
                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање 
друмских саобраћајница 
Број кандидата који се бирају:  1 
Број пријављених кандидата:  1 
Име пријављеног кандидата: 
 1.    др Маријо Видас, дипл. инж. саобраћаја     
  

 
II - О КАНДИДАТИМА 

1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Маријо (Јосип) Видас 
- Датум и место рођења:  2. 1.1980., Минстер, Р. Немачка 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 
- Звање/радно место: Асистент 
- Научна, односно уметничка област: Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање 
друмских саобраћајница 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2005. 
Мастер:   
- Назив установе: Универзитет у Трсту 
- Место и година завршетка: Трст, 2006.  
- Ужа научна, односно уметничка област: Транспортна економија 
Магистеријум:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2017. 
- Наслов дисертације: Утицај контроле приступа на капацитет и ниво услуге двотрачних 
путева 
- Ужа научна, односно уметничка област: Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање 
друмских саобраћајница 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 2007. Асистент приправник 
- 2009. Асистент 
- 2012. Асистент (реизбор) 



 

3) Испуњени услови за избор у звање_________доцента________________________ 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

5 / 10 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода  

4,81 / 10 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

10 

 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, мастер  или докторским 
студијама 

0/60 

 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов 
за звање у које се бира) 
 

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и друго 

6 Објављен један рада из 
категорије М21; М22 или М23 
из научне области за коју се 
бира 

2 Категорија М23: 
 

1. Видас, М., Вукадиновић, К., Тубић, В., (2017) 
Methodology for Determining Weighted Access-
Density on Two-Lane Highways: Case Study of 
the Republic of Serbia, Journal of Transportation 
Engineering, Part A: Systems, Vol. 143, Issue 2, 
(IF2015=0,801) (DOI: 10.1061/JTEPBS.0000020) 
(ISSNprint: 2473-2907; ISSNonline: 2473 – 2893)   

2. Главић, Д., Младеновић, М., Стевановић, А., 
Тубић, В., Миленковић, М., Видас, М., (2016) 
Contribution to accident prediction models 
development for rural two-lane roads in Serbia, 
Promet-Traffic&Transportation, Vol. 28, pp. 415-
424. (IF2015=0,509) (DOI: 
10.7307/ptt.v28i4.1980)(ISSN: 0353/5320) 

 
7 Саопштена два рада на 

научном или стручном скупу 
20 Категорија М33: 

 



(категорије М31-М34 и М61-
М64). 

1. Главић, Д., Миленковић, М., Младеновић, М., 
Трпковић, А., Видас, М., (2017) Assessing 
sustainability of road tolling technologies, 
International congres on transport infrastructure 
and systems, pp.803-810, ISBN: 978-1-138-03009-
1, Roma  

2. Миленковић, М., Тубић, В., Главић, Д., Видас, 
М., (2017) Анализа подобности постављених 
ограничења брзине на проласцима државних 
путева кроз Београд, XII Међународна 
конференција ”Безбедност саобраћаја у 
локалној заједници”, CD, стр.1-10,Тара 

3. Видас, М., Миленковић, М., (2016) Снимање 
промене брзине саобраћајног тока на 
двотрачним путевима применом GPS уређаја, 
Други српски конгрес о путевима, Београд, 
ISBN: 978-86-88541-06-0 

4. Тубић, В., Миленковић, М., Главић, Д., Видас, 
М., (2016) Exceeding speed limit on state two-lane 
roads in Serbia – general analysis, XI 
Међународна конференција ”Безбедност 
саобраћаја у локалној заједници”, стр. 1-14, 
Врњачка Бања, ISBN: 978-86-7020-345-7 

5. Тубић, В., Видас, М., Главић, Д., Миленковић, 
М., (2016) Контрола приступа – политике 
управљања приступима, V Међународна 
конференција ”Безбједност саобраћаја у 
локалној заједници”, стр. 41-48, Бања Лука 

6. Тубић, В., Видас, М., (2015) Контрола приступа 
и класификација приступа у функцији утицаја 
на безбедност и ниво услуге деонице 
двотрачних путева, X Међународна 
конференција ”Безбедност саобраћаја у 
локалној заједници”, Крагујевац, стр. 9-18, 
ISBN: 978-86-7020-316-7 

7. Тубић, В., Видас, М., (2014) Управљање 
контролом приступа – ефикасност и безбедност 
путне мреже Србије, Први српски конгрес о 
путевима, Београд, стр. 1-10, ISBN: 978-86-
88541-02-2 

8. Тубић, В., Видас, М., (2014) Утицај контроле 
приступа на безбедност саобраћаја и ниво 
услуге путева, IX Међународна конференција 
”Безбедност саобраћаја у локалној заједници”, 
Зајечар, стр. 243-248, ISBN: 978-86-7020-275-7 

9. Главић, Д., Тубић, В., Видас, М., (2014) 
Evaluation methods for specific projects case study 
of touristic resorts road network, The second 
International Conference on Traffic and Transport 
Engineering, Beograd, str. 600-607, ISBN: 978-86-
916153-2-1 

