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Ilpegruer: Perpepar Kouucuje o upujan.rseHrrM KaHArrAarrrMa 3a ra:6op y 3Barre BaHpeAHor
npo$ecopa 3a yx(y HayqHy o6,'racr ,oOnepaquoHa rrcrpalrrrBarr,a y [orrrraHcKoM rr
Te,'reKoMyHr{KarIrdoHou cao6pahajy"

Ha ourony oAnyKe tr4s6opnor neha YHrzeep3rrrera y Eeorpa4y - Cao6pahajnor Qaxy-urera 6p.
54613 ot 16.7 .2020. ro4r,rue, a no o6jan,'reHoM KoHKypcy 3a u:6op je4nor BaHpeAHof npo$ecopa ca
rryHHM paAHI4M BpeMeHoM Ha o4pefeuo BpeMe oA rler roAr4Ha, ga yxy HayrrHy o6racr
,,OnepaquoHa lrcrpaxur,arbd y rroinraHcKoM rr reneKoMyHr4Karlr4oHoM cao6pahajy", uMeHoBaHI4
cMo 3a qJraHoBe Kouucnje 3a rroAHorrrerre pe$epata o npujaBJbenr4M Kalp;vaarrrv'a.

Ha rcorixypc xojn je o6jaerseH y nl{cry,,flocroBr4" 6poj 891 ol 22.7.2020. roAnHe npujanuo ce
je4an KaHAI4Aar Ir ro:

1. [p BragnMrrp A. Clrulrh, Arrrn. usN. cao6pahaja, AorIeHr na YHraeep3rrrery y Beorpa4y -

Cao6pahajnonr $axy;rrery 3a yxy HayrrHy o6:racr ,,OnepaquoHa HcrpaxvBalba y no[rraHcKoM
r4 reneKoMyHr4KauuoHon cao6pahaj y", npnj an a 6p. 639 l l oa 30.7 .2020. rorurne.

Kourzcuja xoucraryje Aa KaHAHAaT Ap B:ra4uuup Cunuh ucryrbaBa ycnoBe KoHKypca rporrucaHe
3axoHor,r o Br4coKoM o6pa:onarry, Kao rz xpurepzjyMe 3a u:6op y 3Barbe BaHpeAHor npoQecopa na
Ynunepsurery y Eeorpaay 14 rroAHocr4 c:reAehr'r

PE(DEPAT

A. BI4O|PAOCKII IIOAAUII

A. l O6pa3oBarbe

B:ra4nnup Currnh je pofen 16.9.1983. foAr4He y Eeorpa4y. OcHonny rrrKony ,,[yuraH
bypfenuh" y M.na4eHoBrly 3aBprrruo je 1998. ro.4r4He, Kao Hocr.rJrarl Ar4nnoMe ,,Byx Kapaquh".
funana:njy ,,C.no6oAaH lleue3rah" y M:ragenoBrly, rpr4poAHrr cMep, 3aBprrrno je 2002. roAnHe.
raxofe Kao Hocr4Jrau Ar4[noMe ,,Byr Kapauuh".

Bojno-rexHnr{Ky axagevrnjy y Eeorpagy ynucao je urxorcrce 2002103. roAHHe. flo sanpmerxy
rrpBe foAr4ne cryluja, rrrKoJrcKe 2003104. fo.qr{He, rrpeuao je Ha Ynnnep:zrer y EeorpaAy -

Cao6pahajura $axyrrer, OAcex 3a rrorrrraHcKr{ rr reneKoMyHr4Karlr4oHrr cao6pahaj cMep
rroruraHcKrr cao6pahaj. [un:ronupao je 17.12.2007. rolrrHe? ca rpocerrHoM orIeHoM 9,20 (4eeer u
201100). .{unroucxh par, ror Ha3uBol,r ,,VfipaB,tsame 3a,lr.rxaMa rroruraHcKr4x BpeAHocHurla"
(lrenrop: Ap Epanra [raunrpujenuh, 4oqeHr, Vuunep:r4rer y Beorpa4y - Cao6pahajnu $ar<yrrer)
o46pauuoje ca oqeuona 10 (gecer).

