
1 
 

 
Образац - 1 

 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ:  
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Одлука Сената Универзитета У Бањој Луци број 01/04-2.1630/18 од 11.06.2018. године 
за избор наставника  

 

Ужа научна/умјетничка област: 
Саобраћајнице 

 

Назив факултета: 
Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 

 

Број кандидата који се бирају 
један (1) 

 

Број пријављених кандидата 
један (1) 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
- Дневни лист „Глас Српске“ од 13.06.2018. године 

- Интернет страница Универзитета у Бањој Луци 

 

Састав комисије: 
На основу члана 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 73/10,104/11), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-
научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањој Луци је на 
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сједници одржаној дана 17.04.2018. године донјело Одлуку број 14/3.548/18, о 
образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за 
избор у звање наставника за ужу научну област Саобраћајнице, у саставу: 

a) др Мато Уљаревић, дипломирани грађевински инжењер, ванредни 
професор, ужа научна област Геотехника, Универзитет у Бањој Луци, 

Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет - предсједник комисије; 
б) др Зденка Поповић, дипломирани грађевински инжењер, редовни професор, 

ужа научна област Конструкција, грађење и одржавање железница, Планирање и 

пројектовање железница Универзитет у Београду, Грађевински факултет - члан 
комисије; 

в) др Милорад Златановић, дипломирани грађевински инжењер, редовни 
професор, ужа научна област Саобраћајнице, Организација и технологија 

грађења, Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет - члан 
комисије. 

 

Пријављени кандидати 
Доц. др Љиљана Милић Марковић, дипломирани грађевински инжењер 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

а) Основни биографски подаци: 
Име (име оба родитеља) и презиме: Љиљана (Љубиша и Даринка) Милић 
Датум и мјесто рођења: 01.11.1964 год.,Београд 
Установе у којима је био запослен: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 

KBV DATACOM, Београд 
CESTRA d.o.o. (COWI, CeS COWI d.o.o.) 

Радна мјеста: У Саобраћајном институту ЦИП - Завод за 
Саобраћајнице: 
• у периоду од 21.03.1995. године до 

01.01.1999. године пројектант сарадник, 
• у периоду од 01.01.1999. године до 

01.01.2000. године пројектант,  
• у периоду од 01.01.2000. године до 

01.04.2004. године самостални пројектант 
• у периоду од 01.04.2004. године до 

01.04.2013. водећи пројектант. 
У предузећу KBV DATACOM 
• у периоду од 01.04.2013. године до 

01.04.2014. године водећи пројектант. 
У предузећу CESTRA d.o.o. (COWI, 

CeS COWI d.o.o.) од 01.04.2014. 
године до данас ради на пословима 
консултанта 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан Инжењерске коморе Србије  
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б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Београду, Грађевински 

факултет 
Звање: Дипломирани грађевински инжењер 

Мјесто и година завршетка: Београд, 1995. година. 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 7.40 

Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Београду, Грађевински 

факултет 

Звање: Магистар техничких наука из области 
грађевинарства 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2010. година 

Наслов завршног рада: Методологија за пројектовање 
реконструкције железничких пруга 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Саобраћајнице 

Просјечна оцјена: 9.78 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-

грађевински факултет 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

Бања Лука, 2012. 
 

Назив докторске дисертације: Управљање пројектовањем реконструкције 
железничких пруга са вредновањем 
варијантних решења 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Саобраћајнице 
 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

Универзитет у Бањој Луци, Архитектонско-

грађевинско-геодетски факултет – доцент 

(2013) изабрана за ужу научну област 

Саобраћајнице 
  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
 

Оригинални научни радови у научном часопису међународног значаја (чл. 19, ст. 
8)  

 Markovic, Lj., Atanaskovic, P. Milic Markovic, Lj., Sajfert, D., Stankovic,M.: 
Investment decision management prediction of the cost and period of commercial 
building construction using artificial neural network, TTEM-Тechnics Тechnologies 
Еducation Мanagement ,Volume 6, Number 4, 2011, pp 1309-1320, ISSN 1840-1503, 
Impact Factor 0.256 (ISI Journal) 

 0,5х10=5 бодова 
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 Atanaskovic, P., Milic Markovic, Lj., Sajfert, Z., Nikolicic, S., Djordjevic, 
D.,Stojanovic, V.: Multicriteria analysis, investment process and optimization in the 
process of installation rubber panels at level crossings, TTEM-Тechnics Тechnologies 
Еducation Мanagement: Volume 7 / Number 1 / 2012, pp 169-179, ISSN 1840-1503, 
Impact Factor 0.256 (ISI Journal) 

0,3х10=3 бода 

Прегледни научни рад у часопису националног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга (чл. 19, ст. 12) 

 Милић, Љ., Реџић, Н.: Рангирање варијанти пруге Ниш-Димитровград са 
становишта заштите животне средине – ЕКО КОНФЕРЕНЦИЈА 01  Нови Сад, 
(26.-29. септембар 2001.), монографија књига II, стр.67-72, ИСБН  86-83177-09-2 

6 бодова 
 Милић Марковић, Љ.: Етика и морал у научно истраживачком раду и 
инжењерској пракси – ДИРЕКТОР - Часопис за модерног менаџера, (11-12 
2001.), бр.11-12 (новембар-децембар), стр. 29-36, YU ИССН 0419-3903 

6 бодова 
 Милић Марковић, Љ., Марковић, Љ.: Циљеви реконструкције и методологија 
за пројектовање реконструкције железничких пруга – Часопис Изградња бр.9-
10/2010, стр. 536 – 552. УДК: 625.1.08 

6 бодова 
Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл. 19, ст. 
15) 

 Милић Марковић, Љ.: Прилог методологији вредновања варијаната путних 
прелаза у нивоу са становишта сигурности и удобности – VIII Симпозијум са 
међународним учешћем Превенција саобраћајних незгода на путевима 2006, 
Нови Сад, (26 - 27. Октобар 2006.), Зборник радова, стр.197-202, ИСБН 86-7892-
008-4 

5 бодова 
 Милић Марковић, Љ., Марковић, Љ.: Прилог методологији оптимизације 
путних прелаза у нивоу - Други Интернационални научно - стручни скуп 
ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА, Жабљак (03.-07. Март 2008.), 
Зборник радова, књига 1, стр. 655-660, ИСБН 978-86-82707-14-1 

5 бодова 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ.: Управљање ризиком грађевинског 
пројекта – XIII Интернационални симпозијум из пројектног менаџмента 
YUPMA Златибор (6.-8. јун 2009.), Зборник радова, стр. 228-232, ИСБН 987-86-
86385-04-8 

5 бодова 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ.: Процес доношења одлука и ризици код 
инвестирања у саобраћајну инфраструктуру – Трећи  Интернационални научно 
- стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА, Жабљак (15-19. 
Фебруар 2010.), зборник радова, Књига 2, стр. 1751-1756, ИСБН 978-86-82707-
19-6 

5 бодова 
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 Марковић, Љ., Дутина, В., Милић Марковић, Љ.: Модели управљања ризиком 
грађевинског пројекта - XIV Интернационални симпозијум из пројектног 
менаџмента YUPMA Златибор (14-16. мај 2010.), Зборник радова, стр. 248-252, 
ИСБН 978-86-86385-07-9 

5 бодова 
Радови послије последњег избора/реизбора 

 
Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (чл. 19, ст. 9) 

 Marković, Lj., Cvetković, M., Milić Marković, Lj.: Multi-Criteria Decision-Making 
when Choosing Variant Solution of Highway Route at the Level of Preliminary Design, 
FACTA UNIVERSITATIS SERIES ARCHITECTURE AND CIVIL ENGINEERING, 
Vol. 11 No 1, 2013, pp. 71–87, DOI: 10.2298/FUACE1301071M  

Summary: 
The main goal of the research conducted in this paper is to explain on a real life example the 
role and importance of the multi-criteria decision-making method. By application of multi-
criteria analysis method and ranking the most favourable variant solution for E-763 highway 
route at the entrance to Belgrade was chosen. VIKOR and Promethee II methods have been 
used. Ranking has been made based on 20 criteria which make the evaluation basis of each 
alternative. In this way the methods proved successful tools when choosing the most 
favourable alternative. The theoretical assumptions of VIKOR and PROMETHEE-GAIA 
methodologies have been presented in the paper. The calculation has been made by applying 
VIKOR programme package and Decision Lab programme and then the results obtained were 
subsequently analyzed. 
Резиме: 
Основни циљ истраживања спроведеног у овом раду је да се на реалном примеру 
објасни улога и значај метода вишекритеријумског одлучивања. Применом метода 
вишекритеријумске анализе и рангирања извршен је избор најповољнијег варијантног 
решења  трасе аутопута Е-763 на уласку у Београд. Коришћене су методе ВИКОР и 
Promethee II. Рангирање је извршено је на основу 20 критеријума који чине основу 
вредновања сваке алтернатве. На овај начин методе су се показале као успешан алат 
приликом избора најповољније алтернативе. Овде су презентоване теоријске поставке 
ВИКОР и PROMETHEE-GAIA методологије. Прорачун је изведен применом програмског 
пакета ВИКОР и Decision Lab програма и извршена је анализа добијених резултата. 

6 бодова 
Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у 
монографији истог ранга (чл. 19, ст. 11) 

 Милић Марковић, Љ., Марковић, Љ., Ћировић Г., Михајловић, М.: Процјена 
инвестицијске вриједности у процесу реконструкције жељезничких пруга - 
Грађевинар 69 (2017) 9, стр. 885-892, DOI: https://doi.org/10.14256/JCE.1013.2014 

Резиме: 
У раду је приказан прогностички модел за процјену инвестицијских вриједности 
реконструкције жељезничких пруга израђен примјеном умјетних неуронских мрежа. 
Циљ израде модела је побољшање ефикасности и ефективности доношења одлука о 
улагању у пројекте жељезничке инфраструктуре. Приказан је процес израде модела и 
дан је одговарајући примјер којим се упућује на могућност примјене модела за 
евентуалне грубе и брзе процјене инвестицијских вриједности за реконструкцију 
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жељезничких пруга с поузданошћу од 80 до 85 % када нису познати сви улазни 
параметри. 

