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Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Саобраћајни факултет – Универзитет у Београду 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту 

Број кандидата који се бирају: један 

Број пријављених кандидата: један 

Имена пријављених кандидата: 1. др Марко Миљковић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Марко, Милорад, Миљковић 

- Датум и место рођења: 22.08.1984. године у Београду 

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

- Звање/радно место: асистент 

- Научна, односно уметничка област: Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Економски факултет – Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2008. године 

Мастер:   

- Назив установе: Економски факултет – Универзитет у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 2010. године 

- Ужа научна, односно уметничка област: Економске науке 

Магистеријум:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Докторат: 

- Назив установе: Економски факултет – Универзитет у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 2020. године 

- Наслов дисертације: Утицај инвестиција у саобраћајну инфраструктуру на привредни раст 

европских земаља 

- Ужа научна, односно уметничка област: Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- 2009. година: истраживач-приправник, Економски институт а.д. Београд 

- 2011. година: истраживач-сарадник, Економски институт а.д. Београд 

- 2014. година: истраживач-сарадник (реизбор), Економски институт, а.д. Београд 

- 2015. година: асистент, Саобраћајни факултет – Универзитет у Београду 

- 2018. година: асистент (реизбор), Саобраћајни факултет – Универзитет у Београду 



3) Испуњени услови за избор у звање ДОЦЕНТА 

 

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 

Приступно предавање одржано 

27.05.2020. на тему „Оптимизација у 

производњи“. Кандидат је добио 

просечну оцену 5 (пет). 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода 

Током целокупног претходног 

изборног периода, кандадат је добио 

оцену 4,7 од могућих 5. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 5 година  

 

 

 

 
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка Није применљиво. 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, односно мастер студијама 
Није применљиво. 

6 Менторство или чланство у две комисије за израду докторске 

дисертације 
Није применљиво. 

 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број радова, 

сапштења, 

цитата и др 

Навести часописе, скупове, 

књиге и друго 

7 Објављен један рад из категорије М20 или три 

рада из категорије М51 из научне области за коју 

се бира. 

1 рад М23 

8 радова М24 

1 рад М45 

4 рада М51  

1. Acta Oeconomica, Periodical of 

the Hungarian Academy of 

Sciences (М23). 

2-9. Industrija (М24). 

10.  Глобална економска криза и 

пословна економија – изазови 

теорије и праксе (М45). 

11. Industrija (М51). 

12. LIMES plus – Journal of Social 

Sciences and Humanities, 

Economics and Finance Issues 

(М51). 

13-14. Пословна економија 

(М51). 

Референце из ове категорије су 

дате на крају табеле. 



8 Саопштен један рад на научном скупу, објављен 

у целини (М31, М33, М61, М63) 
8 радова М33  

4 рада М61 

 

1. The 4
th

 Logistics International 

Conference (М33). 

2. The 4
th

 International Conference 

on Traffic and Transport 

Engineering (M33). 

3. Međunarodni simpozijum 

„Strateški razvoj saobraćaja 

Jugoistočne Evrope” (M33). 

4. ECIN 2017 International 

Economics and Management 

Conference (M33). 

5. The 3
rd

 Logistics International 

Conference (М33). 

6-7. The 3
rd

 International 

Conference on Traffic and 

Transport Engineering (M33) 

8. EACES Workshop – Financial 

Development in Transition and 

Post-Transition Countries (М33). 

9. XXXVII Симпозијум о новим 

технологијама у поштанском и 

телекомуникационом саобраћају 

-  ПосТел (М61). 

10. XXXV  Симпозијум о новим 

технологијама у поштанском и 

телекомуникационом саобраћају 

-  ПосТел (М61). 

11. XXXIV  Симпозијум о новим 

технологијама у поштанском и 

телекомуникационом саобраћају 

-  ПосТел (М61). 

12. XXXIII  Симпозијум о новим 

технологијама у поштанском и 

телекомуникационом саобраћају 

-  ПосТел (М61) 

Референце из ове категорије су 

дате на крају табеле. 

9 Објављена два рада из категорије М20 или пет 

радова из категорије М51 у периоду од 

последњег избора у звање из научне области за 

коју се бира.  

 

Није применљиво. 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 Није применљиво. 



 

 

 

11 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

 

Није применљиво. 

12 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33 

 Није применљиво. 

13 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63. 

 Није применљиво. 