Toxou cry4mja, Ha ocHoBy r,r3y3ernor ycrexa, 6uo je Hocrznau creAehux crlrneu4zja,
Hafpana fi nH[noMa:

2006 - 2007 . roAuHe: crunen4uja onrxrrrHe MraAenoeau,
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− 2007. година:  стипендија фонда „Проф. др Божидар Милошевић, редовни професор 
Саобраћајног факултета“, 

− 2007. година: диплома за најбољег студента пете године студија у школској 2006/07. 
години, Универзитет у Београду − Саобраћајни факултет, 

−  2007. година: награда за најбољег дипломираног студента у школској 2006/07. години, 
Универзитет у Београду − Саобраћајни факултет. 

 Докторске академске студије уписао је школске 2007/08. године на Саобраћајном 
факултету. Положио је све испите предвиђене Статутом Саобраћајног факултета са 
просечном оценом 10 (десет). Предлог истраживања у оквиру докторске дисертације 
одбранио је 6.3.2013. године.  

 Докторску дисертацију под називом „Моделирање и управљање системима за 
рециклажу возила“ (ментор: др Бранка Димитријевић, ванредни професор, Универзитет у 
Београду – Саобраћајни факултет; коментор др Милорад Видовић, редовни професор, 
Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет) одбранио је 18.11.2014. године. 

 Владимир Симић поседује теоријско и практично знање основних компјутерских 
софтвера, симулационих пакета и програмских језика. Течно говори, чита и пише на 
енглеском језику (сертификат о положеном В2.1 степену енглеског језика) и служи се 
француским језиком. 

 Примарна област интересовања су му операциона истраживања и њихова примена у 
поштанском и телекомуникационом саобраћају и повратној и еко логистици. 
 
 А.2.  Подаци о запослењу 

− Универзитет у Београду − Саобраћајни факултет 

 Од 10.3.2008. године до сада, са пуним радним временом. 
 
 А.3.  Подаци о претходним изборима и напредовању 

 Владимир Симић је, у периоду од 10.03.2008. године до данас, на Универзитету у Београду 
-  Саобраћајном факултету, биран у следећа звања: 
−  10.03.2008. − 01.04.2009. године: сарадник у настави за ужу научну област „Операциона 

истраживања у поштанском и телекомуникационом саобраћају“ (одлука број 126/5). 
−  01.04.2009. − 12.05.2010. године: сарадник у настави (реизбор) за ужу научну област 

„Операциона истраживања у поштанском и телекомуникационом саобраћају“ (одлука број 
268/2). 

−  12.05.2010. − 12.06.2013. године: асистент за ужу научну област „Операциона истраживања 
у поштанском и телекомуникационом саобраћају“ (одлука број 238/5). 

−  12.06.2013. − 19.10.2015. године: асистент (реизбор) за ужу научну област „Операциона 
истраживања у поштанском и телекомуникационом саобраћају“ (одлука број 231/4). 

−  19.10.2015. године до данас: доцент за ужу научну област „Операциона истраживања у 
поштанском и телекомуникационом саобраћају“ (одлука број 455/6). 

 

 А.4.  Стручно-професионални допринос 
 

Учешће у уређивачким одборима научних часописа 

−  Члан Уређивачког одбора научног часописа Journal of Civil Engineering and 
Environmental Sciences, ISSN 2455-488X (од 2014. до 2016. године). 

−  Члан Уређивачког одбора научног часописа Advances in Recycling & Waste Management, 
ISSN 2475-7675 (од 2015. до 2019. године). 
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Учешће у одборима скупова 

−  Члан Организационог одбора Симпозијума о операционим истраживањима – SYMOPIS 
2008. 

−  Члан Организационог одбора Симпозијума о новим технологијама у поштанском и 
телекомуникационом саобраћају – ПосТел (од 2010. године до данас). 

 

Рецензентски рад 

 Владимир Симић има значајне резултате у рецензентском раду, у бројним часописима 
са JCR листе. У периоду од 2012. до 2020. године рецензирао је 200 радова у 35 часописа, 
међу којима су између осталих и:  

−  Journal of Cleaner Production (68 рецензираних радова), 

−  Computers & Industrial Engineering (24 рецензирана рада), 

−  Resources, Conservation & Recycling (20 рецензираних радова),  

−  Waste Management & Research (13 рецензираних радова), 

−  Waste Management (12 рецензираних радова). 
 