0,75х10=7,5 бодова 
 Marković, Lj., Milić Marković, Lj., Mitrović, S., Stanarević., S.: The Evaluation of 

Alternative Solutions for the Highway Route E-763 Belgrade – South Adriatic: A Case 
Study of Serbia, Tehnički vjesnik 24, 6(2017), pp.1951-1958; ISSN 1330-3651 (Print), 
ISSN 1848-6339 (Online), https://doi.org/10.17559/TV-20160403134356 

Резиме: 
Пројектирање путова представља сложен процес доношења одлука чији основни циљ 
треба бити реализација пројекта пута и његова експлоатација у ужем смислу, али и 
омогућавање мобилности, привредног развоја подручја и побољшање квалитета 
живота у ширем смислу. Све ово захтјева сагледавање и разумијевање многих проблема 
који су вишекритеријске природе и доношење одлука у вези са техничким 
компонентама, ограничењима окружења и утјецајима на друштво. Основни циљ рада 
је да се на реалном примјеру објасни улога и значај метода вишекритеријског 
вредновања. Презентиране су теоријске поставке вишекритеријског вредновања. 
Примјеном методе вишекритеријског вредновања (метода ВИКОР) извршено је 
рангирање понуђених алтернативних решења трасе аутопута Е-763 Београд-Јужни 
Јадран (дионица Пожега-Бољаре). Рангирање је извршено на основу 12 критерија који 
чине основу вредновања сваког алтернативног решења. Прорачун је изведен примјеном 
програмског пакета ВИКОР и извршена је анализа добивених резултата. 
Summary:  
Designing road projects involves a complex decision-making process whose objectives should 
be the implementation of the road design and its utilization in the narrowest sense, but also the 
facilitation of mobility, economic development of the area and improvement of the quality of 
life in a wider sense. All of this requires the consideration and understanding of many 
problems multi-criterial in nature, and decision making with regard to technical components, 
environmental constraints and the impact on society. The main goal of this paper is to use a 
real example to explain the role and significance of multi-criteria evaluation methods. The 
theoretical postulates of multi-criteria evaluation are presented (VIKOR method). Using multi-
criteria evaluation methods ranking was carried out of the alternative solutions offered for the 
E-763 highway route Belgrade-South Adriatic (Požega-Boljare section). Ranking was carried 
out on the basis of 12 criteria which form the basis for evaluating each of the alternative 
solutions. The calculation was performed using the VIKOR program packages and an analysis 
of the results obtained was carried out. 

0,75х10=7,5 бодова 
 

Научни рад на научном скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл. 19, ст. 
15) 

 Ковачевић М., Марковић Љ., Дутина В., Милић Марковић Љ.: Примјена 
карбонских влакана у грађевинарству - 2. интернационална конференција „НОВЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ НТ-2015“, Мостар (24-25. април 2015.), зборник радова, стр.217-
227, ИССН 2303-5668 

Резиме: 
У раду је указано на могућности примене карбонских влакана у грађевинарству. У 
уводном делу дати су основни подаци о карбонским влакнима, врстама карбонских 
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влакана које се користе и производима од њих. Након уводног дела, указано је на 
области употребе карбонских влакана у грађевинарству: употреба карбонских влакана 
у армираном бетону, употреба влакана у дрвеним конструкцијама и примена 
композита од пластичних профила и карбонских влакана. На примеру из праксе у раду 
је приказана примена карбонских трака као елемената за ојачање конструкција. 
Summary: 
The paper shows to the possibility of the application of carbon fiber in the construction 
industry. The introductory section provides basic information about carbon fiber, fiber types 
and the product made from them. After introductory part, point to the area of the use of carbon 
fiber in the construction industry: the use of carbon fiber reinforced concrete, the use of 
carbon fibers in wood construction and application of composite plastic profiles and carbon 
fibers. In the case of practice this work shows the application of CFRP strips as reinforcing 
elements for construction. 

0,75х5=3,75 бодова 
 

 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ., Дутина, В., Ковачевић, М.: Примена 
вештачких неуронских мрежа у решавању проблема предвиђања (предикције) 
инвестиционе вредности- Међународно регионални научни скуп  SYM-OP-IS 
2017 - XLIV Симпозијум о операционим истраживањима, 2017, Златибор (25. - 
28. септембар 2017.), Зборник радова, стр. 514-520, ИСБН 978-86-7488-135-4 

Резиме: 
У раду је приказано како се вештачке неуронске мреже могу користити за предикцију 
инвестиционе вредности као дела мултидисциплинарног приступа у процесу 
реализације пројекта реконструкције железничких пруга. Приказан је процес 
функционисања неуронских мрежа. За процес предикције коришћен  је програм за 
процену инвестиционе вредности урађен помоћу програмског пакета Матлаб 2010 а са 
Neuronet Toolbox -ом. За обуку и тестирање мреже коришћени су прикупљени подаци о 
пројектованим објектима. Дат је коментар резултата процене инвестиционих 
вредности који су добијени коришћењем примењеног програма.  

0,75х5=3,75 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 79,50  

 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

0 бодова 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
 

Рецензирани универзитетски уџбеник који се користи у земљи (чл. 21, ст. 2) 
 Милић Марковић Љ.: САОБРАЋАЈНИЦЕ И ПРОСТОР, Архитектонско-
грађевинско-геодетски факултет, Универзитета у Бањој Луци, 2018. год., 256 стр.  

На основу одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци бр. 02/04-31444-33/18 од 
31.05.2018. године, рукопис књиге је одобрен за објаву као универзитетска наставна 
литература. 

6 бодова 
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Члан комисије за одбрану докторске дисертација (чл. 21, ст.12) 
Члан Комисије за оцену испуњености услова кандидата и научне заснованости 
предложене теме  за докторску дисертацију мр Владана Бранковића, дипломираног 
инжењера грађевинарства под називом „Оптимизација избора конструкције горњег 
строја за лаке шинске системе“. Одлука број 14/3,103/14 од 31.01.2013. год. ННВ-а 
АГГФ у Бањој Луци 

0 бодова 
Члан комисије кандидатима за дипломски рад (интегрисани петогодишњи студиј-
стари програм) (чл. 21, ст.14) 

 8 кандидата: 
1.БИЉАНА (Жељко) ПЕЈИЧИЋ  70/03 
Грађевинарство Општи VII/1 
Дипломирани инжењер грађевинарства 
Пројекат технологије, организације и динамике грађења стамбеног објекта По + 
П + 3, 12.11.2013. 
2.НИКОЛА (Десимир) ЈЕРИНИ 23/03 
Грађевинарство Општи VIII/1 
Дипломирани инжењер грађевинарства 
Пројекат технологије, организације и динамике грађења за изградњу  раскрснице 
магистралног пута М-17 и Регионалног пута Р 474а у насељу  Руданка, Општина 
Добој, 12.11.2013. 
3. ДЕНИС (Слободан) ЦРЉИ 65/01 
Грађевинарство Општи VIII/1 
Дипломирани инжењер грађевинарства 
Пројекат технологије, организације и динамике Грађења за стамбено-пословни 
објекат П+1, падобрански клуб Бања Лука, Залужани Бања Лука, 12.11.2013. 
4.МИЛАН (Славко) МАРИЋ  09/05 
Грађевинарство Општи VII/1 
Дипломирани инжењер грађевинарства 
Пројекат  технологије, организације и динамике грађења за стамбено-пословни 
објекат у Прњавору, 28.04.2014. 
5.ВЛАДИМИР (Мирослав) ЗЕЧЕВИЋ  46/01 
Грађевинарство Општи VII/1 
Дипломирани инжењер грађевинарства 
Пројекат технологије, организације и динамике грађења дијела Дубичке улице у 
Бања Луци, 28.04.2014. 
6.ТАЊА (Милорад) ЗМИЈАЊАЦ  56/06 
Грађевинарство Општи VII/1 
Дипломирани инжењер грађевинарства 
Пројекат технологије, организације и динамике грађења за стамбено-пословни 
објекат По+П+ 5, Бања Лука, Улица Булевар Војводе Степе Степановићa број 
126, 28.04.2014. 
7.ЉУБОМИР (Теодор) ПАЛИКУЋА  35/03 
Грађевинарство Општи VII/1 
Дипломирани инжењер грађевинарства 
Геотехничка сидра, 24.12.2014. 
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8.СЛАВКО (Спасоје) ДУЈАКОВИЋ 42/02Грађевинарство Општи VII/1 
Дипломирани инжењер грађевинарства 
Пројекат технологије, организације и динамике грађења улице Бранка Поповића 
у Бањалуци, 29.12.2014. 

8х2=16 бодова 
 

Менторство кандидата за завршни рад првог циклуса (чл.21, ст.18) 
 10 кандидата: 

1.ДАРИО (Милан) БИЛИЋ  17/08 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус Дипломирани инжењер грађевинарства  
240 ЕЦТС 
Просторно обликовање путева и сигурност вожње, 12.12.2013. 
2.МИЛАН (Славко) САВИЋ  08/08 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус Дипломирани инжењер грађевинарства 
240 ЕЦТС 
Врсте и улога носивих слојева код флексибилних коловозних конструкција, 
18.01.2014. 
3.ОГЊЕН (Слободан) РАДОЈИЧИЋ  24/08 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус Дипломирани инжењер грађевинарства 
240 ЕЦТС 
Димензионисање коловозне конструкције аутопута Бања Лука–Добој, 18.01.2014. 
4.МАЈА (Бранислав) СТОЈКОВИЋ  18/08 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус Дипломирани инжењер грађевинарства 
240 ЕЦТС 
Перспектива развоја жељезничког коридора Vc у Босни и Херцеговини, 13.10. 
2014. 
5.МЛАДЕН (Недељко) КОВЈЕНИЋ  44/06 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус Дипломирани инжењер грађевинарства 
240 ЕЦТС  
Рјешавање пјешачких и бициклистичких токова на површинским раскрсницама 
градских саобраћајница, 29.06. 2015. 
6.НЕБОЈША (Мирко) ЂУРИЋ  73/06 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус Дипломирани инжењер грађевинарства 
240 ЕЦТС  
Принципи рјешавања површинских видова јавног градског превоза, 08.12.2015. 
7. ДАРКО (Радомир) ГАВРАНИЋ  49/08 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус Дипломирани инжењер грађевинарства 
240 ЕЦТС  
Генерални пројекат пута М14, обилазница Брчког, 14.03.2016. 
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8.БОЈАН (Дарко) БОРОЈЕВИЋ  19/12 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус Дипломирани инжењер грађевинарства 
240 ЕЦТС  
Услови и оправданост изградње додатних трака на успонима, 13.03.2017. 
9.БОЈАНА (Миленко) МИЛОШЕВИЋ  38/06 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус дипломирани инжењер грађевинарства 
240 ЕЦТС  
Сегрегација бициклиста и пјешака у градској саобраћајној мрежи, 14.07.2017. 
10.ВАСО (Васо) ТОМИЋ  17/12 
Грађевинарство Саобраћајно 
I циклус дипломирани инжењер грађевинарства 
240 ЕЦТС  
Развој градова и саобраћаја на Балкану, 14.12.2017. 