14 Објављена један рад из категорије М20 или 

четири рада из категорије М51 у периоду од 

последњег избора из научне области за коју се 

бира.  (за поновни избор ванр. проф) 

 

Није применљиво. 

15 Један рад са међународног научног скупа 

објављен у целини категорије М31 или М33.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 
Није применљиво. 

16 Један рад са научног скупа националног значаја 

објављен у целини категорије М61 или М63.  (за 

поновни избор ванр. проф) 

 
Није применљиво. 

17 Објављен један рад из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира  

 
Није применљиво. 

18 Објављен један рад из категорије М24 од првог 

избора у звање ванредног професора из научне 

области за коју се бира. Додатно испуњен услов 

из категорије М21, М22 или М23 може, један за 

један, да замени услов из категорије М24 или 

М51 

 

Није применљиво. 

19 Објављених пет радова из категорије М51 у 

периоду од последњег избора из научне области 

за коју се бира. Додатно испуњен услов из 

категорије М24 може, један за један, да замени 

услов из категорије М51  

 

Није применљиво. 

20 Цитираност од 10 xeтepo цитата.  Није применљиво. 

21 Два рада са међународног научног скупа 

објављена у целини категорије М31 или М33 
 Није применљиво. 

22 Два рада са научног скупа националног значаја 

објављена у целини категорије М61 или М63 
 Није применљиво. 

23 Одобрен и објављен универзитетски уџбеник за 

предмет из студијског програма факултета, 

односно универзитета или научна монографија 

(са ISBN бројем) из научне области за коју се 

бира, у периоду од избора у претходно звање 

 

Није применљиво. 

24 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

 
Није применљиво. 



ДОДАТАК УЗ СТАВКУ БР. 7: 

Рад у међународном часопису (M23): 

1. Vujačić, I., Petrović-Vujačić, J., Tanasković, S., Miljković, M. „Human Development and Convergence 

among the States of Former Yugoslavia”, Acta Oeconomica, Periodical of the Hungarian Academy of 

Sciences, Print ISSN 0001-6373, Online ISSN 1588-2659. (рад је прихваћен за објављивање у 2020. 

години, потврда је дата у прилогу) 

 

Рад у националном часопису међународног значаја (M24): 

2. Filipović, S., Miljković, M. (2014). „Transition economies during global economic crisis: a difference in 

differences approach“, Industrija, vol. 42, no. 3, pp. 23-39, Economics Institute Belgrade, ISSN 0350-0373. 

3. Miljković, M., Filipović, S., Tanasković, S. (2013). „Profitability of Serbian banking sector during global 

economic crisis“, Industrija, vol. 41, no. 4, pp. 39-57, Economics Institute Belgrade, ISSN 0350-0373. 

4. Miljković, M., Filipović, S., Tanasković, S. (2013). „Market concentration in the banking sector: evidence 

from Serbia“, Industrija, vol. 41, no. 2, pp. 7-25, Economics Institute Belgrade, ISSN 0350-0373. 

5. Nikolić, I., Miljković, M., Okiljević, M. (2012). „Potentials for export of fresh raspberries from Serbia to 

EU fresh markets“, Industrija, vol. 40, no. 4, pp. 63-88, Economics Institute Belgrade, ISSN 0350-0373. 

6. Filipović, S., Miljković, M., Dragutinović, S. (2012). „Long-term evaluation of water price growth in 

Serbia“, Industrija, vol. 40, no. 2, pp. 91-107, Economics Institute Belgrade, ISSN 0350-0373. 

7. Филиповић, С., Миљковић, М. (2011). „Политика унапређења енергетске ефикасности у 

индустријском сектору“, Индустрија, год. 39, бр. 4, стр. 225-240, Економски институт Београд, 

ИССН: 0350-0373. 

8. Филиповић, С., Миљковић, М., Николић, И. (2011). „Потенцијали агроиндустријског сектора 

Војводине за привлачење страних директних инвестиција“, Индустрија, год. 39, бр. 2, стр. 119-135, 

Економски институт Београд, ИССН: 0350-0373. 

9. Николић, И., Филиповић, С., Миљковић, М. (2010). „Потенцијали пољопривреднопрехрамбеног 

сектора Србије“, Индустрија, год. 38, бр. 4, стр. 203-222, Економски институт Београд, ИССН: 0350-

0373. 