 А.5.  Допринос академској и широј заједници 

 

 Чланства у комисијама на Саобраћајном факултету 

−  Члан Комисије за упис студената (од 2010. године до данас). 

−  Члан Комисије за попис библиотеке (2020. године). 
 
 Међународна годишња награда у развоју науке 

 Кандидат је добитник међународне годишње награде „2016 Excellence in Review 
Award“, за изузетан допринос рецензентском раду, коју му је доделио научни часопис 
међународног значаја Resources, Conservation and Recycling: 

−   Xu, M. (2017). Announcing the 2016 Excellence in Review Award recipients. Resources, 
Conservation and Recycling, 120, A1. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.02.007. 

 
А.6.  Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким установама у 

земљи и иностранству 

 

 Научно-истраживачка сарадња са другим високошколским установама у 

иностранству  

−  Кандидат сарађује са: Universiti Teknologi Malaysia, Faculty of Mechanical Engineering, 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, Faculty of Engineering Technology, Universiti 
Kebangsaan Malaysia, Department of Mechanical and Materials Engineering, у Малезији, 
University of Nottingham, School of Computer Science, у Великој Британији и Yildiz 
Technical University, Department of Industrial Engineering, у Турској. Научно-
истраживачка сарадња са овим установама резултирала је објављивањем радова у 
научним часописима међународног значаја. 

  

 Учешће у реализацији пројеката са другим научно-истраживачким установама у 

земљи 

−  Члан истраживачког тима (сарадник) у реализацији заједничког пројекта Саобраћајног 
факултета и Математичког института САНУ: Оптимизација дистрибутивних и 

повратних токова у логистичким системима, у периоду 2011-2019. година, финансиран 
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од Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије (евиденциони број ТР 
36006).  

 
 Ангажовање у комисији на другој високошколској установи у земљи 

 Члан Комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације на Универзитету у 
Крагујевцу - Факултету инжењерских наука: 

−  Тодоровић, Г. (2019). Интегрисани модел менаџмента квалитетом и одрживошћу 

процеса реализације у условима неизвесности, Докторска дисертација, Универзитет у 
Крагујевцу – Факултет инжењерских наука (под менторством проф. др Славка 
Арсовског, редовног професора Универзитета у Крагујевцу - Факултета инжењерских 
наука). 

  

 Чланство у професионалном удружењу међународног нивоа 

−  Члан The International Solid Waste Association (ISWA) (од 2019. године до данас). 
 
 
 Б.  Дисертација 

 
 Одбрањена докторска дисертацијa (М71): 

 Симић, В. (2014). Моделирање и управљање системима за рециклажу возила. 
Докторска дисертација, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд, Србија. 
 

 

  В.  Наставна активност 

 

  В.1. Учешће у настави 

 
 Владимир Симић је током претходних година ангажован у држању предавања из 
следећих предмета: 

 На основним академским студијама 

−  Одабрана поглавља операционих истраживања, од школске 2018/19. године до данас, 
на модулу Логистика (изборни предмет, фонд предавања 0,33), у сарадњи са проф. др 
Бранком Димитријевић. 

−  Посебне методе операционих истраживања у логистици, од школске 2018/19. године 
до данас, на модулу Логистика (изборни предмет, фонд предавања 0,33), у сарадњи са 
проф. др Бранком Димитријевић. 

−  Методе оптимизације, од школске 2018/19. године до данас, на модулу за Поштански 
саобраћај и мреже (обавезни предмет, фонд предавања 0,25) и на модулу 
Телекомуникациони саобраћај и мреже (изборни предмет, фонд предавања 0,25), у 
сарадњи са проф. др Бранком Димитријевић и доц. др Милошом Николићем.   

 
 Кандидат је ангажован на држању вежби из следећих предмета: 

 На основним академским студијама 

−  Логистика, од школске 2007/08. до 2009/10. године, на Одсеку за поштански и 
телекомуникациони саобраћај. 

−  Одабрана поглавља операционих истраживања, од школске 2008/09. године до данас, 
на модулу Логистика (изборни предмет). 
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−  Посебне методе операционих истраживања у логистици, од школске 2009/10. године 
до данас, на модулу Логистика (изборни предмет). 

