
Приказ најзначајнијих научних резултата 
 

 
1. Докторска дисертација 

Назив дисертације: "Генетски алгоритми за решавање неких НП- тешких хаб локацијских 
проблема" 
Резиме: У овом раду описани су различити генетски алгоритми за решавање четири НП-тешка хаб 
локацијска проблема: проблем п-хаб медијане неограничених капацитета са једноструким алокацијама 
(USApHMP), проблем п-хаб медијане/центра ограничених капацитета са једноструким алокацијама 
(CSApHMP/CSApHCP) и хаб локацијски проблем ограничених капацитета са једноструким алокацијама 
(CSAHLP). Ови хаб локацијски проблеми налазе велику примену у дизајнирању транспортних и 
телекомуникацијских система, поштанских и других система испоруке, локалних и глобалних рачунарских 
мрежа, итд. Сви проблеми су прецизно описани математичким апаратом, дат преглед свих раније 
примењиваних метода (ако их има), опис предложених ГА имплементација, експериментални резултати и 
директна поређења са постојећим методама. У предложеним ГА имплементацијама примењени су нови 
начина кодирања и функција циља без појаве некоректних јединки, као и стратегија "уређење најближег 
суседа". Дизајнирани су нови генетски оператори који одговарају природи проблема, примењеним 
начинима кодирања и чувају коректност јединки. Техника кеширања је такође имплементарана за 
убрзавање хеуристика локалног претраживања и хеуристике замене. Приказани резултати тестирања јасно 
показују да су резултати предложених ГА имплементација, упоредиви, а у већини случајева и бољи од 
резултата свих до сада примењиваних метода за решавање поменутих проблема. Добијана су решења за 
CSApHCP који до сада није решаван, као и решења на инстанцама осталих хаб проблема великих димензија 
које до сада нису решаване. Показује се да су предности датих ГА имплементација посебно изражене при 
тестирању на инстанцама великих димензија.     
  
 

 
2. Магистарска теза 

Назив тезе: "Решавање неких дискретних локацијских проблема применом генетских 
алгоритама" 
Резиме: У овом раду описан је генетски алгоритам (ГА) за решавање проблема p-хаб медијане (UMApHMP), 
p-хаб центра са вишеструким алокацијама (UMApHCP) и дискретно уређеног проблема медијане (DOMP) 
неограничених капацитета. Ови НП-тешки проблеми налазе велику примену у пракси. Примењена је 
бинарна репрезентација решења, генетски оператори развијени у складу са природом проблема и 
хибридизација ГА са модификованом хеуристиком замене за решавање DOMP-а. Алгоритам је тестиран на 
одговарајућим инстанцама из литературе. За оба хаб локацијска проблема ГА достиже оптималне 
вредности на инстанцама које су до сада познате у задовољавајућем времену рачунања. У раду су дата 
решења и за инстанце већих димензија (n=200, p=20) за које оптимална решења нису позната. Значајни 
резултати су  добијени и при решавању DOMP-а на димензијама проблема n≤900, p≤200. Добијени 
резултати на сва три решавана проблема су упоредиви или бољи од постојећих метода.   
 

3. Монографије, поглавља у монографијама  

 
N. Kovač, Z. Stanimirović, T. Davidović, “Metaheuristic Approaches for the Minimum Cost 
Hybrid Berth Allocation Problem”, in C. Konstantopoulos, G. Pantziou (Eds.). “Modelling, 
Computing and Data Handling Methodologies for Maritime Transport", Springer International 
Publishing AG, Intelligent Systems Reference Library book series (ISRL, volume 131) , Print ISBN 



978-3-319-61800-5, Online ISBN 978-3-319-61801-2, DOI 10.1007/978-3-319-61801-2_1, 
Chapter 1, pages 1-47, 2018, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-61801-2#toc  
(категорија M13) 
Резиме: У овом поглављу, разматран је проблем хибридне алокације везова са  фиксним временом обраде 
бродова и са циљем минимизације трошкова (енгл. Minimum Cost Hybrid Berth Allocation Problem - MCHBAP). 
Проблем спада у класу НП-тешких проблема комбинаторне оптимизације и има велики практични значај за 
оптимално управљање контејнерским терминалима у лукама. Задатак MCHBAP-а је минимизовати функцију 
циља која се састоји од више компонената: трошкова позиционирања, трошкова убрзавања брода, 
трошкова чекања брода и трошкова кашњења у обради бродова. Имајући у виду да је брзина проналажења 
високо квалитетних решења од пресудног значаја за дизајнирање ефикасног и поузданог система подршке 
одлучивању у контејнерском терминалу, метахеуристичке методе представљају природан избор за 
решавање MCHBAP-а. У овом поглављу сумиране су метахеуристичке методе које су аутори већ предложили 
у неколико претходних радова за решавање проблема расподеле везова бродовима у луци. Описане су 
следеће метахеуристике: оптимизација колонијом пчела (енгл. Bee Colony Optimization-BCO), еволутивни 
алгоритам (енгл. Evolutionary Algorithm-EA) и метода променљивог спуста (енгл. Variable Neighborhood 
Descent-VND). Поред тога, предложена је и  нова метода заснована на уопштеној методи променљивих 
околина (енгл. General Variable Neighborhood Search-GVNS). Детаљно су описане све имплементације, а 
извршено је и поређење свих метода на два скупа тест примера. Добијени резултати показали су да све 
методе проналазе решења врло сличног квалитета, али да GVNS захтева најмање процесорског времена. 
Брзина добијања квалитетних решења је од пресудног значаја за ефикасно пословање лучких терминала, па 
се, на основу добијених резултата, за доношење квалитетних одлука које подразумевају решавање 
оптимизационих проблема препоручује коришћење GVNS методе. 

 
Z. Stanimirović, S. Mišković „Efficient Metaheuristic  Approaches   for Exploration  of  Online  
Social  Networks“ (chapter), In: Wen-Chen Hu,  Naima Kaabouch  (Eds.);  Data Management, 
Technologies,  and Applications, Chapter 10, pp. 222-269, ISBN: 978-1-4666-4699-5 (hardcover) 
– ISBN: 978-1-4666-4700-8 (ebook), IGI Global, 2013, ISBN: 9781466646995, DOI: 10.4018/978-
1-4666-4699-5.ch010  
http://www.igi-global.com/book/big-data-management-technologies-applications/77404 
(категорија M14) 
Резиме: У овом поглављу предложен је оптимизацијски приступ претраживању “великих података“ (big 
data) који потичу из друштвених мрежа. Описана су три математичка модела, који користе сличне 
претпоставке о посматраној друштвеној мрежи, али различите функције циља. Како друштвене мреже 
укључују велики број корисника, примена екзактних метода на предложене моделе није могућа услед 
ограничених меморијских ресурса или расположивог времена за претраживање. У овом поглављу 
предложеене су три метахеуристичке методе за решавање посматраних проблема: еволутивни алгоритам, 
хибридизација еволутивног алгоритма са хеуристиком локалног претраживања и хибридизација 
еволутивног алгоритма са хеуристиком табу претраживања. Експериментални резултати на генерисаним 
инстанцама великих димензија јасно показују да се описани метод може користити за претраживање 
друштвених мрежа, за потребе маркетинга, истраживања тржишта, испитивање јавног мњења, политичког 
маркетинга, али и за откривање и превенцију  криминалних активности као што је педофилија, трговина 
људима, тероризам и организовани криминал. Предложене методе се могу се применити за истраживање и 
анализу информација које се већ налазе у некој бази података, а која између осталог, садржи 
идентификације корисника друштвене мреже и информације које су они разменили током дужег или краћег 
временског периода. Могуће су и хибридизације са постојећим софтверима који се користе за прикупљање 
података са интернета.  

 
 
 
 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-61801-2#toc
http://www.igi-global.com/book/big-data-management-technologies-applications/77404


З. Станимировић, Ј. Кратица, В. Филиповић, Д. Тошић: “Еволутивни приступ решавању хаб 
локацијских проблема “, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, ISBN: 978-86-17-
17501-4, 2011, UDK: 510.5, 519.85, 519.17 
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0848598155951236&rec=1&sid=2  
(категорија M41) 
Резиме: Ова монографија се састоји од 210 страна, 12 поглавља и укључује 260 билиографских јединица.  
Сва поглавља садрже оргиналне дориносе аутора. Већина резултата приказаних у монографији штампана је 
у међународним часопсима са СЦИ листе. У овој монографији описане су различите еволутивне методе за 
решавање хаб локацијских проблема. Предложене имплементације су примењене на више НП-тешких хаб 
локацијских проблема који налазе велику примену у пракси: у дизајнирању транспортних и 
телекомуникацијских система, поштанских и других система испоруке, локалних и глобалних рачунарских 
мрежа, итд. За сваки од решаваних проблема детаљно су описани теоретски и практични аспекти 
предложених метода, као и  преглед свих осталих метода за решавање датог проблема. Све описане 
еволутивне методе тестиране су на одговарајућим стандардним (ОRLIB) хаб инстанцама, али и на неким 
другим истанцама из литературе. Такође је извршено директно поређење добијених резултата еволутивних 
имплементација (ЕА) са најбољим постојећим резултатима из литературе. Добијени резултати предложених 
метода јасно указују на значај и потенцијал еволутивних приступа решавању хаб и других локацијских 
проблема. Разматрани хаб локацијски проблеми су тешки за решавање, што се посебно види из чињенице 
да су чак и неки њихови потпроблеми такође НП-тешки. То је један од разлога што помоћу постојећих 
егзактних метода могу решити само проблеми релативно малих димензија. Из истог разлога, постојеће 
хеуристике, засноване на методи локалног претраживања, углавном не дају решења задовољавајућег 
квалитета на инстанцама проблема великих димензија. Због тога су предложени еволутивни приступи врло 
значајни јер робустност и адаптивност предложених еволутивних оператора омогућују врло успешно 
решавање датих проблема, чак и на инстанцама веома великих димензија. 

