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Одлуком Наставно-научног већа Математичког факултета Универзитета у Београду 
донетом на седници одржаној 11. 9. 2015. одобрена је тема дисертације и одређена 
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„Математички модели и различити начини вишекритеријумске оптимизације у 

интермодалном транспорту“  
који је кандидат Ђорђе Стакић поднео као своју докторску дисертацију. Комисија је 
предати рукопис пажљиво прочитала и подноси Наставно – научном већу следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ 

 
Биографија кандидата 

Ђорђе Стакић је рођен 3. марта 1982. године у Крупњу, где је завршио основну школу 

као ученик генерације. Током школовања освајао је награде на републичком и савезном 

такмичењу из математике и републичком такмичењу из хемије. Завршио Математичку 

гимназију у Београду и Математички факултет Универзитета у Београду, где је 

17.1.2007. дипломирао на смеру Рачунарство и информатика са просечном оценом 9,72. 

Исте 2007. године уписао је докторске студије на Математичком факултету, а од 2009. 

је студент докторских студија информатике по новом студијском програму. У периоду 

од 2007. до 2009. два пута је биран у звање сарадника у настави на Катедри за 

рачунарство и информатику Математичког факултета. Током тог периода држао је 

вежбе из предмета: Програмирање 1, Програмирање 2, Преводиоци и интерпретатори и 

Превођење програмских језика. После одслужења војне обавезе од 2010. године је 

запослен у Рачунарској лабораторији Математичког факултета. Био је члан 

организационог одбора симпозијума Математика и примене на Математичком 

факултету сваке године од 2011. до 2021. године, као и члан организационог одбора 

конференције SYMOPIS 2018. и 2022. године. Током две школске године 2012/13 и 

2013/14 држао је факултативни курс Елементарна математика за студенте прве године 

Математичког факултета. Школске 2008/09 године хонорарно је био ангажован као 

професор у Математичкој гимназији у Београду. Иницијатор је идеје да се Википедија 

користи као платформа за студентске семинарске радове. На тај начин је остварио 

сарадњу са више факултета и средњих школа. Аутор је и реализатор семинара за 

стручно усавршавање наставника, као и семинара за обуку библиотекара (Вики-

библиотекар). Од 2014. године се у научном смислу највише бави оптимизацијама које 

имају примене у транспорту. Из тога је проистекло више радова у научним часописима 

и на међународним конференцијама. Од 2018. године ради као асистент на Катедри за 

статистику и математику Економског факултета Универзитета у Београду, где је биран 

за предмете Пословна информатика, Математика и Финансијска и актуарска 

математика. Поред тога држао је вежбе из више информатичких предмета. 



Приказ дисертације 

Ако се приликом транспорта добара користи нека комбинација водних, сувоземних или 

ваздушних путева, такав транспорт назива се интермодалним. У овом раду се решавају 

два проблема везана за интермодални транспорт: проблем расподеле великог пакета на 

више контејнера и проблем паковања у контејнере мањих пакета. У оба случаја полази 

се од претпоставке да су пакети карактерисани својим масама и запреминама, као и да 

су различити типови контејнера окарактерисани својим капацитетима у односу на масу 

и запремину. 

Прво поглавље је уводно.  

У другом поглављу је формулисан проблем и критеријуми оптимизације, као и приказ 

стања у области интермодалног транспорта. Треће поглавље разматра први од горе 

наведених проблема, проблем расподеле великог пакета на више контејнера. 

Направљено неколико варијанти модела, зависно од тога да ли се користе претходно 

одређене оптималне трасе по задатом параметру, или се у оквиру модела истовремено 

проналазе и оптималне трасе. За решавање проблема користе се егзактне и 

метахеуристичке методе. Приликом решавања проблема коришћени су реални улазни 

подаци добијени од компанија које се баве интермодалним транспортом. За веће 

инстанце проблема улазни подаци су случајно генерисани. За случај оптимизације по 

два критеријума, цене и загађења, имплементирано је одређивање Парето скупова.  

Други наведени проблем, оптимално паковање  пакета окарактерисаних својим масама 

и запреминама, разматра се у другом делу дисертације, који се састоји од  четвртог и 

петог поглавља. Општији проблем је у литератури познат као хетерогени векторски 

проблем паковања (енгл. Heterogeneous vector bin packing). У специјалном случају који 

се овде разматра вектори придужени пакетима имају две координате, масу и 

запримину. Векторски проблеми паковања се разликују од геометријских који 

подразумевају просторно распоређивање пакета унутар контејнера. Векторски проблем 

паковања користе у пракси компаније које се баве контејнерским транспортом, а поред 

тога, ограничења масе и запремине дефинисана су стандардима. Проблем је хетерогени 

јер могу да се користе различити типови контејнера. Због сложености проблема за веће 

инстанце је тешко одредити егзактно решење, па је у раду развијено неколико 

варијанти метахеуристичких метода GRASP и VNS. Важни радови који се баве овим 

проблемом су рад [1] из 1994. године, где је модел први пут уведен, и новији рад [2] из 

2016. године.  