−  Квантитативне методе оптимизације, од школске 2011/12. до 2016/17. године на 
модулу за Телекомуникациони саобраћај и мреже (изборни предмет), а од школске 
2012/13. до 2017/18. године и на модулу за Поштански саобраћај и мреже (обавезни 
предмет). Акредитацијом наставних планова и програма из 2014. године предмет је 
преименован у Методе оптимизације. 

−  Методе оптимизације, од школске 2016/17. године до данас, на модулу за 
Телекомуникациони саобраћај и мреже (изборни предмет, фонд вежби 1,5), а од 
школске 2017/18. године и на модулу за Поштански саобраћај и мреже (обавезни 
предмет, фонд вежби 1,5), у сарадњи са доц. др Милошом Николићем. 

 

 На мастер академским студијама 

− Логистика опасних материја, од школске 2009/10. до 2015/16. године, на модулима: 
Логистика, Операциона истраживања у саобраћају и Водни саобраћај и транспорт 
(изборни предмет). 

−  Вишекритеријумско одлучивање, од школске 2014/15. године до данас, на модулима: 
Поштански саобраћај и мреже, Операциона истраживања у саобраћају, Ваздушни 
саобраћај и транспорт, Менаџмент и економија у транспорту и комуникацијама 
(изборни предмет). 

  
 У текућем поступку ре-акредитације наставних планова и програма Саобраћајног 
факултета, Владимир Симић активно је учествовао у предлагању и писању програма за три 
нова предмета:  

−  Управљање залихама у комуникационим системима (основне академске студије, модул 
Поштански саобраћај и мреже, изборни предмет, фонд часова 2+2, VIII семестар), 

− Управљање залихама у телекомуникацијама (основне академске студије, модул 
Телекомуникациони саобраћај и мреже , изборни предмет, фонд часова 2+2, VI 
семестар), 

− Управљање залихама у транспортним системима (мастер академске студије, модул за 
Водни саобраћај и транспорт, изборни предмет, фонд часова 3+2, I семестар). 

  
  В.2. Уџбеник 

 
 Од избора у звање доцента, др Владимир Симић је као коаутор објавио помоћни 
уџбеник који је одобрен за коришћење у оквиру предмета Методе оптимизације и Посебне 

методе операционих истраживања у логистици: 

−  Димитријевић, Б., Симић, В. (2020). Примена операционих истраживања у локацијској 

анализи – збирка решених задатака, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, 
Београд, 2020. ISBN 978-86-7395-424-0. 

 
  В.3. Студентске анкете 

 
 Квалитет извођења наставе Владимира Симића, на основним академским студијама, 
студенти су оцењивали анонимним анкетама. У табели 1. приказани су резултати 
студентских анкета по предметима и школским годинама у меродавном изборном периоду 
(од школске 2015/16. до 2019/20 године). Средња оцена 259 анкетираних студената за све 
предмете и све наведене школске године износи 4,51. 
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Табела 1. Резултати анонимних студентских анкета (након избора у звање доцента). 

Школска 
година 

Предмет  

Средња 
оцена/  

предмету 
и години  

Број 
анкетираних 
студената/  
предмету и 
години  

2015/16 
Квантитативне методе оптимизације − вежбе 3,97 15 
Одабрана поглавља операционих истраживања − вежбе 3,36 7 
  3,78 22 

2016/17  

Квантитативне методе оптимизације − вежбе 4,76 7 
Посебне методе операционих истраживања у логистици − вежбе 4,94 5 
Одабрана поглавља операционих истраживања − вежбе 4,49 8 
  4,70 20 

2017/18  Посебне методе операционих истраживања у логистици − вежбе 4,76 24 

2018/19  

Одабрана поглавља операционих истраживања − вежбе 4,34 17 
Одабрана поглавља операционих истраживања − предавања 4,49 17 
Методе оптимизације (ТС) − вежбе 3,86 7 
Методе оптимизације (ТС) − предавања 3,88 7 
Методе оптимизације (ПС) − вежбе 4,45 13 
Методе оптимизације (ПС) − предавања 4,29 12 
Посебне методе операционих истраживања у логистици − вежбе 4,90 21 
  4,43 94 