10х1= 10 бодова 
 
Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике који су 
изводили предавања на Универзитету у Бањој Луци према методологији утврђеној 
Стратегијом осигурања квалитета, Процедуром за праћење и унапређење 
квалитета и Обрасцима за праћење квалитета (чл. 25.) 
 
Вредновање на основу анкете студената о квалитету наставе у претходном изборном 
периоду: 

Предмет: Градске саобраћајнице - оцена      4.02 
Предмет: Пројектовање жељезница - оцена 4.00 
Предмет: Пројектовање путева – оцена        3.82 
Предмет:  Жељезнице - оцена                        3.78 
Предмет: Саобраћајнице и простор - оцена  3.63 

Σ=19,24 
Средња оцена (19,24/5) =3,85 

8 бодова 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 40,00 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 

Стручни рад у часопису међународног значаја (с рецензијом) (чл. 22, ст.2) 
 Милић Марковић, Љ., Ђурђевић, Е.,Ђорђевић, Д., Атанасковић, П., 
Деспотовић, М.: Организација промета приликом извођења радова на изградњи 
денивелираног крижања пруге Београд-Шид и Булевара уметности у Новом 
Београду - Часопис за  питања теорије и праксе промета, Сувремени промет, Вол. 
31 Но 5-6 стр.361-584 Загреб, рујан/просинац 2011, стр. 430-434,  ИССН 0351-
1898 

0,5х4=2 бода 
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Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл.22 ст.5) 
 Милић Марковић, Љ.: Приказ Идејног решења модернизације и реконструкције 
пруге Београд-Ниш деоница Гиље-Ћуприја-Параћин - Први Интернационални 
научно - стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА, Жабљак (20. 
- 24. фебруар 2006.), Зборник радова, књига 2, стр. 657-659, ИСБН 86-82707-13-6 

3 бода 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ., Дутина, В.: Управљање пројектовањем 
реконструкције железничких пруга – анализа постојећег стања, Четврти 
Интернационални научно - стручни скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И 
ПРАКСА, Жабљак (20. - 24. фебруар 2012.), Зборник радова, стр. 2405-2412, 
ИСБН 978-86-82707-21-9 

3 бода 
 Marković, Lj., Milić Marković, Lj., Ćirović, G.: Application of multicriteria 

optimization in the railway line designing at the general project level, 2nd International 
Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2012, Dubrovnik (7-9. Maj 
2012.), str. 539-546, ISBN 978-953-6272-49-5 

3 бода 
 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл.22 ст.6) 
 Милић Марковић, Љ., Марковић, Љ.: Прилог методологији вредновања 
варијаната путних прелаза у нивоу на нивоу Генералног пројекта - Четврто 
саветовање ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ 
ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА, Златибор (25-28. април 2005.), Зборник радова, стр. 
147-152, ИСБН 86-904089-1-6 

2 бода 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ.: Дефинисање критеријума и показатеља 
за циљ еколошке последице у методологији вредновања варијантних решења 
путних прелаза у нивоу на нивоу Генералног пројекта - Четврто саветовање 
ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 
И НАСЕЉА, Златибор (25-28. април 2005.), Зборник радова, стр. 389-394, ИСБН 
86-904089-1-6 

2 бода 
 Милић Марковић, Љ.: Реконструкција трасе железничких пруга - Симпозијум 
ПРОЦЕДУРЕ И ПРОБЛЕМАТИКА ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКАТА, Врњачка Бања (31. 
мај - 03. јун 2006.),  Зборник радова, стр. 322-325, ИСБН 86-7488-028-2 

2 бода 
 Милић Марковић, Љ., Савић, А., Королија У., Смиљанић, Т.: Оцена постојећег 
стања инфраструктурних капацитета на пругама Ресник – Младеновац – 
Велика Плана и Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана – Пето саветовање ОЦЕНА 
СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И 
НАСЕЉА Златибор (29. мај – 01. јун 2007.), Зборник радова, стр. 171-176, ИСБН 
987-86-904089-3-1 

0.75х2=1,5 бодова 
 Милић Марковић, Љ.: Дефинисање критеријума и показатеља за анализу 
трошкова одржавања и управљања у методологији пројектовања 
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реконструкције путних прелаза у нивоу - Пето саветовање ОЦЕНА СТАЊА, 
ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА, 
Златибор (29. мај - 01. јун 2007.), Зборник радова, стр. 405-410, ИСБН 987-86-
904089-3-1 

2 бода 
 Милић Марковић, Љ.: Израда елабората  геометрије колосека за потребе 
текућег одржавања пруга – Шесто саветовање ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ 
И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА Дивчибаре (19. – 21. 
Мај 2009.), Зборник радова, стр. 655-660, ИСБН 978-86-904089-6-2 

2 бода 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ.: Дефинисање циљева и одређивање 
тежина критеријума у поступку вредновања варијантних решења применом 
вишекритеријумске оптимизације у процесу пројектовања саобраћајница - 
XXXVII Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS Тара (21. - 24. 
септембар 2010.), Зборник радова, стр. 241-244, ИСБН 978-86-335-0299-3 

2 бода  
 Милић Марковић, Љ.: Параметри за пројектовање колосека за саобраћање 
возова са нагињањем сандука кола - XIV Научно – стручна конференција о 
железници  ЖЕЛКОН Ниш (7. - 8.октобар 2010.), Зборник радова, стр. 143-146, 
ИСБН 978-86-6055-007-3  

2 бода 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ.: Вештачке неуралне мреже и њихова 
примена у грађевинарству - XXXVIII Симпозијум о операционим 
истраживањима SYM-OP-IS Златибор (04.-07. октобар 2011.), Зборник радова, 
стр. 241-244, ИСБН 978-86-403-1168-7 

2 бода 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ.: Процес рангирања циљева пројекта у 
поступку вредновања варијантних решења инвестиционих пројеката - XXXIX 
Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS Тара (25. - 28. септембар 
2012.), Зборник радова стр. 195-198, ИСБН 978-86-7488-086-9 

2 бода 
 

Реализован међународни стручни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(чл.22, ст.10) 
 

 Главни пројекат пруге Бијељина-Брчко- Шамац 
Опис: Рад на овом пројекту односио се на пројектовање плочастих и цевастих пропуста, 
бетонских цеви, девијација друмских саобраћајница и пројектовање путних прелаза.  
Инвеститор: Министарство саобраћаја Републике Српске 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 1998. 
Позиција на пројекту: Пројектант плочастих и цевастих пропуста, бетонских цеви, 
девијација друмских саобраћајница и пројектовање путних прелаза 

0,3х3=0,9 бодова 
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Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (чл.22, 
ст. 11) 
 

 Генерални пројекат мотоциклистичке стазе Буковик у Аранђеловцу 
Опис: Испитати да ли је на локацији бившег рудника глине Буковик може да се изгради 
мотостаза по прописима ФИМ-а. Локална самоуправа Општине Аранђеловац донела је 
одлуку да се истражи нова локација за изградњу овог објекта.  
Инвеститор: Општина Аранђеловац 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 1999. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант мотоциклистичке стазе 

3 бода 
 Идејни пројекат ауто пута Е - 75 на деоници Горње Поље - Царичина долина 

Опис: На основу дефинисаног коридора за изградњу ауто пута у Генералном  пројекту 
предложено је шест варијантних решења, деонице ауто пута, а затим се вршио одабир 
најповољнијег варијантног решења у односу на инвестициону вредност за изградњу 
деонице. 
Инвеститор: Републичка дирекција за путеве 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 1999. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант ауто-пута 

3 бода 
 Пројекат ремонта индустријске пруге фабрике уља ДИЈАМАНТ у 
Зрењанину 

Опис: Пројекат ремонта урађен је према важећој регулативи за ову врсту радова. У 
оквиру пројекта ремонта индустријских колосека дата је сва потребна текстуална, 
нумеричка и графичка документација.   
Инвеститор: Фабрика уља Дијамант у Зрењанину 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 1999. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант индустријских колосека 

3 бода 
 Главни пројекат железничке станице Бранешко поље на прузи Београд Бар 

Опис: Циљ пројекта је био реконструкција станице Бранешко поље, тако да се повећају 
број и дужина колосека у станици. У оквиру пројекта дата је сва неопходна текстуална, 
нумеричка и графичка документација. 
Инвеститор: ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 1999. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант железничке станице Бранешко поље 

3 бода 
 Генерални пројекат пруге за велике брзине до 250 km/h од Ниша до 
Димитровграда 

Опис: Задатак пројекта је био да се испита могућност изградње пруге за велике брзине 
на коридору Xc уз задржавање трасе постојеће пруге. Урађена су три варијантна 
решења, а за њихово упоређивање коришћена је метода вишекритеријумског 
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компромисног рангирања.  
Инвеститор: ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2000. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге 

3 бода 
 Генерални пројекат прикључка пруге Рума - Шабац - Зворник на пругу 
Ваљево Лозница 

Опис: Генералним пројектом обухваћено је решење за станицу Липнички Шор са свим 
постројењима за путнички и теретни саобраћај, као и за робни рад. Пројектом је 
разматрано и решење надвожњака у зони станице као и пројекат девијација локалних 
друмских саобраћајница. 
Инвеститор : ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2000. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге 

3 бода 
 Пројекат постојећег стања колосека пруге Топчидер (блок 1 улаз) - 
распутница "Савски мост" - Нови Београд 