 

Рад у тематском зборнику националног значаја (M45) 

10. Филиповић, С., Миљковић, М. (2013). „Банкарски сектор у земљама Западног Балкана“,  Глобална 

економска криза и пословна економија – изазови теорије и праксе, стр. 51-64, 29-30. мај 2013, 

Универзитет ЕДУКОНС, Сремска Каменица, ИСБН: 978-86-87785-30-4. 

 

Рад у врхунском часопису националног значаја (M51): 

11. Miljković, M., Jovanović Gavrilović, B., Petrović-Vujačić, J. (2018). „The transEuropean transport 

corridors: contribution to economic performances of European regions“, Industrija, vol. 46, no. 2, pp. 173-

187, Economics Institute Belgrade, ISSN 0350-0373. 

12. Tanasković, S., Miljković, M., Petrović-Vujačić, J. (2015). „Determinants of bank profitability: evidence 

from Serbia“, LIMES plus – Journal of Social Sciences and Humanities, Economics and Finance Issues, vol. 

12, no. 1, pp. 65-86, HESPERIAedu Belgrade, ISSN 1820-0869. 

13. Филиповић, С., Миљковић, М., Мартиновић, Ђ. (2013). „(Не)конкурентност индустрије Србије – 

потреба за реиндустријализацијом“, Пословна економија, год. 7, бр. 1, стр. 35-58, Универзитет 

ЕДУКОНС, Сремска каменица, ISSN: 1820-6859. 

14. Филиповић, С., Миљковић, М. (2010). „Реструктурирање и приватизација у енергетском сектору 

Републике Србије“, Пословна економија, год. 4, бр. 2, стр. 15-30, Факултет за услужни бизнис, 

Сремска каменица, ISSN: 1820-6859. 

 

 

 



ДОДАТАК УЗ СТАВКУ БР. 8: 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (M33): 

1. Petrović-Vujačić, J., Miljković, M. (2019). „Concepts and techniques of supply chain finance“, 

Proceedings of the 4
th

 Logistics International Conference, pp. 124-131, 23-25 May 2019, University of 

Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, ISBN: 978–86–7395–402–8. 

2. Miljković, M., Petrović-Vujačić, J. (2018). „Road infrastructure and its implications for regional economic 

activity and productivity in the CSEE countries”, Proceedings of the fourth International Conference on 

Traffic and Transport Engineering, pp. 985-991, 27-28 September 2018, Belgrade, City Net Scientific -

Research Center Ltd. Belgrade, ISBN: 978-86-916153-4-5. 

3. Miljković, M., Petrović-Vujačić, J. (2018). „Uticaj izgradnje pan-evropskog Koridora X na regionalni 

razvoj Srbije”, Međunarodni simpozijum „Strateški razvoj saobraćaja Jugoistočne Evrope”, str. 99-105, 

maj 2018, Budva, Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku, Univerzitet Adriatik, ISBN: 978-9940-

575-24-3. 

4. Miljković, M., Petrović-Vujačić, J., Reljić, M. (2017). „Income inequality in globalized world: a theoretical 

perspective“, ECIN 2017 International Economics and Management Conference – Book of Proceedings, pp. 

17-21, December 2017, Economics Institute Belgrade, ISBN: 978-86-7329-105-5. 

5. Miljković, M., Petrović-Vujačić, J. (2017). „Impact of logistics management and supply chain strategy on 

shareholder value“, Proceedings of the 3
rd

 Logistics International Conference, pp. 32-37, 25-27 May 2017, 

University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, ISBN: 978–86–7395–373–1. 

6. Miljković, M., Petrović-Vujačić, J. (2016). „Economic impact of transport infrastructure investment“, 

Proceedings of the third International Conference on Traffic and Transport Engineering, pp. 831-838, 24-

25 November 2016, Belgrade, City Net Scientific Research Center Ltd. Belgrade,ISBN: 978-86-916153-3-8. 

7. Medar, O., Petrović-Vujačić, J., Miljković, M. (2016). „Impact of liberalization of foreign trade on the 

Serbian road freight transport sector, Proceedings of the third International Conference on Traffic and 

Transport Engineering, pp. 868-874, 24-25 November 2016, Belgrade, City Net Scientific Research Center 

Ltd. Belgrade, ISBN: 978-86-916153-3-8. 

8. Miljković, M., Tanasković, S., Petrović-Vujačić, J. (2015). „Determinants of commercial bank profitability 

in Serbia in the post-crisis period“, EACES Workshop – Financial Development in Transition and Post-

Transition Countries, pp. 92-104, 11-12 September 2015, Belgrade, ISBN: 978-86-403-1434-3. 