10. Тубић, В., Станић, Б., Видас, М., Трпковић, А., 



(2014) Улога корисника и вишекритеријумско 
вредновање решења денивелације на градској 
мрежи, XLI Интернационални симпозијум о 
операционим истраживањима - SYM-OP-IS, 
Дивчибаре, стр. 628-633, ISBN: 978-86-7395-
325-0 

11. Тубић, В., Трпковић, А., Видас, М., (2013) 
Интегрисани мултимодални приступ анализи 
нивоа услуге на градским саобраћајницама, IV 
Међународни симпозијум “Нови Хоризонти 
Саобраћаја и Комуникација”, Добој, стр. 17-22, 
ISBN: 978-99955-36-45-9 (COBISS.BH-ID 
4014104) 

12. Станић, Б., Трпковић, А., Видас, М., (2013) 
Нове идеје у пројектовању и примени 
саобраћајне и путне опреме, IV Међународни 
симпозијум “Нови Хоризонти Саобраћаја и 
Комуникација”, Добој, ISBN: 978-99955-36-45-9 
(COBISS.BH-ID 4014104) 

13. Главић, Д., Видас, М., (2012)  Примена Кост-
Бенефит анализа у случајевима специфичних 
пројеката, Научно – стручни скуп 
”Саобраћајнице и оптимизација транспорта 
2012”, стр. 55-68, Добој, ISBN:978-99955-36-33-
6 

14. Тубић, В., Видас, М., (2012) Новине у 
америчком приручнику за капацитет путева 
HCM – 2010, X Саветовање о техникама 
регулисања саобраћаја – ТЕС 2012, стр. 165-
169, Суботица, ISBN:978-86-7395-300-7 

15. Тубић, В., Главић, Д., Видас, М., (2011) 
Поступци вредновања специфичних пројеката 
путна мрежа туристичких ризорта, II 
Међународни симпозијум “Нови Хоризонти 
Саобраћаја и Комуникација”, (књига 
апстраката), стр. 45, Добој, ISBN: 978-99955-36-
28-2 (COBISS.BH-ID 2368042) 

16. Тубић, В., Видас, М., (2010) Анализа 
капацитета на уливно-изливним рампама 
аутопута применом HCM-а 2000 и HBS-а 2001, 
IX Саветовање о техникама регулисања 
соабраћаја – ТЕС 2010, (књига апстракта), стр 
205-210,  Суботица, ISBN:978-86-7395-263-5 

17. Тубић, В., Видас, М.,  Станић, Б., (2009) 
Савремене методе за анализу капацитета и 
нивоа услуге двотрачних путева, II 
Међународни научни симпозијум Нови 
хоризонти саобраћаја и комуникација, стр. 24-
30, Добој, ISBN:978-99955-36-18-3 

18. Видас, М., Мишковић, И., Милановић, Н., 
(2009) Искуства у примени рамп метеринга, II 
Саветовање са међународним учешћем – 



Савремене тенденције унапређења саобраћаја у 
градовима, стр. 227-232, Нови Сад, ISBN:978-
86-7892-222-0 

19. Атанасковић, Ж., Видас, М., (2008) Брзине у 
слободном саобраћајном току у зависности од 
величине уздужног нагиба, VIII Саветовање о 
техникама регулисања саобраћаја – ТЕС 2008, 
(књига апстракта), стр. 77, Сомбор, ISBN:918-
86-7395-249-9 

20. Тубић, В., Видас, М., (2008) Немачки поступци 
за анализу капацитета и нивоа услуге деоница 
путева, VIII Саветовање о техникама 
регулисања саобраћаја – ТЕС 2008, (књига 
апстракта), стр. 72, Сомбор, ISBN:918-86-7395-
249-9 

 
8 Објављена два рада из 

категорије М21, М22 или М23 
од првог избора у звање 
доцента из научне области за 
коју се бира 

  

9 Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима 
(категорије М31-М34 и М61-
М64) од избора у претходно 
звање из научне области за 
коју се бира. 

  

10 Оригинално стручно 
остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

12 1. ”Савремене методе за анализу 
капацитета и нивоа услуге деонице 
путева”, ТР 15015, Министарство науке 
Републике Србије, Саобраћајни факултет - 
Институт Саобраћајног факултета, Београд, 
2008. - 2010. (ангажован 3 године са 12 
истраживач месеци) 

2. ”Критеријуми за категоризацију путне 
мреже Србије”, ЈП ”Путеви Србије”, 
Саобраћајни факултет - Институт 
Саобраћајног факултета, Београд, 2007. – 
2009.г. (члан радног тима) 

3. ”Студија оправданости рехабилитације пута 
М – 22 на делу од Ушћа до Биљановца”, ЈП 
”Путеви Србије”, Саобраћајни факултет - 
Институт Саобраћајног факултета, Београд, 
2007.г. (коаутор) 

4. ”Претходна студија оправданости 
туристичког пута Голија”, ЦЕП-Београд, 
Саобраћајни факултет - Институт 
Саобраћајног факултета, Београд, 2009.г. 
(аутор у тиму) 

5. ”Студија оправданости изградње 
саобраћајница Ц1, Ц2, Ц3 за просторну 



целину: Туристички ризорт „Јабучко 
равниште” на Старој планини”, Институт 
ИМС а. д., Београд, 2010.г. (аутор у тиму) 

6. ”Анализа и прогноза саобраћајних 
оптерећења за денивелисану раскрсницу 
”Батајница””, Саобраћајни факултет – 
Институт Саобраћајног факултета, 2011.г. 