Опис: На основу мерења утврђено је да колосек у већој мери одступа од аналитички 
утврђене осовине. У односу на аналитичке параметре, пројектом су дефинисани радови 
на прузи, у циљу постизања захтеваног нивоа услуге на предметној деоници. 
Инвеститор: ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2001. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге 

3 бода 
 Главни пројекат индустријског колосека за потребе асфалтне базе 

"Комград" у Суботици 
Опис: Пројектован је индустријски колосек који се одваја са магистралне пруге Београд-
Суботица дужине 330 m. Одвајање индистријског колосека од магистралне пруге 
омогућено је изградњом потпорног зида у нивелети пруге Београд-Суботица. Пројектом 
је обухваћен и пројекат горњег строја са предмером и предрачуном. 
Инвеститор: Асфалтна база "Комград" у Суботици 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2001. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге 

3 бода 
 Пројекат потпорног зида на раскршћу улица Марка Миљанова и Војске 
Југославије у Пљевљима 

Опис: Пројектом је предвиђена изградња гравитационог потпорног зида дужине 
приближно 50 m на укрштају две градске собраћајнице у Пљевљима. Поред ситуације, 
уздужног профила и поречних профила урађен је и предмер за земљане и бетонске 
радове.   
Инвеститор: Општина Пљевља 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 



15 
 

Година: 2001. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант потпорног зида 

3 бода 
 Главни пројекат модернизације пруге Ниш-Димитровград од km  96+700 до 

km 103+929.52 
Опис: Израда пројекта дренаже у станици Димитровград и пројекта друмске 
инфраструктуре (девијација локалних друмских саобраћајница и путних прелаза). У 
пројектима девијација друмских саобраћајница и пројектима путних прелаза 
дефинисани су геометријски елементи, количине радова које се односе на доњи строј и 
њихова цена коштања. 
Инвеститор: ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2001. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант друмских саобраћајница 

3 бода 
 Измена главног пројекта модернизације магистралне пруге Е-70 за Vr=160 

km/h на деоници Стара Пазова - Голубинци 
Опис: Урађен је пројекат измене трасе десног загребачког колосека, реконструкције 
излазног грла станице Стара Пазова и уклапања у колосеке на улазу у станицу 
Голубинци.  
Инвеститор: ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2002. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе железничке пруге 

3 бода 
 Генерални пројекат мотоциклистичке стазе Крушик у Даросави 

Опис: Израда генералног пројекта спортског комплекса за потребе ауто-мото спорта у 
Југославијипо ФИМ прописима на подручју некадашњег рудника глине и кварцног 
песка у околини Аранђеловца уз сарадњу са водећим стручњаком за овакву врсту 
објеката Адамом Лоренцијом.  
Инвеститор: Општина Аранђеловац 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2002. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант мотоциклистичке стазе 

3 бода 
 Идејни пројекат ауто пута на деоници Српска Кућа-Левосоје 

Опис: Отклањање примедби на пројекат од стране државне ревизионе комисије: 
Скраћивање вијадукта дужине 1427 m уз измештање корита реке Јужна Морава и 
пројектовање тунелских цеви на месту дубоких усека као и економско упоређивање 
добијених варијантних решења. 
Инвеститор: Републичка дирекција за путеве 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2002. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант ауто пута 

3 бода 
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 Анализа могућих техничких решења утовара угља у железничке вагоне на 
подручју пруге Ниш-Димитровград 

Опис: За потребе рудника угља Мазгош разматрана је технологија и локација за 
изградњу индустријског колосека на четири локације (Суково, Чиниглавци, Жељуша и 
Димитровград)  дуж магистралне пруге Ниш-Димитровград 
Инвеститор: ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2003. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе железничке пруге  

3 бода 
 Елаборат уређења десног колосека пруге Београд-Ниш од km 126+700 до km 

138+800 
Опис: У елаборату је дата анализа постојеће геометрије колосека на прузи и предлог за 
успостављање правилне геометрије колосека која је у току експлоатације нарушена. 
Инвеститор:ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2003. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе железничке пруге 

3 бода 
 Анализа могућих развојних решења савремене пруге од Београда до Велике 
Плане 

Опис: Разматрана су варијантна решења за изградњу двоколосечне пруге од Београда до 
Велике Плане за брзине од 160km/h, 200km/h и 250km/h. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2004. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе железничке пруге 

3 бода 
 Генерални пројекат пруге Београд-Ниш 

Опис: Генералним пројектом дата су решења за повећање брзине на прузи од Ресника до 
Трупала до Vr=160 km/h. Нарочито су разматране критичне једноколосечне деонице на 
прузи од Ресника до Трупала: Ресник-Велика Плана, Гиље-Ћуприја и Сталаћ-Ђунис за 
различите нивое услуга. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2005. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе железничке пруге 

3 бода 
 Идејно решење реконструкције и модернизације железничке пруге Београд-
Ниш, деоница Гиље-Ћуприја-Параћин 

Опис:  Дато је идејно решење реконструкције и модернизације деонице пруге од Гиља 
до Параћина са измештањем трасе у дужини 10,18 km и изградњом новог моста преко 
реке Велике Мораве. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2005. 



17 
 

Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге и друмских саобраћајница дуж 
трасе пруге 

3 бода 
 Идејно решење привредно спортског центра Срце у Чачку 

Опис: Израда Идејног решења за спортски аеродром и картинг стазу у оквиру 
привредно спортског центра. 
Инвеститор: Општина Чачак 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2006. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе картинг стазе 

3 бода 
 Идејни пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге 
Београд-Ниш, деоница Гиље-Ћуприја-Параћин 

Опис: Реконструкција и модернизација деонице пруге од Гиља до Параћина са 
измештањем трасе у дужини 10,18 km са изградњом новог моста преко реке Велике 
Мораве. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2006. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге и друмских саобраћајница дуж 
трасе пруге 

3 бода 
 Елаборат уређења геометрије левог и десног колосека  пруге бр.3 Београд-
Ниш-Прешево од km 122+635 до km 127+054 

Опис: У елаборату је дата анализа постојеће геометрије колосека на прузи и предлог за 
успостављање правилне геометрије колосека која је у току експлоатације нарушена. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2008. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге 

3 бода 
 Генерални пројекат реконструкције и модернизације железничке пруге 
Петроварадин-Беочин 

Опис: Генералним пројектом дата су решења за оспособљавање пруге локалног 
карактера која је 2007.год. затворена за путнички и теретни саобраћај. У пројекту су 
приказана и вреднована три варијантна решења према дефинисаним критеријумима и 
показатељима. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2008. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге 

3 бода 
 Упоредна анализа ангажованог земљишта и објеката за потребе 
реконструкције железничке пруге Гиље-Ћуприја-Параћин  

Опис: У анализи је урађена процена квалитета земљишта на деоници пруге која се 
напушта и новопројектованој пружној деоници. Дата је процењена вредност земљишта, 
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и објеката, као и предлози за измену и допуну ГУП-а града Ћуприје. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2008. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге 

3 бода 
 Елаборат уређења геометрије левог и десног колосека пруге бр.3 Београд-
Ниш-Прешево од km 110+180 до km 119+700 

Опис: У елаборату је дата анализа постојеће геометрије колосека на прузи и предлог за 
успостављање правилне геометрије колосека која је у току експлоатације нарушена. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2009. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант трасе пруге 

3 бода 
 Претходне студије оправданости са Генералним пројектом за изградњу 
доњег и горњег построја инфраструктурног коридора у централном делу 
Колубарског басена 

Опис: Предуслов за изградњу нових копова у колубарском басену је измештање 
значајних инфраструктурних капацитета у које спадају пруга Београд-Бар и 
магистрални пут М 22. У пројекту су разматране варијанте измештања пруге за 
Vr=120km/h и Vr=160km/h и пута М22 за брзине Vr=100km/h и Vr=80km/h. 
Инвеститор: ЈП „Електропривреда Србије“ 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2009. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант траса пруге и пута 

3 бода 
 Идејни пројекат реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне 
пруге Београд-Нови Сад-Суботица-граница са Мађарском, деоница Стара 
Пазова-Нови Сад 

Опис:  Пројектована је траса пруге која омогућава поуздано и безбедно одвијање 
саобраћаја на двокол. прузи са слободним профилом GC на целој деоници. У оквиру 
овог пројекта урађени су и пројекти денивелисаних укрштаја, девијација постојећих 
путева, приступних путева за станице и паралелних путева. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2010. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант друмских саобраћајница дуж трасе пруге 

3 бода 
 Идејни и Главни пројекат изградње денивелисаног укрштаја пруге Београд 

- Шид и Булевара уметности у Новом Београду 
Опис: У делу Новог Београда где Булевар уметности са једне стране, и улица др 
Агостина Нета са друге стране, долазе до двоколосечне магистралне пруге Е 70: Београд 
- Шид, пројектовано је повезивање саобраћајних токова са леве и десне стране пруге у 
циљу побољшања функционалности саобраћаја након завршетка моста преко реке Саве.  
Пројектовано је и привремено измештање пруге на изласку из станице Нови Београд у 
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дужини од приближно 500m. 
Инвеститор: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2010. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант привременог измештања трасе железничке 
пруге 

3 бода 
 Идејни пројекат аутопута Е-75 Београд - Ниш-граница са БЈР Македонијом, 
доница Горње Поље - Царичина Долина (измештање железничке пруге у 
зони насеља Предејане од km 310+000 до km 312+234.41) 

Опис: Због могуће економичније и техничком смислу лакше изградње аутопута Е-75 на 
Коридору X пројектовано је измештање железничке пруге Београд - Ниш - Прешево - 
граница са БЈР Македонијом на делу Грделичке клисуреу зони насеља Предејане, у 
дужини од око 2 km. 
Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2011. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант измештања трасе железничке пруге 

3 бода 
 Идејни пројекат за изградњу пруге Ваљево-Лозница 

Опис: Пројектовање железничких станица Причевићи, Осладић, Осечина, Завлака и 
Драгинац и распутнице Липница на предметној прузи којом се успоставља најкраћа 
железничка веза између постојећих пруга Београд – Бар и Рума – Шабац – Зворник, и 
ствара могућност веома рационалног железничког транспорта са простора Западне 
Србије и ширег окружења са леве стране реке Дрине према луци Бар, односно преко 
постојећих пруга у централном и јужном делу Србије ка Бугарској, Блиском Истоку, 
Македонији и Грчкој. 
Инвеститор: АД "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2011. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант железничких станица 