 

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (M61): 

1. Петровић-Вујачић, Ј., Миљковић, М. (2019). „Регулација и инвестирање у телекомуникацијама“, 

XXXVII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - 

ПосТел 2019, стр. 51-58, 3-4. децембар 2019, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, ИСБН 

978-86-7395-410-3. 

2. Петровић-Вујачић, Ј., Миљковић, М. (2017). „Примена реалних опција у телекомуникацијама“, 

XXXV Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - ПосТел 

2017, стр. 31-38, 5-6. децембар 2017, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, ИСБН 978-86-

7395-384-7. 

3. Петровић-Вујачић, Ј., Миљковић, М. (2016). „Ефекти инвестиција у телекомуникациону 

инфраструктуру на економски раст“, XXXIV Симпозијум о новим технологијама у поштанском и 

телекомуникационом саобраћају - ПосТел 2016, стр. 33-42, 29-30. новембар 2016, Универзитет у 

Београду, Саобраћајни факултет, ИСБН 978-86-7395-363-2. 

4. Петровић-Вујачић, Ј., Миљковић, М. (2015). „Макроекономски ефекти реформи телекомуникација“, 

XXXIII Симпозијум о новим технологијама у поштанском и телекомуникационом саобраћају - 

ПосТел 2015, стр. 49-56, 1-2. децембар 2015, Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет, ИСБН 

978-86-7395-342-7. 

 

 

 

 

 

 



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 научних часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог или научног одбора на 

научним скуповима националног или међународног нивоа. 

3. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 

академским мастер или докторским студијама. 

4. Руководилац или сарадник на домаћим и међународним научним 

пројектима. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука, чланство у 

стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 

2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 

3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 

и комисије министарстава. 

4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 

(перманентно образовање, курсеви у организацији 

професионалних удружења и институција, програми едукације 

наставника) или у активностима популаризације науке. 

5. 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. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 

пројекатима и студијама 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским или научноистраживачким институцијама у земљи 

или иностранству, или звање гостујућег професора или истраживача. 

3. Руковођење радом или чланство у органу или професионалном 

удружењу или организацији националног или међународног нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

6. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

Стручно-професионални допринос  

4. Сарадник на три научна пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја у периоду од 2009. 

до 2020. године. 

Допринос академској и широј заједници 

2. Секретар Здружене катедре за организацију, менаџмент, економију саобраћаја и транспорта, друштвене 

науке и стране језике од 2015. године до данас. 

4. Предавач USAID-a на програму обуке менаџера из области агробизниса на тему анализе извозних 

тржишта 2012. године. 

Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе 

или уметности у земљи и иностранству 

1. Учешће у међународном пројекту билатералне научне сарадње Србије и Словачке. 

2. Радно ангажовање у настави на Војној академији Универзитета одбране. 

3. Члан је Европске асоцијације за компаративне економске студије – EACES. 



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу прегледане документације и одслушаног приступног предавања, Комисија констатује да једини 

пријављени кандидат др Марко Миљковић задовољава све услове за избор у звање доцента за ужу научну 

област „Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту“, прописане Законом о високом образовању, 

Статутом Универзитета у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду и Статутом Саобраћајног факултета. 

 

Др Марко Миљковић је у свом досадашњем раду на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду 

остварио респектабилне резултате. Његову посвећеност и ентузијазам у раду са студентима потврђују 

резултати анонимних студентских анкета. Објављени научни радови, научно-истраживачки пројекти и 

студије из уже научне области „Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту" указују да се ради о 

кандидату са значајним научно-истраживачким способностима. 

 

Све претходно наведено доводи до закључка да Комисија са задовољством предлаже Изборном већу 

Саобраћајног факултета Универзитета у Београду и Већу научних области правно-економских наука 

Универзитета у Београду да др Марка Миљковића, дипл. економисту, изабере у звање и на радно место 

доцента за ужу научну област „Економија и маркетинг у саобраћају и транспорту“ за рад на одређено време 

од 5 година са пуним радним временом. 

 

 

 

Место и датум: Београд, 27.05.2020. године 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

____________________________________________________ 

др Јелица Петровић-Вујачић, редовни професор 

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 

 

 

 

____________________________________________________ 

др Снежана Каплановић, ванредни професор 

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 

 

 

 

____________________________________________________ 

др Биљана Јовановић Гавриловић, редовни професор 

Универзитет у Београду – Економски факултет 

 

 

 