 
Z. Stanimirović, “Solving the Capacitated Single Allocation Hub Location Problem Using Genetic 
Algorithm”, in: C. H.Skiadas, “Recent Advances in Stochastic Modeling and Data Analysis”, 
World Scientific Publishing Co Pte Ltd,  2007, pp. 464-471, 
https://doi.org/10.1142/9789812709691_0055 
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812709691_0055  
(категорија M14) 

Резиме: У овом раду је описан генетски алгоритам за решавање проблема p-хаб центра ограничених 
капацитета са једноструким алокацијама. Коришћено је бинарно кодирање и имплементирана функција 
циља која поправља некоректне јединке до коректних. Имплементирани генетски оператори незнатно 
нарушавају коректност јединки, тако да су ове корекције честе у почетној популацији, а ретке у наредним ГА 
генерацијама  Примењене су стратегија "најближег суседа" и техника кеширања које значајно побољшавају 
ефикасност ГА. Алгоритам је тестиран на стандардним ORLIB хаб инстанцама до 200 чворова. Резултати ГА и 
поређења са резултатима најбољих метода из  литературе показују да предложени ГА даје упоредива или 
боља решења у реалном времену извршавања 

 
4.Радови објављени у часописима са СЦИ листе 

 
D. Čvokić, Z. Stanimirović, “A Single Allocation Hub Location and Pricing Problem”, 
Computational and Applied Mathematics, ISSN: 0101-8205, Springer, accepted for publication, 
in press (категорија M22) 
 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=DISP&id=0848598155951236&rec=1&sid=2
https://doi.org/10.1142/9789812709691_0055
https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789812709691_0055


Резиме: У раду је формулисана нова варијанта хаб локацијског проблема неограничених капацитета са 
једноструким алокацијама и укљученим ценама. Проблем до сада није разматран у литератури, а у раду је 
означен као Uncapacitated Single Allocation Hub Location and Pricing Problem (SAHLPP).  Циљ проблема је 
одредити оптималну локацију хабова и алокације корисника успостављеним хабова, као и оптималне цене, 
тако да се максимизује укупан профит. Број хабова није унапред фиксиран, а уведена је иприродна 
претпоставка да захтеви корисника зависе од цене. У раду су разматране две варијанте проблема: 
детерминистички и робусни SAHLPP. Обе варијанте су НП-тешки проблеми комбинаторне оптимизације, као 
уопштење проблема USAHLP, за који је доказано да је НП-тежак. За детерминистичку варијанту SAHLPP 
најпре је развијен нелинеарни модел, који је затим трансформисан у мешовито целобројни линеарни 
програм (енгл. Mixed Integer Linear Program, MILP), што омогућава примену егзактног решавача CPLEX за 
добијање оптималних решења проблема. У робусној варијанти SAHLPP, претпоставља се да је количина 
протока између чворова-корисника стохастичке природе. Циљ робусног SAHLPP је одредити оптималне 
локације хабова, алокације корисника и структуру цена, која ће бити имуна на мале промене захтева 
корисника. Полазећи од предложеног нелинеарног модела за робусни SAHLPP, у раду је формулисан 
еквивалетни мешовито-целобројни конусни квадратни програм. Такође, предложена је двофазна 
метахеуристика за решавање робусне варијанте SAHLPP. Извршен је низ нумеричких екперимената на 
стандардним хаб тест инстанцама из литературе које су модификоване за SAHLPP. Добијени резултати су 
презентовани и дискутовани, анализиран избор локација за успостављање хабова у случају 
детерминистичке и робусне варијанте и дати су неки закључци од практичног значаја. Такође, показано је 
да двофазна метахеуристика има значајно боље перформансе при решавању робусног SAHLPP у односу на 
комерцијални решавач.  

 
N. Kovač, T. Davidović, Z. Stanimirović, “Variable Neighborhood Search Methods for the 
Dynamic Minimum Cost Hybrid Berth Allocation Problem”, Information Technology and 
Control, Vol. 47, No. 3, 2018, pp. 471-488, ISSN: 1392-124X, 
http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.47.3.20420 (категорија M23) 
Резиме: У овом раду предложена је и формулисана динамичка варијанта проблема доделе везова (енгл. 
Dynamic Minimum Cost Hybrid Berth Allocation Problem –DMCHBAP), која до сада није разматрана у 
литератури. Предложена варијанта варијанта настала је из потребе бољег осликавања реалне ситуације у 
контејнерским терминалима, узимајући у обзир захтеве везане за време, ресурсе и трошкове. Циљ 
проблема DMCHBAP је направити план доделе везова за задати плански период, који задовољава одређени 
скуп ограничења и минимизује трошкове настале услед чекања у односу на очекивано време доласка, 
трошкове кашњења у односу на планирано време завршетка обраде брода и додатне трошкове 
опслуживања који настају услед неадекватних позиција бродова на везу. Како је предложени DMCHBAP НП-
тежак проблем у јаком смислу,  у раду су преложене четири варијанте методе променљивих околина за 
његово решавање: Метода променљивог спуста (VND), Вишестартна метода променљивог спуста (енгл. 
Multistart Variable Neighborhood Descent - MS-VND), Општа метода променљивих околина (GVNS) и 
Адаптивна метода променљивих околина (енгл. Skewed Variable Neighborhood Search - SVNS). Елементи 
сваке од предложених метахеуристика су прилагођени карактеристикама разматраног проблема. Анализа 
експерименталних резултата добијених на четири скупа тест примера показују да све четири варијанте VNS 
методе успешно решавају дати проблем. У просеку, SVNS је показао најбоље перформансе у погледу 
квалитета решења, док су  VND и MS-VND у предности у односу на остале методе у смислу брзине 
извршавања. 

  
A. Anokić, Z. Stanimirović, T. Davidović, Đ. Stakić, “Variable Neighborhood Search for optimizing 
the transportation of agricultural raw materials”, International Transactions in Operational 
Research, 2017, ISSN: 1475-3995, DOI: 10.1111/itor.12480 (категорија M21) 
Резиме: Формулисана је нова варијанта проблема распоређивања возила (енгл. Vehicle Scheduling Problem - 
VSP) која до сада није била уведена у литератури. Предложена варијанта проблема VSP настала је из 
потребе оптимизације транспорта шећерне репе у једној фабрици за производњу шећера у Србији, али се 
може применити и у ширем контексту - за оптимизацију транспорта сировина или робе који се oрганизује у 



великим компанијама при истим или сличним условима.  Анализирана је сложеност проблема и показано је 
да је разматрани VSP НП-тежак. Проблем је формулисан као мешовити целобројни програм са квадратним 
ограничењима (енгл. Mixed Integer Quadratically Constrained Program - MIQCP), који је затим трансформисан 
у еквивалентни модел мешовитог целобројног линеарног програмирања (енгл.  Mixed Integer Linear Program 
- MILP). Предложени математички модели су упоређени у смислу ефикасности коришћењем егзактног 
решавача Lingo 17. Експериментални резултати су показали да Lingo 17 проналази оптимална или допустива 
решења проблема VSP само на реалним инстанцама проблема малих и средњих димензија, што је и 
очекивано, имајући у виду сложеност проблема. Из тог разлога, коришћење метахеуристичких метода, 
представља адекватан приступ за решавање инстанци већих димензија овог проблема. За решавање 
проблема VSP, дизајниране су две варијанте методе променљивих околина: Основна метода променљивих 
околина (енгл. Basic Variable Neighborhood Search-BVNS) и Адаптивна метода променљивих околина (енгл. 
Skewed Variable Neighborhood Search - SVNS). Анализом и поређењем добијених резултата метахеуристичких 
метода, закључено је да на реалним инстанцама малих димензија нема великих разлика у њиховим 
перформансама. Са порастом димензије тест примера, примећене су веће разлике у добијеним 
резултатима дизајнираних метода. Генерално, метода које користе стратегију најбољег побољшања у фази 
локалне претраге (BVNS) је успешнија када је у питању квалитет решења, а метода са стратегијом првог 
побољшања (SVNS) има значајно краће време извршавања и притом даје решења високог квалитета. Општи 
закључак је да се приступ заснован на методи променљивих околина показао ефикасним за решавање 
проблема предложеног проблема VSP. 

 
 
S. Mišković, Z. Stanimirović, “A hybrid metaheuristic method for the deterministic and robust 
uncapacitated multiple allocation p-hub center problem”, European Journal of Industrial 
Engineering, Vol. 11, No. 5, 2017, pp. 631-662, , ISSN: 1751-5254, 
https://doi.org/10.1504/EJIE.2017.087705 (категорија M23) 
Резиме: У раду је разматран познати НП-тежак проблем p-хаб центра неограничених капацитета са 
вишеструким алокацијама (енгл. Uncapacitated Multiple Allocation p-hub Center Problem UMApHCP) и 
предложена је робусна варијанта овог проблема (UMApHCP-R) по први пут у литератури. Развијен је 
математички модел за UMApHCP-R у коме је укључено варирање протока у мрежи у оквиру унапред задатог 
интервала. За решавање UMApHCP и UMApHCP-R, развијен је хибридни метахеуристички алгоритам (HMA), 
који представља комбинацију оптимизације ројем честица и локалне претраге. Сви елементи предложеног 
HMA су прилагођени карактеристикама разматраних проблема, а адекватне вредности параметара су 
одређене анализом варијанси (ANOVA). Алгоритам је тестиран на хаб инстанцама из литературе до 900 
чворова. Резултати добијени за UMApHCP показују супериорност HMA у односу на раније предложеним 
методама из литературе у погледу квалитета решења и времена извршавања. Презентовани су и резултати 
HMA на великим инстанцама са до 900 чорова, који претходно нису били разматрани у литератури. 
Приказана је детаљна анализа резултата за UMApHCP-R, при чему се уочава велики утицај варирања 
протока у мрежи на девијацију функције циља.  

