
CIRRICULUM VITAE 

 

Име: Милан  

Презиме: Мартић 

Датум рођења: 01.12.1960. 

Место рођења: Уб  

 

e-mail: milan@fon.bg.ac.rs 

 

Образовање:  

 

1984. године –  завршио основне студије  на Факултету организационих 

наука (ФОН) на организационо-кибернетском смеру са 

средњом оценом 9,15. 

 

1989. године –  завршио магистарске студије  на ФОН-у.  Магистарски рад 

под насловом  "Планирање и програмирање друштвене 

исхране", Привредна комора Београда је наградила као 

један од 3 најбоља магистарска рада који су у 1989-ој 

одбрањени на Универзитету у Београду. 

 

1999. године –  на ФОН-у  је одбранио докторску дисертацију под 

насловом "Анализа обавијених података са применама" и 

стекао звање доктора техничких наука – подручје 

организационих наука. 

 

До сада, самостално или заједно са осталим члановима Лабораторије 

за операциона истраживања Факултету организационих наука, написао око 

130 научних и стручних радова (од тога 21 на СЦИ листи), развио 5 

софтверских производа и учествовао у реализацији око 30 научно-

истраживачких пројеката и студија. Као један од аутора учествовао у 

писању књига и збирки за све курсеве операционих истраживања на 

Факултету организационих наука.   
 

Радно искуство: 

 

1984.-1987. –  Стручни сарадник на Факултету организационих наука у 

Лабораторији за операциона истраживања 

 

1987.-1990. –  Асистент-приправник на Факултету организационих наука, 

предмет Операциона истраживања 
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1990.-2000. –  Асистент на ФОН-у на предметима  Операциона 

истраживања  и  Методе оптимизације 

 

2000.-2004. –  Доцент на ФОН-у на предмету  Операциона истраживања 

 

2001.-2004. –  Продекан за наставу ФОН-а 

 

2004.-2009. –  Ванредни професор на ФОН-у на предмету  Операциона 

истраживања 

 

2006.-2009. –  Продекан за организацију и финансије ФОН-а 

 

2009.           –  Редовни професор Универзитета у Београду за ужу научну 

област Операциона истраживања (Операциона 

истраживања, Мерење перформанси, Математички модели 

ефикасности, Методе оптимизације, Вишекритеријумско 

одлучивање, Софтвер за операциона истраживања, Теорија 

игара ...) 

 

2009.-          –  Председник је Управног одбора рукометног клуба Обилић. 

 

2004.-2006. и  

2009.-2015. –  Декан ФОН-а 

 

2015.-          –  Председник Савета ФОН-а. 

–  Члан Савета Универзитета у Београду и Универзитета 

одбране.  

 

Проф. др Милан Мартић је водећи научни радник у области 

операционих истраживања, са веома богатим научним и стручним опусом 

за који је 2013. године добио Повељу за заслуге у развоју операционих 

истраживања. Члан је редакције (Editorial Board) међународних часописа 

YUJOR (15 институција су издавачи), Мanagement и Acta Economica 

(издавач Univerzitet Nitra, Словачка). Био је члан програмског одбора 

неколико међународних научних конференција, а био је и председник 

организационог и председник програмског одбора међународних 

симпозијума  SYM-OP-IS и SYM-ORG. На три међународне конференције 

излагао је радове по позиву. 

Шеф је Катедре за операциона истраживања и статистику Факултета 

организационих наука и руководилац Центра за анализе ефикасности.  


