOS система може утицати на повећање броја корисника и њихово задовољство, као и 
ефикаснију искоришћеност ресурса која доводи до смањења времена опслуге, што представља 
један од најзначајних доприноса рада. 
 
Рад под редним бројем 55 бави се развојем Интернета и бежичних технологија, а пре свега 
темом Internet of Things која се намеће као веома значајна у техничком, социолошком и 
економском смислу. Унапређивање и развој нових технологија као што су RFID, сензори и 
cloud је омогућило да физички објекти прикупљају податке и комуницирају путем Интернета у 
реалном времену, уз врло детаљну аналитичку обраду тих података. Развој Internet of Things 
концепта омогућио је овој технологији да се интегрише у неке инфраструктурне мреже. Прави 
пример јесте интеграција са поштанском инфраструктуром. Из ове интеграције изникла је нова 
технологија Internet of Postal Things, која као таква омогућава умрежавање одређених или свих 
делова поштанске мреже и креирање нових апликација које би биле значајне у области 
испоруке, транспора и логистике. У раду су описане неке од могућности Internet of Things 
технологије. 
 
У данашње време развој технологије одражава се на све сегменте пословања, па самим тим и на 
поштански сектор. Евалуатори нових технологија и њихове сврсисходности су корисници јер 
од њихове оцене и задовољства технологијама зависи даља експлоатација и развој. У раду под 
редним бројем 56 наведене су најактуелније технологије које се развијају и тестирају за 
процесе доставе у поштанском саобраћају и представљене су основне оцене потенцијалних 
корисника ових технологија. Такође, представљен је савремени приступ пословне филозофије 
који налази примену у пројектовању поштанских услуга.   
Кандидаткиња се бави и темама које се односе на стратешка питања од значаја за поштански 
сектор у свету и код нас. Тако, у раду под редним бројем 41 разматрана је проблематика 
локације хабова у домену логистичке функције поштанских оператора. Логистичка услуга 
подразумева доставу логистичких јединица на најбржи могући начин уз минимизирање 
трошкова транспорта и руковања. Да би се организовала достава у специфичним регионима на 
одговарајући начин логистичке компаније треба да пронађу одговоре на следећа питања: 
колики је потребан број доставних хабова, где би требало да се ови објекти налазе, како треба 
да буде алоцирана тражња на овим објектима? Уз идентификовање правих локација центара, 
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правилно дефинисање транспортних веза у мрежи и исправно подешавање реда превоза могуће 
је доћи до максимизирања једног од дефинисаних критеријума или комбинације осталих. Ова 
питања су моделирана у овом раду као вишеструки проблем. Развијени модел је базиран на 
компромисном програмирању и генетским алгоритмима. 
 
У раду под редним бројем 42 проучавана је могућност коришћења еволутивне непланиране 
координације између независних компанија (агената) у игри избора тржишта. Предложени 
модел предвиђа понављање некооперативне игре између неколико агената на већем броју 
тржишта. Од свих агената се тражи да симултано бирају скуп тржишта (градова) како би 
максимизирали сопствене приходе од наплате услуге преноса на изабраном скупу тржишта. 
Претпоставља се да је укупан број пошиљака које сваки агент привуче на датом тржишту 
дефинисан укупним бројем агената који учествују на њему, њиховим ценама и нивоима услуге 
које нуде. Поента избора тржишта је у избору оптималног скупа тржишта, за сваког 
појединачног агента узимајући у обзир специфичности сваког од њих. Осим тога предлаже се и 
проширење модела еволутивним рачунањем и фази логиком. 
 
Рад под редним бројем 45 разматра трендове развоја структуре услуга јавног поштанског 
оператора у Србији. Јавни поштански оператор представља једну од највећих и најважнијих 
инфраструктура у свакој земљи. С обзиром да су поштанска тржишта по правилу веома 
конкурентна, постоји јасна потреба за редефинисањем и модернизацијом постојећег портфолија 
услуга јавног поштанског оператора. Многи аутори процењују да ће традиционалне поштанске 
услуге изгубити своју корисност. Међутим, то би требало истражити на основу стварних 
података, што је урађено у овом раду. Следеће питање је каква ће бити улога нових услуга које 
се заснивају на електронским, интернет и комуникационим технологијама. У раду се 
анализирају трендови развоја универзалног сервиса, али и комерцијалних услуга. Истраживање 
се заснива на односу обима услуга и остварених прихода у случају јавног поштанског 
оператора у Републици Србији. Спроведена анализа може користити поштанском оператору 
при формирању стратегије развоја. 
 