3 бода 
 Главни пројекат за изградњу пруге Ваљево-Лозница 

Опис: Пројектовање железничких станица Причевићи, Осладић, Осечина, Завлака и 
Драгинац и распутнице Липница на предметној прузи којом се успоставља најкраћа 
железничка веза између постојећих пруга Београд – Бар и Рума – Шабац – Зворник и 
ствара могућност веома рационалног железничког транспорта са простора Западне 
Србије и ширег окружења са леве стране реке Дрине према луци Бар, односно преко 
постојећих пруга у централном и јужном делу Србије ка Бугарској, Блиском Истоку, 
Македонији и Грчкој. 
Инвеститор: "Железнице Србије" ад 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2012. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант железничких станица 

3 бода 
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 Идејни и Главни пројекат за доградњу Регионалног центра за ванредне 
ситуације у Ужицу 

Опис: Пројектовање доградње првог спрата и надоградња другог спрата објекта укупне 
нето корисне површине 1719m2 . Пројектом је предвиђена и изградња шест паркинг 
места за путничка возила као и приступне саобраћајнице на делу између објекта и 
кошаркашког терена, испод постојећег надвожњака. Пројектована   приступна 
саобраћајница је ширине  6.0 m и дужине 39.68m. 
Инвеститор: Министарство за регионални развој и локалне самоуправе 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2012. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант саобраћајних површина 

3 бода 
 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл.22, 
ст. 12) 

 Генерални пројекат пруге за велике брзине на деоници од Инђије до 
Петроварадина 

Опис: Израда варијантних решења (Марадичка, Чортановачка и Ковиљска варијанта) 
пруге за велике брзине Vr=250km/h на деоници од Инђије до Петроварадина.  
Инвеститор: ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 1995.-1996. 
Позиција на пројекту: Сарадник на пројекту 

0,3х1=0,3 бода 
 Идејни пројекти железничких станица Инђија, Бешка и Сремски Карловци 
на прузи за велике брзине Стара Пазова – Суботица 

Опис: Пројектом су истражени, а затим утврђени положаји и геометријски елементи 
станица на пружној деоници за велике брзине Vr=250km/h од Инђије до Петроварадина. 
Инвеститор: ЖТП „Београд“ 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 1997. 
Позиција на пројекту: Сарадник на пројекту 

0,3х1 =0,3бода 
 Идејни и Главни пројекат моста Варадинска дуга у Новом Саду 

Опис: Пројекат је обухватао дефинисање нивелете моста, како би били испуњени сви 
услови које су захтевале водопривредне институције у складу са правилником о водним 
саобраћајницама, као и пројекат приступних саобраћајница мосту са петроварадинске и 
новосадске стране  
Инвеститор: Дирекција за обнову земље 
Инвеститор: ЖТП "Београд" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2000. 
Позиција на пројекту: Сарадник на пројекту  

0,3х1=0,3 бода 
 Стандардизација услуге у превозу путника у железничком саобраћају 

Опис: Студија је имала за циљ да покрене активности уклапања железничког система 
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Србије у железнички систем Европе према новим стандардима, принципима и 
правилима пословања. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2007. 
Позиција на пројекту: Сарадник на пројекту 

0,3х1=0,3 бода 
 Аналза узрока убрзаног трошења точкова возних средстава на пругама ЈП 

"Железнице Србије" 
Опис: Студија је истраживала узроке убрзаног трошења точкова возних средстава на 
пругама ЈП "Железнице Србије", анализирајући упоредо геометрију колосека, 
динамичке особине возних средстава и интеракцију возила, брзине, безбедности и 
комфора вожње. 
Инвеститор: ЈП "Железнице Србије" 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2007. 
Позиција на пројекту: Сарадник на пројекту 

0,3х1=0,3 бода 
 Идејни пројекат саобраћајнице Северна тангента са мостом Земун-Борча 

Опис: Пројектовање  деонице I на делу од Новог новосадског пута до улице Цара 
Душана (Батајнички пут) у дужини око 1 km, површинске раскрснице на укрштају СМТ 
и локалног пута Борча-Овча (km 15+827.75), површинске раскрснице на укрштају СМТ 
и Панчевачког пута (km 20+163.81), као и денивелисаних укрштаја локалних 
саобраћајница са СМТ на стационажама km 5+100 и km 11+885.  
Инвеститор: Република Србија, Министарство за НИП 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2010. 
Позиција на пројекту: Сарадник на пројекту 

0,3х1=0,3 бода 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
 
Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл.22 ст.5) 

 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ., Дутина, В., Гвоздовић, Н.: 
Вишекритеријумско компромисно рангирање при избору решења изградње 
мостовске конструкције- Пети  Интернационални научно - стручни скуп 
ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА, Жабљак (17-21. фебруар 2014.),  
зборник радова , стр. 2017-2023, ИСБН 978-86-82707-23-3 

Резиме: 
У раду је применом вишекритеријумског компромисног рангирања (ВИКОР) 
представљен процес избора оптималног варијантног решења изградње мостовске 
конструкције на месту укрштања магистралне пруге на коридору 10 и важне градске 
саобраћајнице на Новом Београду. За понуђена варијантна решења дефинисани су 
критеријуми и применом Delphi методе одређене су њихове тежине. Приказани су 
резултати рангирања варијантних решења и извршена је анализа преферентне 
стабилности - одређени су интервали тежина за поједине критеријуме. 

0,75х3=2,25 бодова 
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 Гвоздовић, Н., Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ., Дутина, В.: Утицај 
концепта „паметна кућа“ на квалитет живљења и енергетску ефикасност- XI 
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНО СТРУЧНИ СКУП САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА И 
ПРАКСА У ГРАДИТЕЉСТВУ, Бања Лука (14-15. мај 2015.), Зборник радова, пп. 
91-100. ИСБН 978-99976-642-0-4  

Резиме: 
“Паметна кућа“ је концепт модерног домаћинства и живљења у њему. Кућа је 
“паметна” јер се прилагођава тренутној активности, расположењу и животном 
стилу сваког укућана, а притом остварује енергетске уштеде. Уз истовремено 
значајно смањивање потрошње енергетских (могуће уштеде до 30% електричне 
енергије) и временских ресурса, овај концепт представља део ширег концепта 
енергетске ефикасности и заштите окружења на микро нивоу. Због својих 
карактеристика и функционалности, концепт “Паметна кућа“ 
постаје нови тренд кроз допринос кућне аутоматике пројектовању релаксирајућег 
амбијента у дому и око њега. 

0 бодова 
 Марковић, Љ. ,Милић Марковић, Љ., Дутина, В., Ковачевић, М.: Cost benefit 
анализа пројекта реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица – 
Хоргош – граница са Мађарском - Шести  Интернационални научно - стручни 
скуп ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА, Жабљак (7. - 11. март 2016.), 
Зборник радова, стр.1711-1718, ИСБН 978-86-82707-30-1  

Резиме: 
Доношење одлука о инвестирању у изградњу  нових или реконструкцију и модернизацију 
постојећих железничких пруга је веома сложен процес. Неопходно је обезбедити 
значајне суме капитала у периоду изградње. Према пројектном задатку и у склопу 
израде Студије оправданости са Идејним пројектом, у раду је, према правилима и 
стандардима ЕУ приказана Кост-бенефит анализа (CBA) за пројекат реконструкције и 
модернизације железничке пруге Суботица - Хоргош - граница са Мађарском. 

0,75х3=2,25 бодова 
 Гвоздовић, Н., Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ., Дутина, В.: Процес 
реализације степенишне конструкције у екстремним условима на брду Градина у 
Зубином потоку - Шести Интернационални научно - стручни скуп 
ГРАЂЕВИНАРСТВО - НАУКА И ПРАКСА, Жабљак (7. - 11. март 2016.), 
Зборник радова, стр. 637-644, ИСБН 978-86-82707-30-1  

Резиме: 
У раду је приказан процес изградње степеништа (на брду Градина) у Зубином Потоку, 
на крајњем северу Косова и Метохије, где је на 306 m дужине савладана висинска 
разлика од 120 m (нагиб терена 60% и више) комплетно ручним процесом изградње. За 
изабрану варијанту решења извршена су геодетска снимања и геомеханичка 
испитивања. Приказани су снимци са критичним висинама, фотографије терена пре и 
после изградње, као и комплетан процес организације градилишта и производње 
префабрикованих бетонских елемената и њихове уградње у конструкцијску целину. 

0 бодова 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ., Дутина, В., Ковачевић, М.: Радови на 
санацији дијела главне ободне каналске мреже хидромелиорационог система 
Лијевче поље - канали Јурковица - Јабланица и Јабланица - Топола, 3. 
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Интернационална конференција „НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ НТ-2016“, Мостар (13. - 
14. мај 2016.), Зборник радова, стр. 259-264, ИССН: 2303-5668  

Резиме: 
Основни циљ рада је дефинисање потребних мера и радова за санацију дела главне 
мреже канала хидромелиорационог система Лијевче поља: ободни канали Јурковица - 
Јабланица и Јабланица - Топола, дужине цца 22,45 km. Проведени санациони радови у 
постојећим коритима допринеће повећању њихове пропусности, на нивоу пројектом 
предвиђеног капацитета и успостављању повољног водног режима у главним 
каналима. Предвиђеним радовима на санацији напред наведених канала и њихове 
пратеће сервисне путне мреже обезбедити ће се ефикасна заштита од поплава, раније 
утврђеним рангом, унутар брањеног подручја. 