2019/20  

Одабрана поглавља операционих истраживања − вежбе 4,54 29 
Одабрана поглавља операционих истраживања − предавања 4,63 30 
Методе оптимизације (ПС) − вежбе 4,74 21 
Методе оптимизације (ПС) − предавања 4,71 19 
  4,64 99 

Средња оцена (укупно) 4,51 259 

 
 В.4. Чланство у комисијама за израду завршних и мастер радова 

  
 На Саобраћајном факултету кандидат је био члан комисија за оцену и одбрану: 

−  седам завршних радова, 

−  четири дипломска рада, 

−  шест мастер радова. 
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[13] Ratković, B., Vidović, M., Dimitrijević, B., Simić, V. (2009). Waste on electrical and 
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0254-5330 (IF 2019=2,583; Operations Research & Management Science 29/83; M22) 
https://doi.org/10.1007/s10479-018-2930-z. 
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2. Lee, C.K., Lee, J.Y., Kim, J. (2020). Recyclability and Recoverability of Rolling Stock with 
Recycling Efficiency Factors. Resources, Conservation and Recycling, 155, 104620. ISSN 
0921-3449 (IF 2019=8,086; Engineering, Environmental 5/53; M21а) 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104620. 

3. Chang, X., Wu, J., Li, T., Fan, T.J. (2019). The joint tax-subsidy mechanism incorporating 
extended producer responsibility in a manufacturing-recycling system. Journal of Cleaner 

Production, 210, 821−836. ISSN 0959-6526 (IF 2019=7,246; Environmental Sciences 
18/265; M21а) https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.300. 

4. Ai, N., Zheng, J., Chen, W.Q. (2019). US end-of-life electric vehicle batteries: Dynamic 
inventory modeling and spatial analysis for regional solutions. Resources, Conservation and 

Recycling, 145, 208−219. ISSN 0921-3449 (IF 2019=8,086; Engineering, Environmental 
5/53; M21а) https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.01.021. 

5. Ortego, A., Valero, A., Valero, A., Iglesias, M. (2018). Downcycling in automobile recycling 
process: A thermodynamic assessment. Resources, Conservation and Recycling, 136, 24−32. 
ISSN 0921-3449 (IF 2018=7,044; Environmental Sciences 5/53; M21а) 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.04.006. 

6. Wong, Y.C., Al-Obaidi, K.M., Mahyuddin, N. (2018). Recycling of end-of-life vehicles 
(ELVs) for building products: Concept of processing framework from automotive to 
construction industries in Malaysia. Journal of Cleaner Production, 190, 285−302. ISSN 
0959-6526 (IF 2018=7,051; Environmental Sciences 17/251; M21а) 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.145. 

7. Heydari, J., Govindan, K., & Jafari, A. (2017). Reverse and closed loop supply chain 
coordination by considering government role. Transportation Research Part D: Transport 

and Environment, 52, 379−398. ISSN 1361-9209 (IF 2017=3,445; Transportation 3/32; 
M21а) https://doi.org/10.1016/j.trd.2017.03.008. 

8. Phuc, P.N.K., Vincent, F.Y., Tsao, Y.C. (2017). Optimizing fuzzy reverse supply chain for 
end-of-life vehicles. Computers & Industrial Engineering, 113, 757−765. ISSN 0360-8352 
(IF 2017=3,195; Computer Science, Interdisciplinary Applications 22/105; M21) 
https://doi.org/10.1016/j.cie.2016.11.007. 

9. Nakatani, J., Konno, K., Moriguchi, Y. (2017). Variability-based optimal design for robust 
plastic recycling systems. Resources, Conservation and Recycling, 116, 53−60. ISSN 0921-
3449 (IF 2017=5,120; Environmental Sciences 23/242; M21а) 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.09.020. 

10. Dinler, E., Güngör, Z. (2017). Planning decisions for recycling products containing hazardous 
and explosive substances: A fuzzy multi-objective model. Resources, Conservation and 

Recycling, 117, 93−101. ISSN 0921-3449 (IF 2017=5,120; Environmental Sciences 23/242; 
M21а) https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2016.11.012.  

 
 

  Д. ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА 

 
 Анализа научног рада др Владимира Симића до избора у звање доцента за ужу научну 
област „Операциона истраживања у поштанском и телекомуникационом саобраћају“ дата је 
у Извештају за избор у звање доцента (број 455/3), који се налазе у Архиви Саобраћајног 
факултета. Овде се даје кратак приказ најзначајнијих доприноса и резултата научне 
активности кандидата након избора у звање доцента. 