Рад под редним бројем 46 бави се дефинисањем могућег приступа за успостављање 
стратешких праваца у поштанској индустрији. Овај приступ подразумева примену две методе: 
израчунавање коефицијента компатибилности тржишта - market compatibility ratio (MCR) и 
анализу обавијања података - data envelopment analysis (DEA). MCR је мера која даје 
информацију о нивоу сличности два или више поштанских тржишта. Може се користити као 
метода за поређење поштанских тржишта између земаља. Његова примена може бити корисна 
као добар предуслов за питања бенчмаркинга, која доприносе дизајнирању стратешких праваца 
у пословању. MCR треба израчунати за одређени субјекат - у овом случају је то поштанско 
тржиште у Србији, које се упоређује са тржиштем других земаља. Друга имплементирана 
метода у овом раду повезана је са мерењем ефикасности помоћу DEA. Број запослених, број 
јединица поштанске мреже и расходи сматрани су улазним варијаблама, док су приходи и обим 
писмоносних и пакетских пошиљака узети као излазне варијабле. Модел CRS коришћен је за 
утврђивање нивоа ефикасности поштанских оператора. У последњем кораку, упоређивањем 
резултата MCR и израчунате ефикасности, могу се постићи одређени стратешки закључци. 
 
Најновији стратешки аспекти у вези са актуелном е-трговином и поштанским операторима као 
који овакав вид трговине омогућавају обрађивани су у раду под редним бројем 47. Тржиште е-
трговине је у фази интензивног раста у целом свету, пре свега у високоразвијеним земљама. 
Стопа раста е-трговине је последица опште пенетрације Интернета, као и веће стопе 
економског раста. У последњих неколико година овај тренд се бележи и у Републици Србији, 
што у великој мери утиче и на пословање поштанских оператора који пружају услуге у овом 
сегменту. Светски поштански савез је развио програм који има за циљ унапређење електронске 
трговине кроз стварање мултифункционалне, интегрисане и поуздане инфраструктуре, како би 
се створило јединствено тржиште е-трговине и убрзала међународна достава пакета. У раду су 
приказани основни принципи програма, испитан ниво развијености и потенцијал тржишта 
Републике Србије у домену е-трговине на домаћем и међународном тржишту. Такође ће бити 
процењени стање и перспективе даљег развоја е-трговине у складу са програмом Светског 
поштанског савеза у Републици Србији и испитана економска оправданост увођења овог 
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система. Тиме би се проценио значај увођења програма за унапређење е-трговине, као и за 
боље позиционирање и веће учешће Републике Србије на глобалном међународном тржишту. 
 
У раду под редним бројем 50 је развијен динамички, универзални модел за управљање 
приступом поштанској мрежи, који ће обезбедити већу тражњу за услугом приступа и 
доступност поштанске мреже на целој територији Републике Србије. Истраживање које је 
спроведено, а у циљу израде методологије која ће дефинисати модел приступа, приказано је 
алгоритмом кроз свих пет фаза процеса менаџмента, којима ће се омогућити систематско 
праћење и контрола свих активности у оквиру дефинисаног модела приступа. Предложена је 
методологија Post-Dess, чији је основни циљ био да се анализирају захтеви за приступом 
поштанској мрежи и да се истраже фактори који утичу на приступ. Дефинисана методологија 
представља једну од фаза процеса менаџмента – планирање, при чему су примењене методе 
Delfi, Servqual и метода сценарија. На основу остварених резултата добијених методологијом 
Post-Dess, дате су смернице даљег развоја поштанске мреже и даљих праваца истраживања 
поштанског тржишта. 
 
 
Ђ. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
На основу анализе научних, стручних и педагошких активности и напред изнетог у овом 
извештају, Комисија констатује да кандидаткиња др Младенка Благојевић испуњава све 
критеријуме прописане Законом о високом образовању, као и критеријуме за избор у звање 
ванредног професора на Универзитету у Београду и то: 
 
Општи услов 
 
ü Доктор је наука из уже научне области “Поштански саобраћај и мреже” за коју се бира. 