 
O. Janković, S. Mišković, Z. Stanimirović, R. Todosijević, “Novel formulations and VNS-based 
heuristics for single and multiple allocation p-hub maximal covering problems”, Annals of 
Operations Research, Vol.259, No. 1-2, 2017, pp. 191-216, ISSN: 0254-5330, Springer, DOI 
10.1007/s10479-017-2508-1 (категорија M22) 
Резиме: У раду су разматрана два НП-тешка проблема хаб максималног покривања: проблем p-хаб 
максималног покривања неограничених капацитета са једноструким алокацијама (енгл. Uncapacitated Single 
Allocation p-hub Maximal Covering Problem - USApHMCP) и проблем p-хаб максималног покривања 
неограничених капацитета са вишеструким алокацијама (енгл. Uncapacitated Multiple Allocation p-hub 
Maximal Covering Problem - UMApHMCP). За сваки од ових проблема, анализирана су два концепта 
покривања - бинарно и парцијално. У раду су најпре предложени нови математички модели за USApHMCP 
са бинарним и парцијалним покривањем. Главна предност нових модела, у односу на постојеће моделе из 

https://doi.org/10.1504/EJIE.2017.087705


литературе, огледа се у чињеници да се нови модели малим модификацијама лако трансформишу у нове 
моделе за проблеме p-хаб максималног покривања са различитим алокацијским шемама. Прецизније, из 
предложених модела за USApHMCP произилазе нови модели за UMApHMCP у оба случаја покривања. Сви 
предложени модели за USApHMCP и UMApHMCP су, у смислу ефикасности, упоређени са одговарајућим 
моделима из литературе коришћењем егзактног решавача CPLEX 12.6. Приликом поређења ових 
формулација, у нумеричким експериментима је коришћено неколико скупова тест примера из литературе за 
хаб проблеме. Добијени експериментални резултати показују да нови модели UMApHMCP за оба концепта 
покривања показују најбоље перформансе, у смислу квалитета решења и времена извршавања. У циљу 
ефикасног решавања разматраних проблема, дизајниране су и имплементиране општа метода 
променљивих околина (енгл. General Variable Neighborhood Search - GVNS) за  USApHMCP и основна метода 
променљивих околина (енгл.  Basic Variable Neighborhood Search - BVNS) за  UMApHMCP. У оквиру 
експерименталне анализе, извршена су тестирања на хаб скуповима података из литературе, која укључују 
инстанце проблема величине до 1000 чворова. Добијени резултати показују да предложене метахеуристике 
за разматране проблеме достижу сва позната оптимална решења претходно добијена CPLEX 12.6 
решавачем или успостављају нова најбоља позната решења за значајно краће време извршавања, у 
поређењу са CPLEX 12.6 решавачем. Предложене GVNS и BVNS метахеуристике брзо достижу сва позната 
оптимална решења при тестирању инстанци проблема малих димензија редом за USApHMCP и UMApHMCP. 
У случају инстанци проблема великих димензија, које до сада нису тестиране у литератури за разматране 
проблеме, предложене GVNS и BVNS  метахеуристике налазе решења доброг квалитета, за кратко време 
извршавања.   
 
A. Tumpa, S. Mišković, Z. Stanimirović, B. Jančić-Stojanović, M. Medenica, "Modeling of HILIC 
retention behavior with theoretical models and new spline interpolation technique", Journal of 
Chemometrics, Vol. 31, No. 9, pp. 2017, ISSN: 1099-128X,  Wiley, DOI: 10.1002/cem.2910 
(категорија M22) 
Резиме: У овом раду представљена нова метода отимизације у течној хроматографији хидрофилних 
интеракција (енгл. Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography - HILIC), која је заснована на примени новог 
математичког приступа моделовања функције ретенционих одговора, који до сада није коришћен у 
релевантној литератури. HILIC је нова сепарациона техника, чији је ретенциони механизам сложен и 
недовољно проучен. Уобичајене технике моделовања ретенционих одговора у реверзно-фазном 
хроматографском систему не могу се увек применити, посебно када је опсег испитиваних фактора широк. У 
овом истраживању, предложена је нова техника моделовања ретенционих одговора, заснована на сплајн 
интерполацији.  У поређењу са постојећим моделима, развијени кубни сплајн описује систем са највећом 
прецизношћу и показује висок степен тачности у предикцији ретенционих одговора. Верификација 
предложене технике показала је високо слагање и са теоријског и са експерименталног аспекта. Показано је 
да се сплајн модели могу успешно користити у решвању оптимизационих проблема у течној хроматографији 
хидрофилних интеракција.  

 

Z. Stanimirović, S. Mišković, D. Trifunović, V. Veljović, “A Two-Phase Optimization Method for 
Solving the Multi-Type Maximal Covering Location Problem in Emergency Service 
Networks”, Information Technology and Control, Vol. 46, No. 1, 2017, pp. 100-117, ISSN: 1392-
124X, DOI http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.46.1.13853 
(категорија M23) 
Резиме: У овом раду је предложен локацијски проблем максималног покривања са више типова захтева и 
ресурса (енгл. Multi-Type Maximal Covering Location Problem - MTMCLP), који представља уопштење 
стандардног локацијског проблема максималног покривања (енгл. Maximal Covering Location Problem - 
MCLP). За разлику од основне варијанте MCLP, овде се разматра више типова захтева корисника и више 
типова ресурса који пружају услуге, при  чему је уведена хихерархијска стуктура типова ресурса. Циљ 
MTMCLP је одредити оптималне локације за успостављање ресурса за сваки од типова тако да се 
максимизују захтеви корисника по свим типовима. Овај проблем до сада није разматран у литератури која 



се односи на MCLP. Предложени проблем има значајну примену у оптимизацији система за реаговање у 
хитним ситуацијама. Развијена је двофазна оптимизациона метода за решавање предложеног MTMCLP, 
заснована на комбинацији метахеуристике и егзактне методе. У првој фази се примењује варијанта 
редуковане методе променљивих околина (енгл. Reduced Variable Neighborhood Search- RVNS), која за 
кратко време даје висококвалитетна решења. Решење добијено помоћу RVNS представља добру полазну 
тачку за другу фазу оптимизације. У другој фази, примењена је метода заснована на линеарном 
програмирању, која полазећи од RVNS решења, лако достиже оптимално решење за MTMCLP Сви елементи 
и параметри предложене двофазне методе (у ознаци RVNS-LP) су прилагођени разматраном проблему. 
Перформансе RVNS-LP методе су испитане кроз тестирања на реалним инстанцама креираних на основу 
података о полицијским јединицама и статистичких података о кривичним делима на територији Црне Горе 
и Србије. RVNS-LP је додатно тестирана на инстанцама већих димензија генерисаних на случајан начин, али 
пратећи структуру и карактеристике реалних инстанци. Експериментални резултати су показали да су 
достигнута сва оптимална решења за реалне инстанце за веома кратко време. За генерисане инстанце 
већих димензија, такође су достигнута оптимална решења за сваку инстанцу, а знатно ефикасније у 
поређењу са егзактним CPLEX решавачем. 

 
S. Mišković, Z. Stanimirović, I. Grujičić, “Solving the robust two-stage capacitated facility 
location problem with uncertain transportation costs”, Optimization Letters, Vol. 11, No. 6, 
2017, pp. 1169-1184, ISSN: 1862-4472, Springer, DOI 10.1007/s11590-016-1036-2 
(категорија M21) 
 
Резиме: Полазећи од НП-тешког двостепеног локацијског проблема ограничених капацитета са вишеструким 
алокацијама, у раду је предложен робусни математички модел који укљчује непоузданост транспортних 
трошкова. Будући да егзактне методе не могу решити инстанце проблема великих димензија, у раду је 
предложен меметски алгоритам, као хибридни метахеуристички приступ решавању проблема. Предложени 
меметски алгоритам представља комбинацију еволутивног алгоритма и модиковане метахеуристике 
симулираног каљења, која приликом претраге околина додатно користи елементе табу претраживања, 
односно краткорочну меморију непожељних промена решења из неколико претходних итерација. 
Перформансе предложеног алгоритма су испитане кроз опсежна тестирања на инстанцама различитих 
димензија. Анализиран је утицај варирања вредности цене транспортних трошкова за разне вредности 
параметра који одређује ниво робусности. 

 
A. Đenić, M. Marić, Z. Stanimirović, P. Stanojević, “A variable neighbourhood search method for 
solving the long-term care facility location problem”, IMA Journal of Management 
Mathematics, ISSN 1471-678X, Oxford Academic, Vol. 28, No.2, 2017, pp. 321-338, doi: 
10.1093/imaman/dpw008  (категорија M22) 
Резиме:  Long-term Health Care Facility Location Problem-LTCFLP представља дискретни локацијски проблем 
који за циљ одређивање оптималних локација за успостављање центара за продужену негу пацијената, тако 
да успостављени центри буду што равномерније оптерећени захтевима пацијената. Проблем је први пут 
формулисан приликом истраживања система здравствене заштите у Јужној Кореји. Клијенти представљају 
локације на којима се налазе групе пацијената којима је потребна продужена нега, док успостављени 
центри представљају локације на којима би требало да се изграде здравствени центри који ће пружати негу 
пацијентима. Овај проблем има значајну примену у оптимизацији  савремених здравствених система, 
имајући у виду старење популације као и значајан број пацијента којима је потребна целодневна нега и 
помоћ. У раду је најпре предложена нова математичка формулација LTCFLP проблема,  чије су предности у 
односу на постојећу формулацију из литературе показане коришћењем егзактног решавача на скупу 
инстанци које укључују до 80 потенцијалних локација центара. За решавање инстанци LTCFLP проблема 
већих димензија предложена је варијанта методе променљивих околина (енгл. Variable Neighborhood 
Search-VNS). Почетно решење, генерисано помоћу редуковане VNS методе, се даље побоњшава кроз 
основну варијанту VNS метахеуристике.  Имплементирана је нова структура података у оквиру VNS методе 



која омогућава брзу размену околина. На тај начин, временска сложеност једне итерације локалне претраге 
је значајно смањена у односу на временску сложеност једне итерације локалне претраге познате у 
литератури. Због тога, предложена локална претрага води ка бољим резултатима јер је омогућено 
извршавање већег броја итерација VNS алгоритма у краћем временском периоду. Представљени су 
резултати предложеног VNS алгоритма добијени кроз опсежна тестирања на више скупова инстанци 
резличитих димензија (до 400 потенцијалних локација центара). Генерални закњучај је да резултати VNS  
алгоритма надмашују резултате постојећих метода за решавање истог проблема из литературе, у погледу 
квалитета решења и брзине извршавања. 
 