 У раду [53] формулисан је MSISP (Multi-Stage Interval-Stochastic Programming) модел 
за планирање алокације возила на крају животног циклуса (енгл. end-of-life vehicle − ELV). 
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Ефикасно су репрезентоване неизвесности система у форми расподела вероватноћа и 
дискретних интервала. Приложена студија случаја илустровала је потенцијале и 
примењивост модела у реалним условима. Дате су свеобухватне анализе утицаја 
неизвесности улазних параметара и еколошких политика на решења модела. Доприноси 
модела огледају се у напредној динамичкој анализи, рефлектовању неизвесности система и 
анализи еколошких политика на алокацију ELV-a тако да се обезбеди минимизација ризика и 
максимизација профита мреже за њихово прикупљање. 

 У раду [54] идентификовани су кључни фактори успеха успостављања система за 
рециклажу возила у Малезији. Спроведено је анкетирање око 300 релевантних произвођача и 
дистрибутера возила и делова, као и и учесника у повратној логистици возила у Малезији. 
Представљен је иновативни методолошки оквир рециклаже возила који садржи факторе 
успеха и њихове елементе. Методолошки оквир обухвата методу анкетирања, методу 
експлораторне факторске анализе (коришћен софтвер IBM SPSS Statistics 20.0) и модел 
структурних једначина (коришћен софтвер SmartPLS 2.0). Утврђено је да еколошка политика 
представља најважнији елемент успеха. 

 У раду [55] формулисан је IPCCP (Interval-Parameter Chance-Constrained Programming) 
модел за управљање рециклажом возила у условима ригорозних еколошких норматива. 
Модел прави компромис између вредности критеријумске функције и ризика превазилажења  
ограничења. Он успешно рефлектује сложене односе између бројних подсистема за 
рециклажу возила и различитих постројења за третман и одлагање отпада. Модел обезбеђује 
оптималне одлуке о складиштењу, преради, обнављању, рециклажи и одлагању. Рад садржи 
свеоубухватно тестирање предложеног модела и анализу добијених резултата. 

 У раду [56] формулисан је ICCP (Inexact Chance-Constrained Programming) модел за 
доношење одлука у индустрији протектирања пнеуматика. Модел успешно репрезентује 
неизвесности система у форми интервала и расподела вероватноћа и испитује различите 
прихватљиве нивое ризика када је у питању превазилажење капацитета индустријског 
постројења за протектирање пнеуматика. Модел прави компромис између економске 
ефикасности и поузданости система за протектирање.  

 У раду [57] формулисан је ISIP (Interval Semi-Infinite Programming) модел за планирање 
и управљање обнављањем коришћених пнеуматика у условима неизвесности. Стање залиха, 
технологија протектирања и планирање потенцијалних локација система управљања су 
екстерни фактори који су разматрани са аспекта функционисања комплетног ланца 
снабдевања пнеуматика. Модел генерише флексибилне дугорочне планове набавке, 
управљања залихама и алокације коришћених пнеуматика. Модел, такође, узпешно 
репрезентује неизвесности у форми функционалних и нумеричких интервала и рефлектује 
динамичку сложеност система за управљање коришћеним пнеуматицима.  

 У раду [58] формулисан је ITSSFIP (Interval Two-Stage Stochastic Full-Infinite 

Programming) модел за управљање алокацијом ELV-а. Модел презентује неизвесности 
система у форми функционалних интервала, нумеричких интервала и расподела вероватноћа 
и узима у обзир везе параметара моделирања и њихових фактора утицаја, рефлектујући на тај 
начин екстерне неизвесности система за рециклажу возила. Способност модела за решавање 
проблема управљања алокацијом ELV-а потврђена је на студији случаја.  

 У раду [59] формулисана је интуистичка фази CODAS (COmbinative Distance-based 

ASsessment) метода за рангирање локација за овлашћени центар за демонтажу возила. 
Идентификовано је и дефинисано 38 критеријума за евалуацију допустивих локација. Рад 
има методолошки допринос јер проширује CODAS методу у интуистичком фази окружењу. 
Приложена је реална студија случаја Истанбула са циљем да се илуструје практична 
применљивост предложене методе. Анализа осетљивости резултата на промене параметра 
функције прага указала је на то да развијену методу карактерише висока робусност. 
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Компаративна анализа са постојећим интуистичким фази вишекритеријумским методама 
потврдила је конзистентност презентоване методе.  