У поглављу 5 разматра се хомогена варијанта проблема паковања, када сви контејнери 

имају исте капацитете у односу на масу и запремину. За хомогено векторско паковање 

у раду [3] је описана библиотека од 400 инстанци, које су касније решаване и у другим 

радовима. Тако је у раду [4] оптимално решено 330 инстанци, док за 70 инстанци 

решење није добијено. У раду [64] приказана је друга хомогена библиотека од 400 

већих инстанци. Аутори рада наводе да су за 339 инстанци пронашли оптимална 

решења, док су за осталих 61 инстанци пронашли границе у којима се оптимална 

решења налазе. Методе GRASP и VNS развијене у оквиру дисертације за нехомогени 

случај прилагођене су за решавање хомогеног случаја. Резултати су упоређени са 

тачним резултатима добијеним помоћу решавача CPLEX и са резултатима које су 

добили други аутори. Ови резултати за методу GRASP објављени су у раду [5]. 

Најбоље резултате постиже варијанта методе VNS, која оптимално решава 60 од 70 

инстанци које нису решене у раду [4]. 

Поглавље 6 је закључак. 



Главни научни доприноси дисертације 

Формирано је више математичких модела представљених у 3. поглављу, који описују 

разне аспекте интермодалног транспорта. У моделима се разматра распоређивање 

великих пакета, задатих својим масама и запреминама, у контејнере. Део ових 

резултата објављен је у радовима на конференцијама [30, 42]. 

Развијено је више варијанти метахуристичких метода GRASP и VNS за оптимално 

распоређивање више пакета на контејнере у складу са задатом циљном функцијом. За 

хетерогени случај генерисана је сопствена библиотека од 50 инстанци. Осим тога 

генерисано је и 6 малих инстанци, величина: 10, 11, 12, 13, 15 и 20 пакета. Развијени 

методи су тестирани на овој библиотеци инстанци. Добијена решења су упоређивана 

међусобно, као и са оним решењима добијеним егзактним решавачем CPLEX. Осим 

тога, варијанте метода GRASP и VNS су упоређене са поступцима приказаним у раду 

[2]; показале су боље перформансе приликом одређивања минималног броја потребних 

контејнера, као и код одређивања минималне цене транспорта свих пакета. Резултати 

добијени методом VNS објављени су у раду [63], а методом GRASP у раду [5].  

За хомогени случај добијена решења су тестирана на библиотеци од 400 инстанци из 

рада [3] и упоређена су са решењима из литературе, међусобно, као и са решењима 

добијеним егзактним решавачем CPLEX. Резултати за методу GRASP објављени су у 

раду [5], при чему су у дисертацији додатно поправљени. Најбољи резултати добијају 

се методом VNS, којим је пронађено 365 гарантовано оптималних решења скупа од 400 

хомогених инстанци из поменуте библиотеке. При томе је оптимално решено 60 од 70 

нерешених инстанци из рада [4]. Осим на овој библиотеци хомогених инстанци метода 

VNS је тестирана на новијој библиотеци од 400 великих хомогених инстанци из рада 

[64], од којих за 61 инстанцу није пронађено оптимално решење, већ само границе у 

којима се оно налази. Предложеном методом VNS је из тог подскупа од 61 инстанце 

оптимално решено 10 инстанци,  а за четири инстанце померена је горња границу за 

оптимално решење.  Ови резултати су објављени у раду [63] на SCI листи. 



Научни радови кандидата 

Оргинални резултати кандидата који се односе на проблематику докторске дисертације 

публиковани су у више радова. 
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Закључак 

 

У рукопису „Математички модели и различити начини вишекритеријумске 

оптимизације у интермодалном транспорту“, кандидат Ђорђе Стакић је показаo 

систематично знање из области оптимизације, математичког моделирања и 

метахеуристичких метода. Експериментални резултати добијени на реалним и 

генерисаним тест примерима су показали да све предложене метахеуристичке методе 

представљају адекватан приступ решавању разматраних проблема.  

 

Кандидат је кроз рад на дисертацији даo теоријски и практични допринос моделирању 

и решавању проблема интермодалног транспорта. Стога предлажемо Наставно-научном 

већу Математичког факултета Универзитета у Београду да рукопис „Математички 

модели и различити начини вишекритеријумске оптимизације у интермодалном 

транспорту“ кандидата Ђорђa Стакићa прихвати као докторску дисертацију и одреди 

комисију за јавну одбрану. 
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