0,75х3=2,25 бодова 
 Milić Marković, Lj., Marković, Lj., Ćirović G.: Reconstruction and modernization of 

railway Subotica (freight) - Horgos - Serbian-Hungarian border - 4th International 
Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2016, Šibenik (23. - 25. maj 
2016.), pp. 513-520, ISSN 1848-9842   

Summary:  
The paper presents the necessary works included in the project for construction, 
reconstruction and modernization of the railway Subotica (Freight) - Horgos -Serbian-
Hungarian border, with a total length of 27.9 km.  Considering that the technical 
characteristics of the existing lines do not meet the requirements of modern transport systems, 
the implementation of these works will result in a high-quality interoperable railway link for 
both freight and commercial (passenger) traffic and a connection between regional centers in 
the border region (Szeged - Roszke - Horgos - Subotica - Csikeria - Bacsalmas - Baja). The 
project represents the first phase of work on the construction of the future railway (East-West) 
corridor between corridors IV, V, VII and X. 
Резиме: 
У раду је дат приказ неопходних радова обухваћених пројектом изградње, 
реконструкције и модернизације железничке пруге Суботица (Теретна) – Хоргош – 
граница Србије и Мађарске у укупној дужини од 27.9 км. Обзиром да техничке 
карактеристике постојеће пруге не одговарају захтевима савремених саобраћајних 
система, реализацијом радова оствариће се висококвалитетна интероперабилна 
железничка веза за теретни и путнички саобраћај и повезати регионални центри у 
граничном подручју (Сегедин – Росзке – Хоргош – Суботица – Чикериа – Бачелмаш – 
Баја). Пројекат представља прву фазу радова на реализацији будућег железничког 
коридора између коридора IV, V, VII и X. 

3 бода 
 Milić Marković, Lj., Marković, Lj., Ćirović G.: Concept of reconstruction and 

modernization of railway tracks of Route 9 A – Doboj – Tuzla - Brčko section - 5th 
International Conference on Road and Rail Infrastructure CETRA 2018, Zadar (17. - 
19. maj 2018.), pp. 707-713, DOI 10.5592/CO/CETRA.2018ISSN 1848-9850; ISBN 
978-953-8168-25-3 

Summary:  
War developments in the mid-1990s, economic crisis and the lack of funds to reconstruct 
railway infrastructure and the fleet have led to the situation that railway traffic in Bosnia and 
Hercegovina (BiH) goes at low speeds with low efficiency and limited scope of railway 
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services. 
Significant activities have been taken within SEETO (South East Europe Transport 
Observatory) aimed at restoration and development of the railway network in BiH. According 
to SEETO Comprehensive Network Development Plan 2014 a railway Route 9A: Banja Luka–
Doboj–Tuzla–Brčko was defined, 224 km in total length. 
The paper presents the concept of reconstruction and modernization of the Route 9A railway 
tracks at (Srpska Kostajnica) Doboj –Tuzla - Brčko section. This section forms part of 47% of 
total railway track length at Route 9A and is of exceptional significance in international traffic 
and exchange of passengers and goods between BiH and the Republic of Croatia and the 
Republic of Serbia. Brčko railway station makes the railway connection with the Port of 
Brčko, which is the most important port at the Sava River in BiH. Also, this railway track 
section represents a potential alternative direction to railway tracks of Corridor X and 
Corridor Vc. 
Резиме: 
Ратна дешавања средином деведесетих година XX века, економска криза и недостатак  
средстава за обнову железничке инфраструктуре и возног парка довели су до тога да 
се железнички саобраћај у Босни и Херцеговини (БиХ) одвија малим брзинама са ниском 
ефикасносношћу и ограниченим обимом железничких услуга. 
У оквиру SEETO (South East Europe Transport Observatory) предузете су значајне 
активности за опоравак и развој железничке мреже у БиХ. Према „SEETO 
Comprehensive Network Development Plan 2014“ дефинисан је железничка „Route 9A: 
Бања Лука – Добој – Тузла – Брчко“, укупне дужине 224 km. 
У раду је приказан концепт реконструкције и модернизације железничких пруга "Route 
9А" на деоници Добој – Тузла - Брчко. Ова деоница чини око 47% укупне дужине пруге 
на „Route 9А“ и има изузетан значај у међународном саобраћају и размени путника и 
роба БиХ са Републиком Хрватском и Републиком Србијом. У станици Брчко остварује 
се веза железнице са Луком Брчко, која је најзначајнија лука на реци Сави у БиХ. Такође, 
ове деоница пруге представља потенцијални алтернативни правац пругама на 
Коридору X и Коридору Vc. 

3 бода 
Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл.22 ст.6) 

 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ., Дутина, В.: Могућности  примене 
вештачких неуралних мрежа у процесу вишекритеријумског одлучивања у 
грађевинарству- XL  Симпозијум о операционим истраживањима SYM-OP-IS 
Златибор (08. - 12. септембар 2013.), Зборник радова, стр. 221-227, ИСБН 978-86-
7680-286-9 

Резиме: 
У овом раду разматрано је решавање проблема вишекритеријумског одлучивања 
применом Хопфилдове мреже која припада класи вештачких неуралних мрежа. 
Дефинисан је генералан поступак заснован на примени Хопфилдове мреже. 
Коришћењем модела заснованог на Хопфилдовој аутоасоцијативној меморији 
дефинисани поступак је примењен за решавање конкретног проблема избора најбољег 
варијантог решења трасе магистралног гасовода. 

0 бодова 
 Милић Марковић, Љ., Марковић, Љ., Дутина, В., Ковачевић, М.: Место и улога 
вредновања у процесу пројектовања железничких пруга - SYM-OP-IS 2015: XLII 
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Симпозијум о операционим истраживањима, 2015, Вол. V(1), Сребрно језеро (15. 
- 18. септембар 2015.), Зборник радова, стр. 140-143 (дигитална верзија) 

Резиме: 
У овом раду указано је на значај вишекритеријумског вредновања у процесу 
пројектовања железничких пруга као и фактори који су одлучујући за употребу 
вишекритеријумског вредновања. 
Приказана је АХП метода вишекритеријумског вредновања. На хипотетичком примеру 
одабира најповољније варијанте коридора железничке пруге на нивоу Генералног 
пројекта, показано је како се АХП метода примењује у пракси и које податке је 
неопходно том приликом дефинисати. 

0,75х2=1,5 бодова 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ., Ковачевић, М., Јовановић, Ј.: 
Вишекритеријумске методе за вредновање и рангирање варијантних решења 
инвестиционих пројеката - SYM-OP-IS 2015: XLII Симпозијум о операционим 
истраживањима, 2015, Вол. V(1), Сребрно језеро (15. - 18.септембар 2015.), 
Зборник радова, стр. 144-147 (дигитална верзија) 

Резиме: 
У раду је указано на значај вредновања и рангирања понуђених варијантних решења 
инвестиционих пројеката код доношења одлука. Истакнут је значај развоја рачунарске 
технологије, теорије математичког програмирања и нумеричких метода које су 
омогућиле реалније математичко моделирање проблема који се односе на доношење 
одлука и реалније процењивање ваљаности понуђених решења. Кроз сагледавање 
проблематике вредновања, дати су основни принципи неопходни за успешност процеса 
вредновања. Представљен је процес доношења одлука применом вишекритеријумског 
вредновања. Побројане су основне фазе у методологији вишекритеријумског 
вредновања. Приказане су неке од метода вишекритеријумског вредновања које се 
данас користе - PROMETHEE, VIKOR и ГРУБИ СКУПОВИ. 

0 бодова 
 Марковић, Љ., Милић Марковић, Љ., Дутина, В., Ковачевић, М.: Примена АХП 
методе код пројектовања путева на нивоу Генералног пројекта - SYM-OP-IS 
2016: XLIII Симпозијум о операционим истраживањима, 2016, Тара (20. - 23. 
септембар 2016.), Зборник радова, стр. 207-212, ИСБН 978-86-335-0535-2 

Резиме: 
Пројектовање путева представља сложен процес доношења одлука чији основни циљ 
треба да буду реализација пројекта пута и његова експлоатација у ужем смислу, али и 
омогућавање мобилности, привредног развоја подручја и побољшање квалитета 
живота у ширем смислу. Све ово захтева сагледавање и разумевање многих проблема 
који су вишекритеријумске природе. Основни циљ рада је да се на реалном примеру 
објасни улога и значај метода вишекритеријумског вредновања. Презентована је 
теоријска поставка методе АХП. Применом ове методе извршено је рангирање 
понуђених алтернативних решења трасе аутопута Е-763 Београд - Јужни Јадран 
(деоница Пожега - Бољаре). Рангирање је извршено је на основу 12 критеријума. 
Прорачун је изведен применом програмског пакета Expert Choice 2000 и извршена је 
анализа добијених резултата. 

0,75х3=2,25 бодова 
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Реализован међународни стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (чл.22, 
ст.9) 

 Главни пројекат замјене сигнално-сигурносног уређаја у жељезничкој 
станици Подгорица 

Опис: У пројекту је дато опремање станице Подгорица новим сигнално-сигурносним 
уређајем изведеним у техници електронске поставнице. У склопу уградње уређаја 
електронске поставнице извршиће се и дислокација постојећег уређаја међустаничне 
зависности. Из постојеће релејне просторије у нову просторију за смештај електронске 
поставнице предложена је уградња потребних интерфејса за повезивање са 
електронском поставницом. 
У склопу замене постојећих уређаја пројектована је демонтажа и замена свих постојећих 
светлосних сигнала светлосним сигналима са ЛЕД светиљкама и свих електропоставних 
справа. Контрола заузећа одсека према пројекту вршиће се путем електронских бројача 
осовина. 
Инвеститор: Европски заједнички фонд за Западни Балкан (Europea Western Balkans 
Joint Fund (EWBJF)) 
Корисник: Жељезничка Инфраструктура Црне Горе ад, Подгорица 
Пројектант: АРХИ-ПРО МОНТЕНЕГРО д.о.о. Подгорица 
Аутор пројекта: CeS COWI д.о.о., Београд,  
Година: 2015. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант организације и технологије грађења 

5 бодова 
 Претходне студије и Идејно рјешење реконструкције и модернизације пруге 
Добој – Тузла - Брчко  