 У раду [60] представљен је нов алат за праћење и евалуацију перформанси и 
континуирано унапређење система за рециклажу возила. Приложена је реална студија 
случаја Малезије са циљем да се покаже потенцијал и употребљивост предложеног 
методолошког приступа. Метода Аналитичког хијерархијског процеса примењена је за 
рангирање осам фактора успеха и њихова 33 елемента. Утврђено је да систем за рециклажу 
возила у Малезији карактерише просечан ниво перформанси. Развијена је одговарајућа 
Microsoft Excel апликација како би се унапредила практична применљивост развијеног 
евалуационог алата.  

 У раду [61] формулисан је ICVaRTSSP (Interval Conditional Value-at-Risk Two-Stage 

Stochastic Programming) модел за управљање ризиком у системима за рециклажу возила. 
Модел генерише оптимална решења под унапред одређеним преференцијама доношења 
одлука и нивоа поверења. У поређењу са доступним моделима, решења добијена овим 
моделом су робуснија.  

 У раду [62] је применом методе анализе садржаја дат свеобухватан преглед области 
управљања рециклажом возила. Укупно су прикупљене, категорисане, прегледане и 
анализиране 232 студије објављене у периоду 2000–2019. Приложена је критичка анализа 
објављених студија и релевантних математичких модела. Идентификовани су најзначајнији 
правци будућих истраживања. Овај преглед пружа извор референци, препорука и даљих 
истраживачких могућности. 

 У раду [66] разматра се проблем алокације артикала поштанско-логистичким центрима 
за коју су одговорни добављачи поштанских оператора. Развијен је одговарајући MIIPTSSP 
(Mixed-Integer Interval-Parameter Two-Stage Stochastic Programming) модел са „downside“ 
ризиком. Приложен је нумерички пример да би се верификовала ефективност презентованог 
модела. Формулисани MIIPTSSP модел са „downside“ ризиком може да: генерише оптималне 
дугорочне планове алокације артикала поштанским операторима за различите вредности 
циљаног профита, контролног фактора за ограничавање ризика и реализације неизвесних 
догађаја; израчуна оптималне алокационе квоте између добављача и поштанско-логистичких 
центара за различите вредности параметара ризика; постигне компромис између очекиваног 
профита и системског ризика; мери варијабилност трошкова спровођења корективних 
акција; ефикасно рефлектује неизвесности изражене у форми расподела вероватноћа и 
нумеричких интервала; и генерише робуснија решења од оних која се могу добити применом 
доступних оптимизационих модела за решавање проблема у поштанском сектору.  

 У раду [67] формулисан је IITSSP (Inexact Integer Two-Stage Stochastic Programming) 
модел за алокацију пошиљака у поштанском саобраћају. Дата је и детаљна алгоритамска 
процедура за моделирани проблем. Развијени модел се разлаже на два линеарна програма за 
чије оптимално решавање се може применити неки од многобројних солвера за линеарно 
програмирање. Размотрен је нумерички пример у којем Јавно предузеће „Пошта Србије“ 
преко своје мреже специјализованих Post Shop продавница пружа могућност куповине 
књига. Добијени резултати потврђују да се у IITSSP модел могу инкорпорирати различите 
форме неизвесних информација. Неколико важних препорука о будућем истраживању је 
истакнуто и продискутовано.  

 У раду [68] решава се проблем алокације артикала (на пример, телекомуникациони 
производи, кућни поштански сандучићи, пакетска амбалажа, и сл.) специјализованим Post 
Shop продавницама за коју су одговорни добављачи. Формулисан је одговарајући модел 
аверзије према ризику да би се ограничио ризик неуспеха од достизања планиране вредности 
профита и рефлектовала преференција доносиоца одлука. Приложен је нумерички пример 
како би се илустровала применљивост предложеног модела. Предности развијеног модела су: 
могућност избора жељене алокационе стратегије прављењем компромиса између 



 16

максимизације профита и минимизације ризика; способност управљања ризиком при 
екстремно неповољним нивоима доступности артикала; могућност генерисања оптималних 
решења за различите вредности нивоа поверења и нивоа аверзије према ризику; способност 
одређивања оптималних дугорочних алокационих квота у поштанском саобраћају; и 
пружање свеобухватног увида у ефекте неизвесности. 
  