S. Mišković, Z. Stanimirović, “Hybrid metaheuristic method for solving a multi-period 
emergency service location problem”, Information Technology and Control, Vol. 45, No. 3, 2016, 
pp. 321-337, ISSSN: 1392-124X, DOI http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.45.3.14041 
(категорија M23) 
Резиме: У раду је уведен нови локацијски проблем који представља уопштење постојећег проблема из 
литературе који се односи на оптимизацију мреже служби за реаговање у хитним ситуацијама. Циљ 
предложеног проблема је одређивање оптималних локација за успостављање ресурса, како би се 
балансирала оптерећеност ресурса, при чему сви корисници морају бити опслужени. Следећи потребе и 
ситуације из праксе, полазни проблем је проширен на више периода укључивањем одговарајућих 
ограничења. Додатно, како у пракси често варира број (или количина) захтева корисника, у смислу услуге 
коју пружају успостављени ресурси, у раду је разматрана робусна варијанта проблема. У предложеној 
робусној варианти, дозвољено је да захтеви корисника варирају у одређеном интервалу, али са непознатим 
расподелама. Формулисани су математички модели за основну и робусну варијанту разматраног 
вишепериодног проблема. Развијена је и ефикасна хибридна метахеуристичка метода која успешно 
комбинује оптимизацију ројем честица (енгл. Particle Swarm Optimization - PSO) и редуковану методу 
променљивих околину (енгл. Reduced Variable Neighborhood Search- RVNS). Експериментални резултати 
показују да PSO-RVNS метода ефикасно достиже сва оптимална решења добијена CPLEX решавачем и 
достиже решења за инстанце које CPLEX не може да реши, услед ограничења времена или меморије. У 
случају једног периода, предложена PSO-RVNS метода се показала ефикаснијом од приступа који су раније 
предложени у литератури за једнопериодни случај. Резултати добијени у овом раду могу бити од помоћи 
експертима у области оптимизације система за реаговање у хитним ситуацијама (хитна помоћ, ватрогасне 
службе, полицијске јединице, итд). 

 
P. Stanojević, M. Marić, Z. Stanimirović, “A hybridization of an evolutionary algorithm and a 
parallel branch and bound for solving the capacitated single allocation hub location problem, 
Applied Soft Computing, ISSN:1568-4946, Elsevier, Vol. 33, 2015, pp. 24-36, DOI: 
10.1016/j.asoc.2015.04.018 (категорија M21) 
Резиме: У раду је представљена је хибридна метода која се састоји од еволутивног алгоритма (енгл. 
Evolutionary Algorithm-ЕА) и методе гранања и ограничавања (енгл. Branch and Bound – BnB). Метода је 
примењена на решавање хаб локацијског проблема са једнозначном алокацијом са ограничењем 
капацитета (енгл. Capacitated Single Allocation Hub Location Problem – CSAHLP). Еволутивни алгоритам бира из 
простора решења оне хаб конфигурације које имају потенцијал да доведу до доброг решења и то 
представља локацијски део проблема. Такве хаб конфигурације се затим прослеђују BnB претрази, која 
врши алокацију не-хаб чворова неком од успостављених хабова. BnB метода је паралелизована што је 
резултирало кратким временом извршавања алгоритма. Предложени хибридни алгоритам, у ознаци ЕА-BnB 
је тестиран на тест примерима и до 300 чворова. Добијени резултати показују надмоћ предложене 
хибридне методе над постојећим методама из литературе. ЕА-BnB метода је пронашла нова, боља решења 
од раније познатих на три тест примера и достигла остала позната најбоља решења у рекордно малом 
времену извршавања. 

 

http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.45.3.14041


M. Marić, Z. Stanimirović, S. Božović, “Hybrid metaheuristic method for determining locations 
for long-term health care facilities“, Annals of Operations Research, 227 (1), 3-23, 2015. DOI: 
10.1007/s10479-013-1313-8, ISSN: 0254-5330, Springer (категорија M22) 
Резиме: Центри за продужену негу пацијената имају све значајнију улогу у савременим здравственим 
системима, имајући у виду старење популације, као и значајан број пацијента којима је потребна 
целодневна нега и помоћ.  У овом раду разматран је дискретни локацијски проблем који се односи на 
одређивање локација за изградњу или успостављања ових центара (енгл. Long-term Health Care Facilitity 
Location Problem-LTCFLP). Треба одредити оптималне локације центара за продужену и придружити 
постојеће групе пацијената једном од успостављених центара, тако да се минимизује максимално 
оптерећење успостављеног центра. Оптерећење центра је изражено бројем пацијената који користе услуге 
центра, при  чему се претпоставља да је сваки пацијент придружен свом најближем успостављеном центру. 
За решавање овог проблема предложена је хибридна метахеуристика, настала комбинацијом еволутивног 
алгоритма (Evolutionary Algorithm - ЕА) и једне модификације методе променљивих околина (Variable 
Neighborhood Search - VNS). Еволутивни алгоритам се користи за добијање квалитетног почетног решења за  
методу VNS. Предложени хибридни алгоритам је додатно ојачан хеуристиком локалног претраживања. 
Алгоритам је најпре тестиран на реалној инстанци са 33 потенцијалне локације за изградњу центара, а затим 
и на другим постојећим инстанцама из литературе које укључују до 400 потенцијалних локација центара. 
Поређењем добијених решења са оптималним и најбољим познатим решењима из литературе, може се 
закључити да предложени хибридни алгоритам достиже сва оптимална решења, и има предност у односу 
на постојеће хеуристичке методе у смислу квалитета решења и брзине извршавања. 

 

Z. Stanimirović, I. Grujičić, D. Trifunović ,“Modeling the emergency service network of police 
special forces units for high-risk law enforcement operations”, Information Systems and 
Operational Research - INFOR, Information Systems and Operational Research - INFOR, Vol. 52, 
No. 4, 2014. pp. 206-226, ISSN: 0315-5986, Taylor & Francis, DOI: 
http://dx.doi.org/10.3138/infor.52.4.206 (категорија M23) 
Резиме: У раду је предложен математички модел за проблем успостављања мреже полицијских јединица за 
реаговање у високоризичним ситуацијама (енгл. Police Special Forces Units -PSFUs), који до сада није 
разматран у литератури, а има велики практични значај. Циљ проблема је одредити оптималне локације 
ових јединица на неким од локација из унапред задатог скупа, тако да се минимизује максимално 
оптерећење сваке од лоцираних јединица у смислу очекиваног броја интервенција у регионима за коју је 
свака јединица задужена. Предложена је линеарна целобројна формулација проблема која укључује 
неопузданост броја кривичних дела, као и друга ограничења која одсликавају ситуацију у пракси. 
Резултујући робусни математички модел омогућава контролу девијације вредности функције циља када је 
одређени број услова проблема потенцијално нарушен услед неопузданости улазних података.  У раду су 
представњени експериментални резултати добијени решавачем CPLEX који користи предложени робусни 
модел на скупу реалних инстанци са 165 градова и 234 потенцијалне локације за PSFU јединице на 
територији Републике Србије. Испитан је утицај различитих степена варирања услова проблема услед 
неопузданости броја кривичних дела на оптималне локације јединица и вредност функције циља. Како у 
случају највеће реалне инстанце проблема, CPLEX није дао чак ни допустиво решење, развијен је и 
имплементиран Еволутивни алгоритам (енгл. Evolutionary algorithm -EA) који је појачан укључивањем 
хеуристике локалног претраживања (енгл. Local Search -LS).  Предложени EA-LS алгоритам брзо достиже сва 
оптимална решења претходно добијена CPLEX решавачем, али и обезбеђује решења за инстанце које су ван 
домета CPLEX решавача. Резултати приказани у овом раду могу бити од помоћи при унапређењу система 
безбедности у Републици Србији. Предложени робусни математички модел и EA-LS алгоритам могу, уз 
извесне модификације, бити примењени и за оптимизацију других система служби за реаговање у хитним 
ситуацијама. 

 
 

http://dx.doi.org/10.3138/infor.52.4.206


M. Marić, Z. Stanimirović, S. Božović, “Hybrid metaheuristic method for determining locations 
for long-term health care facilities“, Annals of Operations Research, 227 (1), 3-23, 2015. DOI: 
10.1007/s10479-013-1313-8, ISSN: 0254-5330, Springer  
(категорија M22) 
Резиме: Центри за продужену негу пацијената имају све значајнију улогу у савременим здравственим 
системима, имајући у виду старење популације, као и значајан број пацијента којима је потребна 
целодневна нега и помоћ.  У овом раду разматран је дискретни локацијски проблем који се односи на 
одређивање локација за изградњу или успостављања ових центара. Треба одредити оптималне локације 
центара за продужену и придружити постојеће групе пацијената једном од успостављених центара, тако да 
се минимизује максимално оптерећење успоставњеног центра. Оптерећење центра је изражено бројем 
пацијената који користе услуге центра, при  чему се претпоставља да је сваки пацијент придружен свом 
најближем успостављеном центру. За решавање овог проблема предложена је хибридна метахеуристика, 
настала комбинацијом еволутивног алгоритма (Evolutionary Algorithm - ЕА) и једне модификације методе 
променљивих околина (Variable Neighborhood Search - VNS). Еволутивни алгоритам се користи за добијање 
квалитетног почетног решења за  методу VNS. Предложени хибридни алгоритам је додатно ојачан 
хеуристиком локалног претраживања. Алгоритам је најпре тестиран на реалној инстанци са 33 потенцијалне 
локације за изградњу центара, а затим и на другим постојећим инстанцама из литературе које уклључују до 
400 потенцијалних локација центара. Поређењем добијених решења са оптималним и најбољим познатим 
решењима из литературе, може се закључити да предложени хибридни алгоритам достиже сва оптимална 
решења, и има предност у односу на постојеће хеуристичке методе у смислу квалитета решења и брзине 
извршавања. 