Опис: Деоница Добој – Тузла – Брчко чини око 47% укупне дужине пруге на „Route 9А“ 
и има изузетан значај у међународном саобраћају и размени путника и роба БиХ са 
Републиком Хрватском и Републиком Србијом. У станици Брчко остварује се веза 
железнице са Луком Брчко, која је најзначајнија лука на реци Сави у БиХ. Такође, ова 
деоница пруге представљају потенцијални алтернативни правац пругама на Коридору X 
и Коридору Vc. У документацији су размотрена могућа варијантна решења 
реконструкције и модернизације предметне деонице и изабрано оптимално варијантно 
решење уз помоћ економских метода за вредновање и метода ВКО. 
Инвеститор: Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини, Europe 
Aid/135145/DH/SER/BA, 2015/362-386 
Корисници: БиХ Жељезничка јавна корпорација (БХЖЈК), Жељезнице Републике 
Српске (ЖРС), Жељезнице Федерације Босне и Херцеговине (ЖФБиХ) 
Пројектант: CeS COWI д.о.о. Београд, (Србија) у сарадњи са SUDOP Brno spol s.r.o. 
(Чешка Република) и АД ПРОЈЕКТ Бања Лука (Босна и Херцеговина) 
Година: 2016. 
Позиција на пројекту: Експерт за пројектовање пруга, Кључни експерт бр. 1 

5 бодова 
 Connectivity networks GAP analysis, Study phase (GAP анализа – Повезаност 
мреже, Студија) 

Опис:  Студија је урађена за потребе доношење одлука о томе који ће се пројекти 
суфинансирати из међународних фондова, са концентрацијом на пројекте који 
максимизирају повезаност и између земаља западног Балкана и између земаља Западног 
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Балкана и ЕУ када је у питању саобраћајни и енергетски сектор. Суфинансирање ће се 
ослањати на средства расположива у раздобљу од 2014. до 2020. године, тако да је 
задатак био препознавање пројекта који су спремни за реализацију.  
Излазни подаци студије су јасне информације о сваком пројекту у смислу потребе и 
користи од предложене интерконекције и зрелости пројекта и потреба да се за 
предметне пројекте издвоје планирана средства. 
Инвеститор: European Commission, WBIF 
Година: 2016. 
Позиција на пројекту: Експерт за железнички саобраћај на територији Србије, Босне и 
Херцеговине, Црне Горе и БЈР Македоније 

5 бодова 
 Студија изводљивости за рехабилитацију железничке пруге Драч - Елбасан - 
Поградец и нову железничку пругу од Лина до границе са бившом 
југословенском Републиком Македонијом - Компонента 1: Претходна 
студија изводљивости 

Опис: Израда Техничке документације за рехабилитацију железничке пруге на коридору 
VIII на територији Албаније којом ће се остварити боља саобраћајна повезаност, 
смањење саобраћајне гужве, смањење транзитног саобраћаја у градовима и смањење 
градског загађења због емисије возила. 
Циљ је био да корисник добије релевантну потребну документацију за имплеметацију 
пројекта по фазама који се односи на рехабилитацију пружне деонице Драч - Елбасан - 
Поградец и изградњу нове пруге од Лина до границе са Бившом Југословенском 
Републиком Македонијом.  
Инвеститор: European Investment Bank (specific grant agreement No. 2015/368-253 from 
the EU IPA II Multi-Beneficiary Programme 
Корисник: Албанске железнице 
Пројектант: CESTRA d.o.o. Београд 
Година: 2017. 
Позиција на пројекту: Међународни саветник за пројектовање железничких пруга 

5 бодова 
 

Реализован национални стручни пројекат у својству руководиоца пројекта (чл.22, 
ст.11) 

 Генерални пројекат железничке обилазнице око Ниша 
Опис: Анализа просторних аспеката и ограничења као и међусобни утицај будуће 
обилазне пруге око града Ниша и постојећих насеља, радних зона, споменика културе, 
заштићених природних подручја, а у циљу што рационалнијег коришћења, унапређења 
и очувања простора. 
Инвеститор: Европска делегација у Србији (Europe Aid/131854/C/SER/RS, CRIS Contract 
No: 2013 / 323-409) 
Пројектант: COWI у сарадњи са Net Engineering и Sudop Praha 
Година: 2014. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант за просторне аспекте и ограничења 

3 бода 
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 Студија оправданости са Идејним пројектом Реконструкције и 
модернизације железничке пруге Суботица - Хоргош - граница са 
Мађарском 

Опис: Реконструкција и модернизација једноколосечне пруге којом се омогућава 
уклапање у планирани развој железничке мреже, повећање брзине кретања возова 
брзинама од 160km/h, повећање осовинског оптерећења пруге, повећање дужине возова, 
повећање пропусне моћи пруге, повећање безбедности на прузи, смањење времена 
путовања возова и потрошње енергије, смањење неповољних утицаја на животну 
средину. 
Инвеститор: Влада Аутономне Покрајине Војводине - Покрајински секретаријат за 
привреду, запошљавање и равноправност полова (Government of Autonomous Province of 
Vojvodina – Provincial Secretariat for Economy, Employment and Gender Equality),Булевар 
Михајла Пупина 16; 21000 Нови Сад; Србија 
Корисник: “Железнице Србије” а.д. (Joint Stock Company “Serbian Railways”) и 
Hungarian State Railway Company (Magyar Államvasutak Zrt., MÁV Zrt.) 
Пројектант: CeS COWI д.о.о., Београд, TRENECON COWI, Budapest, Година: 2014. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант за доњи и горњи строј пруге 

3 бода 
 Идејно решење тунела од Карађорђеве улице до дунавске падине са 
елементима Идејног пројекта 

Опис:  У решењу је дат предлог остваривања везе савске и дунавске падине тунелом за 
друмски саобраћај. Тунел је планиран као продужетак старог Савског моста и његова 
траса се пружа од Карађорђеве улице испод теразијског гребена ка зони Дорћола. Након 
разматрања и сагледавања више предложених варијанти тунелске везе савске и дунавске 
падине, како са аспекта одвијања саобраћаја у централној градској зони тако и са свих 
осталих аспеката који укључују параметре и чиниоце који могу утицати на побољшање 
услова живота у централној градској зони, донета је одлука о оптималном варијантном 
решењу применом метода ВКО.  
Инвеститор: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда  
Пројектант: CeS COWI д.о.о., Београд 
Година: 2016. 
Позиција на пројекту: Експерт задужен за методологију вредновања варијантних 

решења 

3 бода 
 Идејно решење привременог објекта саобраћајне намене у обухвату пројекта 

"Београд на води", привремени објекат саобраћајне намене на к.п. 438/1, 
450/4, 1508/313, 1508/364 и 1508/365 КО Савски венац 

Опис:  На к.п. 438/1, 450/4, 1508/313, 1508/364 и 1508/365 КО Савски венац предложено 
је решење привремене пешачке стазе која повезује ново изграђени пешачки плато 
„Gallary Walk“ у оквиру пројекта „Београд на води“ и постојећу пешачку стазу на 
обалоутврди реке Саве.  
Инвеститор: Београд на води д.о.о 
Пројектант: CESTRA d.o.o. Београд 
Година: 2017. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант саобраћајница 

3 бода 
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 Идејно решење привременог објекта саобраћајне намене у обухвату пројекта 
"Београд на води", привремени објекат саобраћајне намене на К.П. 1508/346 

Опис:  На к.п. 1508/346 КО Савски венац у граници пројекта „Београд на води“ 
предложен је привремени путни прелаз са пешачком и бициклистичком стазом који  
повезује планирану саобраћајницу САО 1 и планирану саобраћајницу САО 3 у оквиру 
пројекта „Београд на води“.  
Инвеститор: Београд на води д.о.о 
Пројектант: CESTRA d.o.o.  Београд 
Година: 2017. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант саобраћајница 

3 бода 
 Идејни пројекат привременог пешачког прелаза преко железничке пруге у 
обухвату пројекта "Београд на води",ПРИВРЕМЕНИ ПЕШАЧКИ ПРЕЛАЗ 
ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА 438/1, 450/4, 
1508/313, 1508/364 И 1508/365 КО САВСКИ ВЕНАЦ, 

Опис:  На к.п. 438/1, 450/4, 1508/313, 1508/364 и 1508/365 КО Савски венац пројектован 
је привремена пешачка стаза која повезује ново изграђени пешачки плато „Gallary Walk“ 
у оквиру пројекта „Београд на води“ и постојећу пешачку стазу на обалоутврди реке 
Саве.  
Инвеститор: Београд на води д.о.о 
Пројектант: CESTRA d.o.o. Београд 
Година: 2017. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант саобраћајница 

3 бода 
 Идејни пројекат привременог путног прелаза преко железничке пруге у 
обухвату пројекта "Београд на води" ПРИВРЕМЕНИ ПУТНИ ПРЕЛАЗ 
ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БР. 1508/346 КО 
САВСКИ ВЕНАЦ,  

Опис:  На к.п. 1508/346 КО Савски венац у граници пројекта „Београд на води“ 
пројектован је привремени путни прелаз са пешачком и бициклистичком стазом који 
повезује планирану саобраћајницу САО 1 и планирану саобраћајницу САО 3 у оквиру 
пројекта „Београд на води“.  
Инвеститор: Београд на води д.о.о 
Пројектант: CESTRA d.o.o. Београд 
Година: 2017. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант саобраћајница 

3 бода 
 Главни пројекат семафоризоване раскрснице и приступне саобраћајнице 
улице омладинских бригада у зони комплекса WЕSТ 65 

Опис: У оквиру Пројекта саобраћајних површина, на месту укрштаја улице 
Омладинских бригада и приступне саобраћајнице комплексу WЕST 65 пројектована је 
четворокрака раскрсница са пуним програмом веза. На делу улице Омладинских 
бригада пројектоване су траке за лева скретања ширине 2.75m, са минималном 
дужином траке за постројавање Lp=30m и дужином криве издвајања секундарних струја 
Lm=20m. Коловозна конструкција трака за лева скретања усклађена је са постојећом 
коловозном конструкцијом у улици Омладинских бригада. 
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Инвеститор: FARLEY INVESTORS D.O.O., Београд 
Пројектант: CESTRA d.o.o. Београд 
Година: 2017. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант саобраћајних површина 

3 бода 
 Реконструкција и модернизација постојећег железничког колосека и 
изградња другог колосека пруге Београд – Ниш, деоница Сталаћ – Ђунис, 
Идејни пројекат 

