
           Образац 4 В 

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:   Поштански саобраћај и мреже 
Број кандидата који се бирају:    један 
Број пријављених кандидата:   један 
Имена пријављених кандидата:  Доц. др Младенка Благојевић, дипл. инж. 

саобраћаја  
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:   Младенка (Зоран) Благојевић 
- Датум и место рођења:    22.03.1979. Бијељина 
- Установа где је запослен:   Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 
- Звање/радно место:    Доцент 
- Научна, односно уметничка област:  Поштански саобраћај и мреже 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:    Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 
- Место и година завршетка:   Београд, јул 2004.  
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, јул 2007. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Поштански саобраћај и мреже 
Докторат: 
- Назив установе:    Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 
- Место и година одбране:   Београд, септембар 2014. 
- Наслов дисертације:  Методологија за обрачун и управљање 

трошковима универзалне поштанске услуге 
- Ужа научна, односно уметничка област: Поштански саобраћај и мреже  
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2006. година: сарадник у настави, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 
- 2009. година: асистент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 
- 2015. година: доцент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 

 

 

 

 



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  

4,56 
2014/2015-2018/2019. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

13 година 
2006/2007-2018/2019. 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторстава / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

Менторства: 
11 (завршни рад) 
1 (мастер рад) 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, мастер  или докторским 
студијама 

Комисије: 
41 (дипломски рад) 
92 (завршни рад) 
25 (мастер рад) 
1 (оцена и одбрана докторске 
дисертације) 

 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго 

6 Објављен један рада 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 М22 и 
1 рад М23 

М22 
-  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 
 
М23 
- 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  
 
Референце из библиографије радова из 
категорије М22 и М23 су дате на крају 
табеле од 1 до 2. 



 
9 Саопштена три рада на међународним 

или домаћим научним скуповима 
(категорије М31-М34 и М61-М64) од 

избора у претходно звање из научне 
области за коју се бира. 

13 радова М33 и 
5 радова М61 

- III International Scientific and Technical 
Conference TECHNICS. 
TECHNOLOGIES. EDUCATION. 
SAFETY (2015) 
- 6th International Conference LIFE 
CYCLE ENGINEERING AND 
MANAGEMENT ICDQM (2015) 
- First International Conference “Transport 
for Today’s Society“ (2016) 
- International Postal and e-
Communications Conference - IPoCC 
(2016) 
- The Third International Conference on 
Traffic and Transport Engineering ICTTE 
(2016) 
- The sixth international conference 
Transport and Logistics-TIL (2017) 
- 3rd Logistics International Conference 
LOGIC (2017) 
- IX International Conference ‘’Heavy 
Machinery-HM2017’’ (2017) 
- VI Međunarodni simpozijum transporta i 
komunikacija Novi Horizonti (2017) 
- The Fourth International Conference on 
Traffic and Transport Engineering ICTTE 
(2018) 
- the 13th International Scientific 
Conference POSTPOINT 2019 „FUTURE 
FOR THE POSTAL INDUSTRY“ (2019) 
- VII Međunarodni simpozijum transporta i 
komunikacija Novi Horizonti (2019) (2 
рада) 
- Simpozijum o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom 
saobraćaju PosTel (2015) 
- Simpozijum o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom 
saobraćaju  PosTel (2016) 
- Simpozijum o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom 
saobraćaju PosTel (2016) 
- Simpozijum o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom 
saobraćaju PosTel (2017) 
- Simpozijum o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom 
saobraćaju PosTel (2018) 
- Simpozijum o novim tehnologijama u 
poštanskom i telekomunikacionom 
saobraćaju PosTel (2019) 
 
Референце из библиографије радова из 
категорије М33 и М61 су дате на крају 
табеле, од 3 до 20 

10 Оригинално стручно остварење или 2 домаћа и 1 Коаутор на 3 пројекта после избора у 



руковођење или учешће у пројекту 
 

међународни 
научно-
истраживачки 
пројекат 

звање доцента (још увек је у току 
пројекат Министарства за просвету, 
науку и технолошки развој Републике 
Србије, од 2011.) 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу 
област за коју се бира, монографија, 
практикум или збирка задатака (са 
ISBN бројем) 

1основни 
уџбеник 

1. М. Добродолац, Д. Марковић, М. 
Благојевић, Експлоатација поштанског 
саобраћаја, Универзитет у Београду – 
Саобраћајни факултет, 2016, (ISBN 978-
86-7395-356-4) 

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 
периоду од последњег избора из научне 
области за коју се бира. (за поновни 
избор ванр. проф) 

 Није применљиво 

14 Објављена два рада из категорије М21, 
М22 или М23 од првог избора у звање 
ванредног професора из научне области 
за коју се бира. 

 Није применљиво 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

 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 
џбеник 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: 

Радови у истакнутом међународном часопису - М22 

1. Kujačić, M., Blagojević, M., Šarac, D., Vešović, V. (April 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 - М23 

2. 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  

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

Саопштења са међународних скупова штампана у целини - М33 

3. 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 

4. 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  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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 

9. 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 

10. 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.  

11. 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 

12. 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, str. 534-539. 

13. 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. 

14. 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) 

15. 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) 

 



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

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
(изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
 

1. Стручно-професионални 
допринос 

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 

 

Стручно-професионални допринос 

2. Редовни је учесник значајних међународних скупова (13 саопштења од избора у звање доцента). 
Члан је Организационог одбора Симпозијума о новим технологијама у поштанском и 
телекомуникационом саобраћају – ПосТел. Секретар је Симпозијума о новим технологијама у 
поштанском и телекомуникационом саобраћају – ПосТел 

3. Члан је Комисија за оцену подобности кандидата, теме и ментора за израду две докторске 
дисертације након избора у звање доцента. Члан је Комисије за оцену и одбрану једне докторске 
дисертације након избора у звање доцента. Члан је две Комисије за избор кандидата у наставничка 
звања на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 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 

5. Сарадник је у реализацији 3 пројекта (од којих је један у току). 

6. Рецензент за четири истакнута међународна научна часописа. 

 

Допринос академској и широј заједници 

1. Члан Комисија за избор у научна звања на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. 
Члан је Комисије за распоред часова за основне, мастер и докторске академске студије Модула за 
поштански саобраћај и мреже Саобраћајног факултета Универзитета у Београду  

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

4. У ваннаставним активностима студената посебно значајан допринос даје у организовању стручних 
пракси и стручних екскурзија. 

 

Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким установама у земљи и 
иностранству 

1. Коаутор је 3 пројекта реализована у сарадњи са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству након избора у звање доцента 

2. Члан је Комисија за оцену подобности кандидата, теме и ментора за израду докторских дисертација 
на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Члан је Комисија за оцену и одбрану 
докторских дисертација на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Члан је 
Комисија за избор кандидата у наставничка звања на Факултету техничких наука Универзитета у 
Новом Саду. 

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

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу поднете и прегледане документације и напред изнетог у овом извештају Комисија констатује 
да пријављена кандидаткиња др Младенка Благојевић формално и суштински испуњава све критеријуме 
прописане Законом о високом образовању Републике Србије, као и критеријуме за избор у звање 
ванредног професора предвиђене Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Саобраћајног факултета. 
 