 

Z. Stanimirović, S. Mišković “A hybrid evolutionary algorithm for efficient exploration of online 
social networks“, Computing and Informatics, Vol. 33, No. 2, pp. 410–430, 2014, ISSN: 1335-
9150, Slovak Academic Press (категорија M23) 

Резиме: У овом раду посматрамо математички модел друштвене мреже у којој су чланови мреже 
представљени чворовима, а инфомације која се размењују између чланова мреже дефинишу проток. 
Потпуна анализа друштвене мреже, која углавном има огроман број чворова, и целокупног протока 
информација у мрежи је неефикасна, непрактична, а често и немогућа.  Из тог разлога, посматрамо  подскуп 
чланова који интензивно комуницирају са осталима, а затим међу њима бирамо мањи број чворова и 
посматрамо информације које се размењују у новодобијеној подмрежи. Потребно је направити оптималан 
избор чворова, тако да време које нам је потребно за анализу информација (протока) у изабраној подмрежи 
буде најкраће. Циљ је да се што ефикасније региструју кључне речи у помрежи, као и чланови од којих 
потичу или до којих долазе информације које садрже дате кључне речи. Добијени подаци представљају 
полазну основу за детањнију анализу и усмеравање пажње ка одређеном делу друштвене мреже или 
неким њеним члановима.  У раду је предложена хибридизација генетског алгоритма са хеуристиком 
локалне претраге за ефикасно претраживање мреже на основу одабраних кључних речи. Предложени 
метод је тестиран на мрежама које обухватају до 10 000 корисника, а добијени резултати указују на његову 
ефикасност. Предложени хибридни метод може се применити за истраживање и анализу информација које 
се већ налазе у некој бази података, а која између осталог, садржи идентификације корисника друштвене 
мреже и информације које су они разменили током дужег или краћег временског периода. Могуће су и 

хибридизације са постојећим софтверима који се користе за прикупљање података са интернета. 

 

M. Marić, Z. Stanimirović, A. Đenic, P.Stanojević, “Memetic Algorithm for Solving the Multilevel 
Uncapacitated Facility Location Problem”, Informatica, Vol. 25, No. 3, 2014, pp. 439-466.  
(импакт фактор за 2014: 0.873, категорија M21)  
Резиме: У раду је разматран проблем локација снабдевача без ограничења у више нивоа (енгл. Multi Level 
Uncapacitated Facility Location Problem – MLUFLP). Представљена је нова математичка формулација 



проблема која има значајно мање променљивих и услова од постојећих тако да омогућава његово 
ефикасније решавање. При томе, добијена су оптимална решења на неким тест инстанцама која до тада 
нису била позната. Развијен је нови меметички алгоритам (енгл. Memetic Algorithm-МА) заснован на 
посебној стратегији примене хеуристике локалне претраге у оквиру еволутивног алгоритма. МА је 
паралелизован, чиме је омогућено његово ефикасније извршавање на вишепроцесорским системима. 
Експериментални резултати показују да МА достиже сва позната оптимална и најбоља решења из 
литературе, а у случају 6 инстанци великих димензија побољшава решења добијена постојећим методама 
из литературе. Поређења паралелизоване и непаралелизоване верзије МА показују значајне уштеде у 
времену за које МА достиже квалитетна решења проблема при коришћењу паралелизоване верзије на 
вишепроцесорским системима. 

 
 
Z. Stanimirović , M. Marić, N. Radojičić, S. Božović, “Two Efficient Hybrid Metaheuristic 
Methods for Solving the Load Balance Problem“, Applied and Computational Mathematics, 
13(3), pp. 332-349, 2014, ISSN: 1683-3511, 
http://acmij.az/view.php?lang=az&menu=cjournal&id=366  
(импакт фактор за 2014: 0.452 , категорија M23)  
Резиме: У овом раду  разматран је проблем избалансираности локација (енгл. Load Balance location problem 
– LOBA). Задатак је минимизовати разлику између минималног и максималног броја корисника додељених 
снабдевачима при чему се сваки корисник придружује најближем снабдевачу. Предложене су две хибриде 
метахеуристике за решавање проблема: комбинација редуковане и основне методе променљивих околина 
(RVNS-VNS) и комбинација генетског алгоритма и методе променљивих околина (GA-VNS).  
Експериментални резултати показују да су обе методе веома ефикасне али се хибрид GA-VNS показао као 
супериорнији у односу на RVNS-VNS као и у односу на остале методе предложене у литератури. GA-VNS је до 
квалитетнијих решења долазио за краће време. 

 

M. Marić, Z. Stanimirović, P. Stanojević, “An efficient memetic algorithm for the uncapacitated 
single allocation hub location problem“, Soft Computing, Vol. 17, No.3, 2013, 445-466.  
https://doi.org/10.1007/s00500-012-0919-0, ISSN: 1432-7643, Springer  
(категорија M21) 

Резиме: У овом раду преложен је меметички алгоритам (енгл. Memetic Algorithm -МА) за решавање познатог 
хаб локацијцког проблема неограничених капацитета са једноструким алокацијама (енгл. Uncapacitated 
Single Allocation Hub Location Problem - USAHLP). Две ефикасне хеуристике локалног претраживања - HeurLoc 
и HeurAlloc су имплемнтиране у оквиру еволутивног алгоритма, у циљу побољшања  локацијског и 
алокацијског дела разматраног проблема. Хеуристика HeurLoc покушава да одреди најбоље локације 
хабова, а хеуристика HeurLoc тражи оптималне алокације корисника изабраним локацијама хабова. Обе 
хеуристике су дизајниране тако да њихово време извршавања не утиче значајно на укупно време 
извршавања меметичког алгоритма, док је са друге стране, квалитет решења знатно побољшан применом 
поменутих хеуристика. Еволутивни део меметичког алгоритма користи бинарно кодирање, двопозиционо 
укрштање, фино градирану турнирски селекцију и мутацију са залеђеним битовима. Неколико стратегија је 
примењено у цињу спречавања преурањене конвергенције алгоритма у локалном оптимуму. Експерименти 
су изведени на стандардним  ORLIB тест инстанцама из скупаова CAP и АP (до 200 чворова) , као и новим 
генерисаним инстанцама великих димензија (до 900 чворова). Експериментални резулати показују да МА 
достиже сва позната оптимална и најбоља решења из литературе, а у неким случајевима побољшава 
решења добијена постојећим методама из литературе за решавање USAHLP. Робустност преложеног 
меметичког алгоритма посебно долази до изражаја на инстанцама велики димензија, на којима МА налази 
решење за релативно кратко време извршавања. Мале вредности средњег одступања и стандардне 
девијације на свим тестираним инстанцама су индикатор стабилности и поузданости предложеног 
меметичког алгоритма. 



 
S. Mišković, Z. Stanimirović, “A Memetic Algorithm for Solving Two variants of the Two-Stage 
Uncapacitated Facility Location Problem“, Information Technology and Control 42 (2), 131-149, 
2013, http://itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/1768, 
http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.42.2.1768, ISBN: 1392-124X (категорија M23) 
Резиме: Двонивоски локацијски проблем неограничених капацитета (Two-Stage Uncapacitated Facility 
Location Problem - TSUFLP) има важну приемену у дизајнирању телекомуникацијских и енергетских система. 
Дат је скуп локација терминала (чворова-корисника), као и скупови потенцијалних локација за инсталацију 
концентратора првог и другог нивоа (прекидачи, мултиплексори). Циљ проблема је одредити оптималну 
структуру концентратора на првом и другом нивоу, као и оптимална придруживања терминал-концентратор 
првог нивоа, концентратор првог нивоа-концентратор другог нивоа, тако да су укупни трошкови преноса 
података (енергије) и трошкови успостављања инфраструктуре минимални. У раду су разматране две 
варијанте TSUFLP са различитим условима који одговарају ситуацијама из праксе. Развијен је ефикасан 
меметички алгоритам (МА), који уз мање модификације, решава обе разматране варијанте проблема. 
Предложени МА користи две хеуристике локалног претраживања, које су имплементиране у оквиру 
генетског алгоритма. Модификована похлепна хеуристика је коришћена у циљу брзог рачунања функције 
циља јединки у популацији. Алгоритам је најпре тестиран на модификованим инстанцама из литературе, 
које укључују од 50 до 500 терминала, и на овим инстанцама је достигао сва позната оптимална решења. 
Имајући у виду ситуације из праксе, генерисане су инстанце реалних димензија са 1000 и 2000 терминалних 
чворова, које је предложени МА решио у веома кратком времену извршавања.  Алгоритам је на свакој 
инстанци тестиран по 15 пута, а добијене мале вредности одступања од оптималног/најбољег познатог 
решења, као и стандардне девијације, јасно указују на његову стабилност, чак и у случају инстанци највећих 
димензија.  

 

T. Rakić, Z. Stanimirović, A. Đenić, M. Marić, B. Jančić-Stojanović, M.Medenica "Comparison of 
interpolation polynomials with divided differences, interpolation polynomials with finite 
differences, and quadratic functions obtained by the least squares method in modeling of 
chromatographic responses", Journal of Chemometrics, Vol. 27, No. 12, 2013, pp. 466-474, 
ISSN: 1099-128X, Wiley, DOI: 10.1002/cem.2559 
(категорија M21) 
Резиме: У овом раду представљен је развој и оптимизација методе у течној хроматографији хидрофилних 
интеракција (енгл. Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography, HILIC) применом нове технике математичког 
моделовања и нове функције хроматографског одговора. HILIC је нова сепарациона техника чиј је 
ретенциони механизам сложен и недовољно проучен. Уобичајене технике моделовања хроматографског 
одговора у реверзно-фазном хроматографском систему не могу се увек применити на HILIC систем, поготово 
ако је опсег испитиваних фактора широк. У овом истраживању предложена је нова техника моделовања 
хроматографских одговора  коришћењем Њутновог интерполационих полинома са подељеним и коначним 
разликама функције више променљивих. Као функција циља одабрана је сложена функција 
хроматографског одговора која је моделована идиректно, а директно су моделовани ретенциони фактори 
анализираних супстанци. Предложени приступ омогућио је идентификацију оптималних услова раздвајања. 
Верификација предложене технике показала је високо слагање експериментално и теоријски добијених 
хроматограма. Показано је да се Њутнов интерполациони полином са подељеним разликама може успешно 
користити у решавању оптимизационих проблема у течној хроматографији хидрофилних интеракција. 