Докторску дисертацију одбранила је на Универзитету у Београду – Саобраћајном 
факултету у септембру 2014. године, 

ü Испуњава услове за избор у звање ванредног професора: последњих пет година рада на 
Саобраћајном факултету провела је на месту доцента за ужу научну област “Поштански 
саобраћај и мреже”. 

 
Обавезни услови 
 
ü Поседује педагошко искуство, способност и смисао за наставни рад, 
ü Педагошки рад оцењен изузетно високим оценама у студентским анкетама, 
ü Савесно и квалитетно извршава своје наставне и педагошке активности уз стално 

развијање и усавршавање наставног процеса, 
ü Има два рада објављена у научним часописима категорије М20 (један М22 и један М23) 

након избора у звање доцента, 
ü Има тринаест радова који су саопштени и објављени у зборницима са међународних 

скупова (М33) након избора у звање доцента,  
ü Има три рада објављена у врхунским часописима националног значаја (М51) након 

избора у звање доцента, 
ü Има један рад објављен у националном часопису (М53) након избора у звање доцента, 
ü Има пет предавања по позиву са скупа националног значаја (М61) након избора у звање 

доцента, 
ü Учествовала је на изради три научно-истраживачка пројекта након избора у звање 

доцента, од којих је један још увек у току и то је пројекат Министарства за просвету и 
науку Републике Србије од 2011. године, 

ü Један је од аутора једног основног уџбеника (ISBN 978-86-7395-356-4) у издању 
Саобраћајног факултета Универзитета у Београду из уже научне области “Поштански 
саобраћај и мреже”. 
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Изборни услови 
 
1) Стручно-професионални допринос 
 
ü Члан је Организационог одбора Симпозијума о новим технологијама у поштанском и 

телекомуникационом саобраћају – ПосТел, 

ü Секретар је Симпозијума о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом 
саобраћају – ПосТел, 

ü Секретар је Здружене катедре за поштански саобраћај и мреже и техничку кибернетику 
Саобраћајног факултета Универзитета у Београду 

ü Члан је Комисије за распоред часова за основне, мастер и докторске академске студије 
Модула за поштански саобраћај и мреже Саобраћајног факултета Универзитета у 
Београду  

ü Рецензент за четири истакнута међународна научна часописа, 

ü Рецензент је једног основног универзитетског уџбеника, 

ü Члан је Комисија за оцену подобности кандидата, теме и ментора за израду две 
докторске дисертације након избора у звање доцента,  

ü Члан је Комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације након избора у звање 
доцента, 

ü Била је члан две Комисије за избор кандидата у наставничка звања на Факултету 
техничких наука Универзитета у Новом Саду, 

ü Кандидаткиња активно учествује у развоју наставно-научног подмлатка. Након избора у 
звање доцента из научне области за коју се бира, била је ментор израду 11 завршних 
радова, члан Комисије за оцену и одбрану 58 завршних радова, ментор 1 мастер рада, 
члан Комисије за оцену и одбрану 25 мастер радова 

ü Аутор је или коаутор укупно 57 радова публикованих у међународним и домаћим 
часописима, односно у зборницима радова међународних и домаћих конференција и 
саветовања (од којих 24 након избора у звање доцента), 

ü Сарадник је у реализацији пројеката. 
 
 
2) Допринос академској и широј заједници 
 
ü Члан комисија за два избора у наставничка звања на Факултету техничких наука 

Универзитета у Новом Саду, 

ü Члан Комисије за стандарде и сродна документа из области поштански саобраћај (КС 
А331) Института за стандардизацију Србије, 

ü Учесник је неколико међународних и националних радионица и саветовања из области 
поштанског саобраћаја. 
 

3) Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким установама у земљи и 
иностранству 
 
ü Члан је Комисија за оцену подобности кандидата, теме и ментора за израду докторских 

дисертација на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду,  
ü Члан је Комисија за оцену и одбрану докторских дисертација на Факултету техничких 

наука Универзитета у Новом Саду, 
ü Члан је Комисија за избор кандидата у наставничка звања на Факултету техничких наука 

Универзитета у Новом Саду. 
 