Опис: Израда  Идејног пројекта пружне деонице дужине cca 17 km, укључујући станице 
Сталаћ и Ђунис, за брзине до 160km/h, у складу са одредбама европских споразума о 
важним међународним железничким пругама (AGC, AGTC, SEECP) и техничким 
спецификацијама интероперабилности.  
Инвеститор: European Commission, DG ELARG (EuropeAid/131160/C/SER/MULTI/3C 
Project) 
Корисник: “Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд 
Пројектант: CESTRA d.o.o. Београд 
Година: 2018. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант за доњи и горњи строј пруге 

3 бода 
 Идејно решење привременог путног прелаза преко железничке пруге у 
обухвату пројекта "Београд на води" ПРИВРЕМЕНИ ПУТНИ ПРЕЛАЗ 
ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, НА КАТ.ПАРЦЕЛАМА БР. 1508/331 И 
1508/369 КО САВСКИ ВЕНАЦ 

Опис:  Предмет Идејног решења представља привремени путни прелаз на к.п. бр. 
1508/331 и 1508/369 КО Савски венац у граници пројекта „Београд на води“ чија је 
изградња условљена захтевом да се обезбеди приступ и опремање нових 
инфраструктурних садржаја у обухвату пројекта "Београд на води". 
Инвеститор: Београд на води д.о.о 
Пројектант:  CESTRA d.o.o. Београд 
Година: 2018. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант саобраћајница 

3 бода 
 Идејни пројекат привременог путног прелаза преко железничке пруге у 
обухвату пројекта "Београд на води "ПРИВРЕМЕНИ ПУТНИ ПРЕЛАЗ 
ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, НА КАТ.ПАРЦЕЛАМА БР. 1508/331 И 
1508/369 КО САВСКИ ВЕНАЦ 

Опис:  Израда Идејног пројекта привременог путног прелаза на к.п. бр. 1508/331 и 
1508/369 КО Савски венац у граници пројекта „Београд на води“ чија је изградња 
условљена захтевом да се обезбеди приступ и опремање нових инфраструктурних 
садржаја у обухвату пројекта "Београд на води". 
Инвеститор: Београд на води д.о.о 
Пројектант:  CESTRA d.o.o.  Београд 
Година: 2018. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант саобраћајница 

3 бода 
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 Пројекат за извођење привременог путног прелаза преко железничке пруге 
у обухвату пројекта "Београд на води" ПРИВРЕМЕНИ ПУТНИ ПРЕЛАЗ 
ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, НА КАТ.ПАРЦЕЛАМА БР. 1508/331 И 
1508/369 КО САВСКИ ВЕНАЦ 

Опис:  Израда Главног пројекта привременог путног прелаза на к.п. бр. 1508/331 и 
1508/369 КО Савски венац у граници пројекта „Београд на води“ чија је изградња 
условљена захтевом да се обезбеди приступ и опремање нових инфраструктурних 
садржаја у обухвату пројекта "Београд на води". 
Инвеститор: Београд на води д.о.о 
Пројектант:  CESTRA d.o.o.  Београд 
Година: 2018. 
Позиција на пројекту: Одговорни пројектант саобраћајница 

3 бода 
 Идејно решење за трансформацију јавне железничке пруге Петроварадин-
Беочин у "зелену стазу" за пешачки и бициклистички саобраћај на подручју 
Града Нови Сад и Општине Беочин намењену рекреативним, спортским, 
културним, туристичким и другим услужним активностима грађана Града 
Новог Сада и Општине Беочин  

Опис: Припрема техничке документације за реализацију активности на реконструкцији 
инфраструктуре железничке пруге у инфраструктуру "зелене стазе" за пешачки и 
бициклистички саобраћај и друге услуге од Петроварадина до Беочина. 
Инвеститор: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 
Србије 
Пројектант:  CESTRA d.o.o. Београд и DOMAA d.o.o. Београд 
Година: 2018. 
Позиција на пројекту: Руководилац пројекта 

3 бода 
 

Реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на пројекту (чл.22, 
ст.12) 

 Главни пројекат за обнову главном оправком деонице пруге распутница Г-
Раковица-Ресник од km 7+126 до km 14+554 (L=7.428m) на железничкој 
прузи Београд- Младеновац-Ниш-Прешево-државна граница  

Опис: Техничка контрола грађевинског уређења четири путна прелаза. 
Инвеститор: Железнице Србије а.д. 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Вршилац техничке контроле: CeS COWI д.о.о., Београд 
Година: 2014. 
Позиција на пројекту: Вршилац Техничке контроле 

0 бодова 
 Техничка контрола Главног пројекта реконструкције главном оправком 
пруге (Београд) Ресник – Врбница (граница са Црном Гором) на деоници I: 
Ресник – Ваљево, од km 0+425 до km 78+050, дужине 77.625 km 

Опис: Техничка контрола  
Инвеститор: “Железнице Србије” а.д. Београд 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
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Вршилац техничке контроле: CeS COWI д.о.о., Београд 
Година: 2015. 
Позиција на пројекту: Вршилац техничке контроле 

0 бодова 
 

 Техничка контрола Главног пројекат реконструкције, модернизације и 
Изградње двоколосечне пруге  Београд – Стара Пазова - Нови Сад – 
Суботица - државна граница: Деоница: Стара Пазова - Нови Сад  

Опис: Техничка контрола следећих делова документације: 
Књига 3: Свеска 1 - Општи део 
Књига 3: Свеска 2 - Траса пруге 
Књига 15: Свеска 5 -Измештање и заштита телекомуникационе инфраструктуре 
Књига 21-Пројекат уређења пружног појаса 
Књига 22-Синхрон план 
Инвеститор: “Железнице Србије” а.д. Београд 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Вршилац техничке контроле: CeS COWI д.о.о., Београд 
Година: 2015. 
Позиција на пројекту: Вршилац техничке контроле 

0 бодова 
 Техничка контрола ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ Главног пројекта реконструкције 
главном оправком пруге (Београд) Ресник – Врбница (граница са Црном 
Гором) на деоници I: Ресник–Ваљево, од km 0+425 до km 78+050, дужине 
77.625 km 

Опис: За Главни пројекат санације Тунела бр.5 "Бела река" са доњим и горњим стројем 
урађена је Техничка контрола  
Инвеститор: “Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o. Београд 
Година: 2017. 
Позиција на пројекту: Вршилац техничке контроле 

0 бодова 
 Иновација комплекса Техничко-путничке станице Земун 

Опис:  Преглед целокупне документације, обилазак терена и консултације са 
представницима пројектанта и корисника,  
Инвеститор: Европска банка за обнову и развој  
Корисник: "Србија Воз" а.д. 
Консултант: CESTRA d.o.o. Београд 
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Година: 2017. 
Позиција на пројекту: Члан консултантског тима задужен за железничку 
инфраструктуру 

0,3х1=0,3 бода 
 Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу Фазна модернизација 

(доградња и реконструкција) пруге Београд-Суботица-државна граница 
(Келебија), деоница пруге Београд – Стара Пазова  
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Опис: Техничка контрола  
Инвеститор: “Инфраструктура железнице Србије” а.д.  
Пројектант: Саобраћајни институт ЦИП, Београд 
Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o.  Београд 
Година: 2017. 
Позиција на пројекту: Вршилац техничке контроле 

0 бодова 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 202,00 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА 
Кандидат Категорија Бодови 

Доц. др Љиљана Милић 
Марковић, дипл. инж. 
грађ.  

Научна дјелатност прије 
избора у звање 

51,00 

Научна дјелатност 
послије избора у звање 

28,50 

Образовна дјелатност 
прије избора у звање 

0,00 

Образовна дјелатност 
послије избора у звање 

40,00 

Стручна дјелатност прије 
избора у звање 

126,20 

 Стручна дјелатност 
послије избора у звање 

75,80 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПРИЈЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 177,20 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА ПОСЛИЈЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 164,30 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 341,50 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
На објављени конкурс за избор наставника за ужу научну област Саобраћајнице 
пријавио се један кандидат – доц. др Љиљана Милић Марковић, дипломирани 
грађевински инжењер. 
Анализирајући поднету пријаву, Комисија је дошла до закључка да кандидат доц. др 
Љиљана Милић Марковић, дипломирани грађевински инжењер. испуњава формалне 
услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Бањој 
Луци и Правилником о поступку и условима избора академског особља Универзитета у 
Бањој Луци за избор у звање ванредног професора јер је, у периоду од последњег 
избора: 

 аутор  једног (1) прегледног научног рада у часопису међународног значаја, на 
SCI листи; 

 коаутор једног (1) прегледног научног рада у часопису међународног значаја, на 
SCI листи; 

 коаутор једног (1) оригиналног научног рада у научном часопису националног 
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значаја; 
 коаутор два (2) научна рада на научним скуповима међународног значаја 
штампаних у целини; 

 аутор/коаутор седам (7) стручних радова на научним скуповима међународног 
значаја штампаних у целини; 

 аутор/коаутор четири (4) стручна рада на научним скуповима националног 
значаја штампаних у целини; 

 аутор једног (1) рецензираног уџбеника; 
 ментор за десет (10) кандидата за завршни рад I циклуса, члан Комисије за (5) пет 
кандидата за завршни рад на I циклусу  студија и члан Комисије за осам (8) 
кандидата за завршни рад II циклуса; 

 члан Комисије за оцену испуњености услова и научне заснованости предложене 
теме за докторску дисертацију кандидата; 

 учествовала као међународни консултант, експерт, руководилац пројекта, 
одговорни пројектант или вршилац техничке контроле на двадесет три (23) 
стручна пројекта. 

У протеклом периоду, обављала је наставне активности на Архитектонско-грађевинско-
геодетском факултету у Бањој Луци на високом нивоу (средња оцена 3,85).  
На основу наведеног Комисија са задовољством предлаже Наставно-научном вијећу 
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци 
да се доцент др Љиљана Милић Марковић, дипломирани грађевински инжењер изабере 
у наставно-научно звање ванредни професор за ужу научну област Саобраћајнице на 
студијском програму Грађевинарство. 

 
 
У Бањој Луци, 16.07.2018.године 

 
 

Потпис чланова комисије 
 

 
1.  др Мато Уљаревић, дипл. грађ. инж. 

ванредни професор - предсједник комисије 
 

 
2. др Зденка Поповић, дипл. грађ. инж. 

редовни професор - члан комисије 
 

 
3. др Милорад Златановић, дипл. грађ. инж. 

редовни професор - члан комисије 
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