 

Z. Stanimirović, M. Marić, S. Božović, P. Stanojević, “An Efficient Evolutionary Algorithm for 
Locating Long-Term Care Facilities“, Information Technology and Control, Vol. 41, No. 1, 2012, 
pp. 77-89, 2012, DOI: http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.41.1.1115, ISSN: 1392-124X  
(категорија M23) 

http://itc.ktu.lt/index.php/ITC/article/view/1768
http://dx.doi.org/10.5755/j01.itc.41.1.1115


Резиме: У овом раду разматран је дискретни локацијски проблем успостављања центара за продужену негу 
пацијената. Циљ је одредити оптималне локације центара и придружити групе пацијената једном од 
успостављених центара, тако да се минимизује максимално оптерећење успоставњеног центра. 
Оптерећење центра се мери у односу на број пацијената који користе његове услуге. Дизајниран је 
имплементиран ефикасан еволутивни алгоритам ЕА за решавање овог проблема, који користи бинарно 
кодирање, одговарајућу функцију циља и еволутивне операторе прилагођене карактеристикама проблема. 
Некоректне јединке се поправљају до коректних, а примењене стратегије чувају допустивост једнинки и 
разноврсност генетског материјала током ЕА генерација. Алгоритам је најпре тестиран на тест проблему из 
реалног живота са 33 потенцијалне локације центара и 33 група пацијената. Затим су генерисане нове тест 
инстанце које имају до 400 потенцијалних локација центара и 400 група пацијената. Сва добијена ЕА 
решења се поклапају са оптималним која су добијена оптимизацијским пакетом CPLEX до димензије 80. 
Инстанце већих димензија, које CPLEX није могао да реши, предложени ЕА решава у веома кратком 
времену. Добијени резултати указују да се ЕА приступ описан у овом раду може користи и за сличне 
локацијске моделе. 

 

J. Kratica, M. Milanović, Z. Stanimirović, D. Tošić , "An evolutionary-  based approach for solving 
a capacitated hub location problem", Applied Soft Computing, Vol. 11, No. 2, 2011, pp. 1858-
1866, https://doi.org/10.1016/j.asoc.2010.05.035, ISSN: 1568-4846, Elsevier (категорија M21) 
Резиме: У овом раду разматран је хаб локацијски проблем ограничених капацитета. Предложена је нова 
мешовита целобројна линеарна формулација проблема која користи мањи број променљивих и мањи број 
услова у односу на постојеће формулације из литературе. Доказано је да је предложена формулација 
ефикаснија од постојећих, што је потврђено и експерименталним путем. У раду су затим предложена два 
еволутивна алгоритма, ЕА1 и ЕА2,  за решавање датог проблема. Алгоритми користе различите начине 
кодирања јединки и адекватне еволутивне операторе. У циљу побољшања екифасности еволутивног 
приступа при решавању већих димензија проблема, у ЕА2 имплементирана је нова хеуристика која 
апроксимира вредност функције циља. Резултати тестирања показују да ЕА1 има боље перформансе за 
мање димензије проблема, док на већим димензијама ЕА2 даје значајно боље резултате и решава тест 
проблеме на веома великим димезијама овог проблема које раније нису решаване у литератури. 

 

Z. Stanimirović, D. Trifunović: "From Database to Knowledge: The Terrorist and Organized 
Criminal Search Database" Social Science Computer Review, Vol 29, No 4, 2011, pp. 508-514, 
https://doi.org/10.1177/0894439310378327, ISSN:0894-4393, Sage (категорија M21) 

Резиме: База за претраживање података о тероризму и организованом криминалу (Terrorist and Organized 
Criminal Search Data Base, ТОC-sеarch),  представља динамични систем за претраживање информација о 
тероризму и организованом криминалу на глобалном нивоу. Основни циљ ове базе је да помогне рад 
истраживачима, аналитичарима, студентима и свима осталима у праћењу и проучавању тероризма и 
организованог криминала. Поред едукативне улоге, база ТОC-sеarch има и практичну примену као додатна 
мера заштите националних граница, јавних објеката, школа, банака, обезбеђивање јавних манифестација, 
спортских догађаја, итд. Пројекат је настао као резултат сарадње Математичког факултета и Факултета 
безбедности, Универзитета у Београду, уз подршку Еврпског центра за безбедносне студије у Немачкој 
(George C. Marshal European Center for Security Studies).  База се тренутно развија у оквиру текућег пројекта 
„Безбедност у школама“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и доступна 
је на адреси www.tocsearch.com 

 

Z. Stanimirović, "A genetic algorithm approach for the capacitated single allocation p-hub 
median problem", Computing and Informatics, Vol 29, No. 1, pp.117-132, 2010. ISSN: 1335-
9150 (категорија M23) 

http://www.tocsearch.com/


Резиме: У овом раду је описан генетски алготитам за решавање проблема p-хаб медијане ограничених 
капацитета са једноструком алокацијом. Овај проблем налази широку примену у пракси, најчешће при 
дизајнирању транспортних и телекомуникацијских система. Сваки потенцијални хаб има ограничење на 
количину протока који се сакупља у датом хабу. Генетски алгоритам предложен у овом раду користи 
бинарно кодирање и модификоване генетске операторе који су прилагођени карактеристикама проблема. 
Како је разматрани проблем ограничених капацитета, посебна пажња је посвећена очувању коректности 
јединки у популацији и примењене су технике које поправљају некоректне јединке до коректних. На 
инстанцама мањих димензија, алгоритам даје решења која се поклапају са оптималним из литературе. 
Алгоритам је такође тестиран на инстанцама проблема великих димензија за које оптимална решења нису 
позната и које алгоритам решава у релативно кратком времену извршавања. 

 

Z. Stanimirović, "An Efficient Genetic Algorithm for Solving the Uncapacitated Multiple 
Allocation p-hub Median Problem", Control and Cybernetics, Vol. 37, No. 3, pp. 415-426, 2008. 
(категорија M23) 

Резиме: У овом раду је описан ефикасан генетски алготитам за решавање проблема p-хаб медијане 
неограничених капацитета са вишеструким алокацијама. Метахеуристика предложена у овом раду користи 
бинарну репрезентацију потенцијалних решења и генетске операторе који чувају коректност јединки у 
популацији. У циљу повећавања разноврсности јединки у популацији, имплементиран је оператор мутације 
са залеђеним битовима. Примењена је и техника кеширања, која значајно убрзава извршавање алгоритма. 
Алгоритам је тестиран на стандардним CAB и AP хаб инстанцама из литературе и резултати су поређени са 
оптималним решењима, као и са резултатима постојећих метода за решавање датог проблема. Резултати 
тестирања покатују да генетски алгоритам достиже сва позната оптимална решења, као и да има боље 
перформансе од осталих хеуристичких метода предложених у литератури. У раду су по први пут 
презентована решења на највећим AP хаб инстанцама које имају до 200 потенцијалних хабова и 200 
клијената, које до тада нису разматране. 

 

Z. Stanimirović, J. Kratica, Đ. Dugošija "Genetic Algorithms for Solving the Discrete Ordered 
Median Problem", European Journal of Operational Research, Vol. 182,  European Journal of 
Operational Research, Vol. 182, pp. 983-1001, 2007. (категорија M21) 
Резиме: Две методе које су назване HGA1 и HGA2 представљају хибридизацију генетских алгоритама са 
уопштењем познате брзе хеуристике замене (Generalization of Fast Interchange heuristic - GFI). Оне су 
искоришћене за решавање дискретног уређеног проблема медијане (Discrete Ordered Median Problem - 
DOMP) који је генерализација неколико познатих дискретних локацијских проблема. За испитивање утицаја 
кодирања на перформансе генетских алгоритама примењене су две репрезентације: бинарно кодирање у 
HGA1 и целобројно кодирање у HGA2. У HGA1 су примењени знатно модификовани генетски оператори 
укрштања и мутације који чувају коректност јединки. Пошто целобројно кодирање чува коректност јединки 
за дати проблем у HGA2 су примењени нешто измењени стандардни генетски оператори. У оба случаја 
кеширање GA је интегрисано са GFI хеуристиком при чему је додатно побољшано време извршавања. 
Алгоритми су тестирани на стандардним ORLIB p-median инстанцама до 900 чворова. Експериментални 
резултати су показали да су оба алгоритма показала изузетно добре резултате у поређењу са осталим 
методама за решавање овог проблема. 

 

J. Kratica, Z. Stanimirović, D. Tošić, V. Filipović "Two Genetic Algorithms for Solving the 
Uncapacitated Single Allocation p-Hub Median Problem", European Journal of Operational 
Research, Vol. 182, pp. 15-28, 2007. (категорија M21) 
Резиме: У овом раду су описана два генетска алгоритма за решавање проблема p-хаб медијане без 
ограничења капацитета са једноструком алокацијом. У оба генетска алгоритма је примењена нова  



"стратегија најближих суседа" која је и за потпуно различите начине кодирања дала изузетне резултате. За  
оба начина кодирања је коректност јединки сачувана применом посебно дизајнираних оператора укрштања  
и мутације. Оба генетска алгоритма су се показала робустним и ефикасним у решавању ORLIB хаб инстанци  
велике димензије до 200 чворова и 20 хабова. Други приказани генетски алгоритам је достигао сва  
претходно позната оптимална решења и достигао или побољшао сва до сада позната најбоља решења на  
инстацама велике димезије где оптимално решење није познато. 
 
 

J. Kratica J., Z. Stanimirović "Solving the Uncapacitated Multiple Allocation p-Hub Center 
Problem by Genetic Algorithm", Asia-Pacific Journal of Operational Research, Vol. 23, No. 4, pp. 
425-437, 2006. (категорија M23) 
Резиме: У овом раду је описан генетски алгоритам за решавање проблема p-хаб центра без ограничења 
капацитета са могућношћу вишеструке алокације. Коришћено је бинарно кодирање, почетна популација се 
генерише тако да буде коректна и примењени су генетски оператори који чувају коректност јединки. 
Генетски алгоритам је тестиран на стандардним ORLIB хаб инстанцама и достигнута су сва до сада позната 
оптимална решења. Добијена су и решења на инстанцама великих димензија које до тада нису решаване у 
литератури и то у релативно кратком времену извршавања. 
 