  

 Ђ. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
 На основу увида у конкурсну документацију, анализе научних, стручних и педагошких 
активности и свега претходно наведеног, Комисија закључује да кандидат др Владимир 
Симић испуњава све критеријуме прописане Законом о високом образовању, као и 
критеријуме за избор у звање ванредног професора на Универзитету у Београду и то: 
 
 Општи услови 

−  Доктор је наука из научне области за коју се бира. Докторску дисертацију одбранио је 
на Универзитету у Београду – Саобраћајном факултету у новембру 2014. године. 

−  Испуњава услове за избор у звање ванредног професора: последњих пет година рада на 
Саобраћајном факултету провео је на месту доцента за ужу научну област „Операциона 
истраживања у поштанском и телекомуникационом саобраћају“. 

  

 Обавезни услови 

−  Поседује дванаестогодишње искуство у педагошком раду са студентима на 
Универзитету у Београду - Саобраћајном факултету. Тренутно је ангажован је као 
наставник и/или сарадник на три предмета на основним академским студијама и једном 
на мастер акадeмским студијама, који се држе на више модула.  

−  Има високу оцену педагошког рада добијену у анкетама студената за вредновање 
педагошког рада наставника. Према расположивим подацима, у меродавном изборном 
периоду, средња оцена 259 анкетираних студената за све предмете и све школске 
године износи 4,51. 

−  Учествовао је у комисијама за оцену и одбрану седам завршних, четири дипломска и 
шест мастер радова на Универзитета у Београду - Саобраћајном факултету. 

−  Објавио је 20 радова у научним часописима међународног значаја, а од тога 10 у 
меродавном изборном периоду (пет М21, два М22 и три М23 категорије). 

−  Објавио је 39 радова на међународним или домаћим научним скуповима, од чега пет у  
меродавном изборном периоду (три М33 и два М61 категорије). 

−  Објавио је два рада у водећем часопису националног значаја (категорије М51), од чега 
један у меродавном изборном периоду. 

−  Учествовао је као члан истраживачког тима на научно-истраживачком пројекту 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

−  Коаутор је помоћног уџбеника − збирке задатака у издању Универзитета у Београду - 
Саобраћајног факултета. 

−  У бази Google Scholar има 348 хетероцитата. 

−  Испуњава услов за менторство у вођењу докторских дисертација са објављених 20 
радова у часописима са JCR листе у последњих 10 година. 
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 Изборни услови 

−  Био је члан Уређивачких одбора научних часописа: Journal of Civil Engineering and 
Environmental Sciences (2014. до 2016. године) и Advances in Recycling & Waste 
Management (од 2015. до 2019. године). 

−  Члан је Организационог одбора Симпозијума о новим технологијама у поштанском и 
телекомуникационом саобраћају – ПосТел, од 2010. године до данас. Био је члан 
Организационог одбора Симпозијума о операционим истраживањима – SYMOPIS 2008. 

−  Рецензирао је 200 радова у 35 међународних часописа са JCR листе. 

−  Добитник је међународне годишње награде за допринос у рецензентском раду „2016 
Excellence in Review Award“ коју му је доделио научни часопис међународног значаја 
Resources, Conservation and Recycling. 

−  Члан је Комисије за упис студената на Саобраћајном факултету Универзитета у 
Београду, од 2010. године до данас. Био је члан Комисије за попис библиотеке 
Универзитета у Београду - Саобраћајног факултета 2020. године. 

−  Сарађује са високошколским и научно-истраживачким институцијама у иностранству и 
Републици Србији, кроз научно-истраживачки рад и пројекте. 

−  Био је спољни члан Комисије за оцену и одбрану једне докторске дисертације на 
Универзитету у Крагујевцу - Факултету инжењерских наука. 

−  Члан је у професионалном удружењу међународног нивоа - The International Solid 
Waste Association (ISWA), од 2019. године до данас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