7. ”Нова методологија бројања саобраћаја на 
путевима Републике Србије”, ЈП ”Путеви 
Србије”, Саобраћајни факултет - Институт 
Саобраћајног факултета, Београд, 2010. – 
2012.г. (члан радног тима) 

8. ”Студија оправданости друге фазе аутопута 
Е-70/Е-75 (обилазница Београда) деоница  
Добановци – Остружница 12,775км”, 
Саобраћајни факултет – Институт 
Саобраћајног факултета, ЈП ”Путеви 
Србије”, 2014.-2015.г. (аутор у тиму) 

9.  ”Усаглашавање распореда бројача са новим 
референтним системом државних путева”, 
ЈП ”Путеви Србије”, Саобраћајни факултет 
- Институт Саобраћајног факултета, 
Београд, 2017.г. (аутор у тиму) 

10. ”Постављање принципа и методолошких 
оквира приликом израде студија 
оправданости, саобраћајно-економских 
студија, анализа и капацитета и нивоа 
услуге”, Саобраћајни факултет - Институт 
Саобраћајног факултета, Институт за путеве 
ад, Београд, 2017.г. (аутор у тиму) 

 
11 Одобрен и објављен уџбеник 

за ужу област за коју се бира, 
монографија, практикум или 
збирка задатака (са ISBN 
бројем) 

  

12 Објављен један рад из 
категорије М21, М22 или М23 
у периоду од последњег 
избора из научне области за 
коју се бира.   (за поновни 
избор ванр. проф) 

  

13 Саопштена три рада на 
међународним или домаћим 
научним скуповима 
(категорије М31-М34 и М61-
М64) у периоду од последњег 
избора из научне области за 
коју се бира.    (за поновни 
избор ванр. проф) 

  

14 Објављена два рада из   



категорије М21, М22 или М23 
од првог избора у звање 
ванредног професора из 
научне области за коју се 
бира. 

15 Цитираност од 10 хетеро 
цитата 
 

  

16 Саопштено пет радова на 
међународним или домаћим 
скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) од којих 
један мора да буде пленарно 
предавање или предавање по 
позиву на међународном или 
домаћем научном скупу од 
избора у претходно звање из 
научне области за коју се 
бира  

  

17 Књига из релевантне области, 
одобрен џбеник за ужу област 
за коју се бира, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се бира или 
превод иностраног уџбеника 
одобреног за ужу област за 
коју се бира, објављени у 
периоду од избора у 
наставничко звање 

  

18 Број радова као услов за 
менторство у вођењу докт. 
дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...) 

  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
 

1. Стручно-професионални 
допринос 

1 .Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2 .Председник или члан организационог одбора или учесник на 
стручним или научним скуповима националног или међународног 
нивоа. 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
7. Поседовање лиценце. 



2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 
или иностранству.  
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству, 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

 
*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1. Стручно-научни допринос: 
• (2.) - Кандидат је био члан Организационог одбора Међународног саветовања о техникама 

регулисања саобраћаја ТЕС (ТЕС 2008, ТЕС 2010 и ТЕС 2012). 
• (3.) - Учествовао је у раду укупно шездесет Комисија за одбрану завршних радова (на основним 

академским студијама). 
• (4.) и (5.) - Учествовао је као аутор, коаутор или сарадник у изради 10 студија и пројеката. 
• (7.) - Члан је инжењерске коморе Србије (број лиценце: 370N0714). 

2. Допринос академској и широј заједници 
•  (4.) - Координатор за стручну праксу студената за студијски програм – Саобраћај (Модул Друмски 

и градски саобраћај). 
 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
На основу поднете документације и напред изнетог, Комисија констатује да кандидат испуњава све 
критеријуме прописане Законом о високом образовању, као и критеријуме за избор у звање доцента на 
Универзитету у Београду и то:  

 
• Докторска дисертација припада научној области „Саобраћајно инжењерство” и ужој научној 

области „Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање друмских саобраћајница” за коју се 
бира. 

• Приступно предавање из уже научне области „Теорија саобраћајног тока, капацитет и вредновање 
друмских саобраћајница” на тему „Савремени поступци за анализу капацитета и нивоа услуге 
двотрачних путева” одржано је дана 5. 5.2017. и позитивно је оцењено просечном оценом 5 (пет). 