J. Kratica, Z. Stanimirović, D. Tošić, V. Filipović, "Genetic Algorithm for Solving Uncapacitated 
Multiple Allocation Hub Location Problem", Computing and Informatics, Vol. 24, No. 4, pp. 415-
426, 2005. (категорија M23) 

Резиме: Хаб локацијски проблеми су често коришћени као модел у дизајнирању мрежа. Постоји доста 
варијанти хаб локацијских проблема познатих у литератури. У овом раду је решаван хаб локацијски 
проблем без ограничења капацитета са могућношћу вишеструке алокације уз помоћ генетских алгоритама. 
Примењено је бинарно кодирање и нешто модификовани стандардни генетски оператори. Генетски 
алгоритам је додатно побољшан коришћењем технике кеширања. Експериментални резултати су добијени 
решавањем стандардних ORLIB хаб инстанци до 200 чворова. Добијени резултати показују да генетски 
алгоритам брзо достиже сва позната оптимална решења и такође у реалном времену даје решења и на 
инстанцама велике димензије које нису раније биле решаване. 

 

4.1 Радови у међународним часописима 

L. Mrkela, Z. Stanimirović, “Skewed Variable Neighborhood Search Method for the Weighted 
Generalized Regenerator Location Problem”, Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 
Springer, 2018, in press.  

Резиме: Уопштени проблем локације регенератора са тежинама (енгл. Weighted Generalized Regenerator 
Location Problem- WGRLP) налази примену у оптимизацији оптичких телекомуникацијских мрежа. Оптички 
сигнал губи квалитет током преноса од почетног до крајњег чвора са порастом растојања.  Из тог разлога, 
неопходно је поставити посебне уређаје – регенераторе у неке од чворова мреже, тако да се обезбеди 
квалитет преноса сигнала између свака два терминална чвора, а трошкови постављања регенератора буду 
минимални. Притом, свака потенцијална локација регенератора има извесну цену (тежину), а број 
регенератора које треба поставити није унапред фиксиран. Како оптичке мреже укључују велики број 
чворова, за ефикасно решавање проблема  WGRLP неопходно је користити метахеуристички приступ. У раду 
је предложена Адаптивна метода променљивих околина (енгл. Skewed Variable Neighborhood Search-SVNS). 
SVNS метода предложена за WGRLP користи адекватне структуре података за репрезентацију решења, 
ефикасне процедуре за рачунање функције циља и њено ажурирање, проверу допустивости решења и 
поправке недопустивог решења до допустивог током извршавања алгоритма. SVNS метода је тестирана на 
познатом скупу WGRLP инстанци из литературе, на којима достиже сва оптимална решења за значајно краће 



време у односу на егзактну методу и надмашује постојеће хеуристике за WGRLP у погледу квалитета 
решења. SVNS је додатно тестиран на новом скупу WGRLP инстанци великих димензија, на којима враћа 
најбоња решења за кратко време извршавања. Добијени резултати показују да је SVNS погодан приступ за 
решавање WGRLP и сличних проблема. 

 

A. Anokić, Z. Stanimirović, Đ. Stakić, T. Davidović, “Variable General Variable Neighborhood 
Search for Scheduling Heterogeneous Vehicles in Agriculture”, Lecture Notes in Computer 
Science (LNCS), Springer, 2018, in press.  

Резиме: У раду је уведен проблем распоређивања хетерогених возила  (енгл. Vehicle Scheduling Problem with 
Heterogeneous Vehicles, VSP-HV), који је настао при оптимизацији транспота шећерне репе у једној фабрици 
шећера у Србији. Циљ проблема VSP-HV је мимимизација времена неопходног за транспорт шећерне репе 
хетерогеним возилима, под скупом ограничења која описују конкретну реалну ситуацију. Уведена је 
мешовито-целобројна квадратно условљена математичка формулација проблема (енгл. Mixed Integer 
Quadratically Constraint Programming - MIQCP). Предложена MIQCP формулација је коришћена у оквиру 
комерцијалног решавача Lingo 17 за добијање оптималних или допустивих решења за тест примере малих и 
средњих димензија. За решавање инстанци проблема већих димензија, коришћен је метахеуристички 
приступ – Уопштена метода променљивих околина (енгл. General Variable Neighborhood Search, GVNS). 
Имплементација GVNS методе је успешно прилагођена разматраном проблему VSP-HV, што  је потврђено 
експерименталним резултатима. Преложена GVNS  метода је достигла сва оптимална и поправила 
допустива решења претходно добијена решавачем Lingo 17 за вишеструко краће време извршавања. За 
инстанце већих димензија, које су биле ван домета Lingo 17 решавача,  GVNS  метода је дала 
висококвалитетна решења за ограничено процесорско време. 

 
O. Janković, Z. Stanimirović, “A general variable neighborhood search for solving the 
uncapacitated r-allocation p-hub maximal covering problem”, Electronic Notes in Discrete 
Mathematics, Vol. 58, 2017, pp. 23-30, ISSN: 1571-0653, Elsevier, DOI: 
10.1016/j.endm.2017.03.004, http://www.sciencedirect.com/journal/electronic-notes-in-
discrete-mathematics/vol/58 
Резиме: Предмет истраживања у раду је проблем p-хаб максималног покривања неограничених капацитета 
са r-алокацијском шемом (енгл.  Uncapacitated r-Allocation p-hub Maximal Covering Problem, UrApHMCP) и 
бинарним концептом покривања. Циљ је одредити локације тачно p хабова и начин рутирања протока за 
сваки пар корисник-снабдевач тако да се максимизује укупна количина протока у мрежи. Притом је сваком 
не-хаб чвору дозвољено да шаље и прима проток преко највише  r  од укупно p претходно успоставњених 
хабова. Бинарни критеријум покривања имплицира да је сваки пар снабдевач – корисник „покривен“, 
укулико цена транспорта (растојање) од чвора снабдевача до чвора корисника није већа од неке унапред 
задате вредности (радијус покривања). У раду је изложен целобројни линеарни математички модел (енгл. 
Integer Linear Program, ILP) разматраног проблема. Развијена је варијанта Уопштене метода променљивих 
околина, (енгл. General Variable Neighborhood Search, GVNS) која уместо класичног локалног претраживања 
користи методу променљивог спуста (енгл. Variable Nighborhood Descent, VND). Почетно решење је 
конструисано похлепним алгоритмом. Коришћене су структуре околина дефинисане потезима који мењају 
локације хабова или алокације не-хаб чворова лоцираним хабовима. Резултати добијени предложеном 
варијантом GVNS  методе на стандардним CAB и AP инстанцама из литературе (до 200 чворова) показују 
њену успешност у погледу квалитета решења и брзине извршавања. 

 
 
 
 

http://www.sciencedirect.com/journal/electronic-notes-in-discrete-mathematics/vol/58
http://www.sciencedirect.com/journal/electronic-notes-in-discrete-mathematics/vol/58


S. Mišković, Z. Stanimirović, “Variable Neighborhood Search Based Heuristics for the Hard 
Capacitated K–facility Location Problem”, IPSI BgD Transactions on Internet Research (TIR), ISSN 
1820 - 4503, Volume 13, Number 2, 2017, pp. 1-9. 
http://ipsitransactions.org/journals/papers/tir/2017jan/fullPaper.pdf  
Резиме: У раду је разматрано једно уопштење познатог локацијског проблема са ограниченим 
капацитетима, које је у литератури познат под називом Hard Capacitated k-Facility Location Problem (hard 
CKFLP). Дат је скуп клијената и потенцијалних локација снабдевача (услужних центара), при чему је за сваког 
клијента позната његова потражња (робе, услуге), а за сваку потенцијалну локацију снабдевача познати су 
трошкови његовог успостављања на тој локацији и ограничења капацитета. За сваки пар локација корисника 
и снабдевача (i, j) познати су трошкови придруживања (снабдевања)  по јединици количине робе или услуге, 
уколико би корисник i био придружен снабдевачу j. Циљ CKFLP је одредити оптималне локације за 
успостављање тачно k снабдевача и придружити сваког корисника тачно једном успостављеном снабдевачу 
тако да сви захтеви корисника буду задовољени, а укупни трошкови (трошкови снабдевања и успостављања 
складишта) буду минимални. Претпоставка је да се на свакој локацији може успоставити највише један 
снабдевач (hard CKFLP). За решавање овог проблема предложена је Основна метода променљивих околина 
(енгл. Variable Neighborhood Search, VNS). Почетно решење је генерисано на случајан начин и  поправљено 
до коректног, уколико је неопходно. Када су познате локације снабдевача, потпроблем алокације корисника 
успостављеним снабдевачима се решава до оптималности помоћу CPLEX-а. Предложени VNS користи три 
структуре околина, дефинисаних потезима који а) отварају једног снабдевача б)  затварају једног 
снабдевача или ц) истовремено отварају једног а затварају другог снабдевача и текућем решењу. 
Процедура локалне претраге користи стратегију првог побољшања. Предложени VNS алгоритам је тестиран 
на неколико скупова тест инстанци из литературе, укључујући и једнонивоске M* инстанце са 1000 чворова. 
Добијени резултати показују да VNS метода за hard CKFLP достиже сва оптимална решења добијена помоћу 
CPLEX-а за неколико пута краће време у односу на CPLEX. Предности VNS методе посебно долазе до 
изражаја при решавању инстанци великих димензија које остају ван домашаја езгактних метода. 

 
A. Anokić, Z. Stanimirović, T. Davidović, Đ. Stakić, “Variable Neighborhood Search for optimizing 
the transportation of agricultural raw materials”, Electronic Notes in Discrete Mathematics, Vol. 
58, 2017,pp. 135-142, ISSN: 1571-0653, Elsevier, DOI: 10.1016/j.endm.2017.03.018 
http://www.sciencedirect.com/journal/electronic-notes-in-discrete-mathematics/vol/58 
Резиме: Предмет истраживања је нов проблем рутирања возила (енгл. of Vehicle Scheduling Problem-VSP) 
при оптимизацији транспорта пољопривредних сировина. Организација транспорта сировина које се 
користе за прераду до финалног производа је од великог значаја у почетној фази производње. То је посебно 
изражено у преради пољопривредних сировина, јер је цена ових сировина на тржишту ниска, па трошкови 
транспорта представљају највећи део укупних трошкова производње финалног прозвода.  Предложен је 
мешовито-целобројни квадратно условљени математички модел (енгл. Mixed Integer Quadratically Constraint 
Program, MIQCP) који минимизује време завршетка рада возила и укључује ограничења која описују све 
карактеристике конкретног проблема.  Предложени MIQCP модел је коришћен у оквиру Extended Lingo 15 
решавача, при чему су добијена оптимална или допустива решења само за тест примере малих димензија. У 
циљу решавања тест примера већих димензија, развијена је варијанта методе променљивих околина (енгл. 
Variable Neighborhood Search - VNS) прилагођена разматраној варијанти VSP. Нумерички експерименти 
  
which reflects the objective and specific constrains from practice. Computational experiments 
are conducted on real-life instances obtained from a sugar company in Serbia and 
the set of generated instances of larger dimensions. The proposed MIQCP model is used 
within the framework of Extended Lingo 15 solver, providing optimal solutions on smallsize 
instances only. In order to find solutions on larger problem instances, a metaheuristic 
method based on Variable Neighborhood Search (VNS) is designed. Obtained computational 
results show that the proposed VNS quickly reaches all known optimal solutions on 
small-size instances. On larger problem instances, for which Lingo 15 solver could not find 
even a feasible solution, VNS provides best solutions in relatively short running times. 

http://ipsitransactions.org/journals/papers/tir/2017jan/fullPaper.pdf
http://www.sciencedirect.com/journal/electronic-notes-in-discrete-mathematics/vol/58


 
S. Mišković, Z. Stanimirović, I. Grujičić, “An efficient variable neighborhood search for solving a 
robust dynamic facility location problem in emergency service network”, Electronic Notes in 
Discrete Mathematics, Vol. 47, 2015,  pp.261-268, DOI: 10.1016/j.endm.2014.11.034, ISSN: 
1571-0653, Elsevier  
Резиме: Мотивација за ово истраживање је оптимизацији распореда специјалних полицијских јединица за 
реаговање у високоризичним ситуацијама у Републици Србији. У раду је предложена робусна варијанта 
динамичког локацијског проблема која узима у обзир сва ограничења која настају из конкретног реалног 
проблема. По први пут у литератури, уведена је математичка формулација разматраног проблема у којој је 
број инцидената податак који је непоуздан. Као метода за решавање, предложена је метода променљивих 
околина (енгл. Variable Neighborhood Search, VNS), која је показала добре перформансе приликом тестирања 
на реалним инстанцама проблема. Анализиран је утицај степена нарушавања ограничења (услед варирања 
улазних података) на оптималан распоред локација и одговарајућу вредност функције циља. 

 
M. Marić, Z. Stanimirović, N. Milenković, A. Đenić, “Metaheuristic Approaches to Solving Large-
Scale Bilevel Uncapacitated Facility Location Problem With Clients' Preferences”, The Yugoslav 
Journal of Operations Research- YUJOR, Vol. 25, No. 3,  pp. 361-378, 2015, DOI 
10.2298/YJOR130702032M, ISSN: 0354-0243.  
(категорија M51) 
Резиме: У раду је разматран проблем распоређивања локација снабдевача у два нивоа који укључује 
афинитете клијената (енгл. Bilevel Uncapacitated Facility Location Problem – BLUFLP). Предложена су и 
упоређена три метахеуристичка приступа за решавање овог проблема: оптимизација заснована на ројевима 
честица (енгл. Particle Swarm Optimization-PSO), симулирано каљење (енгл. Simulated Annealing-SA) и 
комбинација редуковане и основне методе променљивих околна (енгл. Reduced and Basic Variable 
Neighborhood Search, RVNS-VNS). За потребе тестирања предложених алгоритама креиране су нове инстанце 
великих димензија. Експериментални резултати показују да су све три предложене методе ефикасне. 
Међутим, приступ заснован на методи променљивих околина je показао значајно боље перформансе у 
односу на остале приступе, јер је бржи а при томе даје решења виског квалитета. 
 

I. Grujičić , Z. Stanimirović ,“Variable Neigborhood Search method for Optimizing the 
Emergency Service Network of Police Special Forces Units”, Electronic Notes in Discrete 
Mathematics, Vol. 39, 2012, pp. 185-192, ISSN: 1571-0653, Elsevier, 
https://doi.org/10.1016/j.endm.2012.10.025 
Резиме: У овом раду предложени су математички модели који описују проблем оптимизације и ефикасног 
коришћења мреже полицијских јединица за специјалне операције Републике Србије. Циљ проблема је 
одредити оптималне локације (пунктове) за стационирање полицијских јединица које треба да са тих 
пунктова ефикасно делују у ужем подручју, тако да максимално оптерећење полицијске јединице која је 
стационирана на пункту буде минимално. Број пунктова је фиксиран, варира у датом интервају или је задат 
максимални број пунктова које треба успоставити. Сваки град је придружен једном, и то најближем 
успостављеном пункту. У раду је предложена варијанта методе променљивих околика за решавање 
проблема, која је комбинована са две ефикасне хеуристике локалног претраживања Local Search Deletion и 
Steepest-descent Hill Climbing. Имплементиране хеуристике усмеравају основни метод ка добрим околинама 
претраге и висококвалитетним решењима. Алгоритам је тестиран на реалним инстанцама које су 
генерисане на основу података добијених из МУП-а Републике Србије и Статистичког завода Републике 
Србије. Експериментални резултати показују да предложени алгоритам достиже сва оптимална решења 
претходно добијена  CPLEX-ом на инстанцама мањих и средњих димензија, али и даје решења на 
инстанцама великих димензија које CPLEX није могао да реши. 
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Резиме: База за претраживање података о тероризму и организованом криминалу ТОC sеarch je 
интердисциплинарни пројекат, настао као резултат сарадње Математичког факултета  и Факултета 
безбедности, Универзитета у Београду, уз подршку George C. Marshal European Center for Security Studies  из 
Гармишпартенкирхена у Немачкој.  ТОC sеarch  представља динамички софтвер за претраживање и преглед 
података о тероризму и организованом криминалу на глобалном нивоу. Намењен је истраживачима, 
аналитичарима, студентима, експертима и свим органима и институцијама чији је задатак праћење, 
проучавање и заштита од тероризма и организованог криминала. База је активна и еклектронски доступна 
на адреси: www.tocsearch.com. ТОC sеarch база садржи податке свим субјектима тероризма и организованог 
криминала. То су: појединци, групе, организације, акције (инциденти), подржаваоци тероризма и 
организованог криминала, као и о линковима између поменутих категорија. Поред тога чувају се и додатне 
информације поментих категорија као што су референце на изворе података, локације, 
терористичка/криминална активност, припадност, алиаси и друго. Сви унети подаци припадају могу бити 
отворени (тј. потичу из отворених извора), они су означени плавим кључем, или поверљиви (из поверљивих 
извора) и они су означени црвеним кључем. Особина чувања линкова је једна од главних предности у 
односу на већину других база које данас постоје а тичу се тероризма и организованог криминала. Линкови 
нам дају математички модел мреже, што омогућава примену разних математичких метода за моделирање 
догађаја и предвиђање трендова у тероризму и организованом криминалу на глобалном или локалном 
нивоу током времена. Предност ТОC sеarch базе је и динамичност података који се у њој налазе. Једном 
унесени података не остају статички и непромењен већ временом може бити ажуриран и допуњени од 
стране корисника базе. Иако је ТОC sеarch  база у сталном процесу усавршавања и надограђивања, она је 
већ коришћена у сврхе обезбеђења Олимпијских игара у Пекингу 2008. године и током обезбеђивања 
Светског првенства у фудбалу 2010, у Јужноафричкој Републици. 
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Резиме: Разматран је НП-тежак проблем локације складишта на више нивоа (енгл. Multiple Warehouse 
Layout Problem - MLWLP), који представља уопштење простог локацијског проблема. У раду је предложен 
Генетски алгоритам (енгл. Genetic Algorithm- GA) за решавање MLWLP. Предложени GA користи нов начин 
кодирања решења и ефикасну процедуру за рачунање функције циља. Примењени начин кодирања и 
модификовани генетски оператори чувају коректност јединки у популацији али и помажу у очувању 
разноврсности генетског материјала. Имплементиране су додатне стратегије које помажу у спречавању 
конвергенције алгоритма у локалном оптимуму. Предложени GA је тестиран на инстанцама које су 
генерисане по узору на реалне проблеме. Екпериментални резултати показују да GA достиже скоро сва 
оптимална решења претходно добијена егзактним CPLEX решавачем, али за вишеструко краће време у 
односу на време извршавања CPLEX-а. Предности GA поседно долазе до изражаја како димензија проблем 
расте. GA је за кратко време дао решења на инстанцама проблема великих димензија за које CPLEX није дао 
чак ни допустиво решење. 
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Mathematics, Vol. 39, 2012, pp. 43-50., ISSN: 1571-0653, Elsevier 
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Резиме: У овом раду разматран је двонивоски проблем распоређивања локација снабдевача који укључује 
нови аспект – афинитете клијената. Потребно је одредити оптималне локације снабдевача и придружити 
клијенте неком од успоставњених снабдевача али тако да сума трошкова снабдевања и трошкова 
успостављања клијената буде минимална (први ниво оптимизације) , а са друге стране треба минимизовати 
и незадовољство клијената (други ниво оптимизације). У литератури је проблем познат под називом Bilevel 
Uncapacitated Facility Location Problem (BLUFLP) и решаван је углавном егзактним методама за мале 
димензије. У овом раду предложене су три метахеуристике за решавање овог проблема: оптимизација 
заснована на ројевима честица (Particle Swarm Optimization PSO), симулирано каљење (Simulated Annealing 
SA) and и комбинацију редуковане и основне методе променљивих околина (Reduced and Basic Variable 
Neighborhood Search Method (RVNS-VNS). Кодирање решења, као и конструктивни елементи све три 
предложене метахеуристике прилагођени су особинама и стуктури овог двонивоског проблама. Методе су 
тестиране и поређене на  инстанцама великих димезија које су преузете из литературе и модификоване у 
складу са условима разматраног проблема. Највећа разматрана инстанца има 2000 клијената и 2000 
потенцијалних  снабдевача. Резулати тестирања показују да је све три методе дају добре резултате на 
инстанцама великих димензија, али да је комбинација редуковане и основне методе променљивих околина 
боља од остале две метахеуристичке методе у смислу квалитета решења и времена извршавања. 

 


