
                 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: Управљање процесима у водном саобраћају 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: Проф. др Радован ЗОБЕНИЦА, дипл. инж. саобраћаја 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Радован, Дане, ЗОБЕНИЦА 

- Датум и место рођења: 23. 2. 1955. г., Земун 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет 

- Звање/радно место: Ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Управљање процесима у водном саобраћају 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 1979. г. 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду 

- Место и година завршетка: Београд, 1989. г. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Технологија водног саобраћаја 

Докторат: 

- Назив установе: Саобраћајни факултет Универзитета у Београду 

- Место и година одбране: Београд, 1996. г. 

- Наслов дисертације: Одређивање најповољнијих метода оперативног управљања флотом у  

   речном саобраћају 

- Ужа научна, односно уметничка област: Технологија водног саобраћаја 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Асистент приправник: 19.12.1983. - 1.1.1990. 

- Асистент: 1.1.1990. - 1.5.1994. 

        1.5.1994. - 1.4.1997. 

- Доцент:    1.4.1997. - 11.2.2003. 

- Ванредни професор: 11.2.2003.- 25.5.2009. 

             25.5.2009. реизбор 

 



3) Испуњени услови за избор у звање: Ванредни професор 

 

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 
/ 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног претходног изборног периода  
4,88/4 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 34 године 

 

 

 

 

 (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 

25 

 

 

 

  

 

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 
  

7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

  

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 

  

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 

2 

1. Зобеница, Р., Пропулзивно-

крмиларски комплекс и управљање 

бродовима. Основни 

универзитетски уџбеник, 

Универзитет у Београду, 

Саобраћајни факултет, 2002, 

Београд, ISBN: 86-7395-127-5. 

 

2. Чолић, В., Зобеница, Р., 

Геометрија брода. Основни 

универзитетски уџбеник, 

Универзитет у Београду, 

Саобраћајни факултет, 2005, 



Београд, ISBN: 86-7395-187-9. 

 

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) 

1 

Категорија М21a: 

1. Radmilović, Z., Zobenica, R., 

Maraš, V. (2011), “River-sea 

shipping - competitiveness of 

various transport technologies”, 

Journal of Transport Geography, 

Vol. 19, Number 6, pp. 1509-1516. 

IF (2011) = 2.538. 

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) 

5 Категорија М33: 

1. Zobenica, R., Maraš, V., 

Radmilović, Z. (2016), “River-sea 

shipping and links between sea and 

inland ports in freight transport 

chains in Europe”, DEVPORT 

International Symposium: Short sea 

shipping – myth or future of 

regional transport, pp. 53-66, 19-20 

May, Le Havre, France. 

2. Radmilović, Z., Zobenica, R., 

Maraš, V. (2012), “Ship-berth Link 

Performance Measures in Sea Port 

Terminals – General Analytical 

Approach”, International 

Conference on Traffic and Transport 

Engineering, pp. 517-523, 29-30 

November, Belgrade.  

3. Radmilović , Z., Zobenica, R., 

Maraš, V. (2011) “Climate friendly 

transport: Typology of transport 

impacts on climate change - 

mitigation and adaptation”, 

Proceedings of the International 

Conference “Shaping Climate 

Friendly Transport in Europe: Key 

findings & Future Directions”, pp. 

133-143, 16-17 May, Belgrade. 

4. Radmilović, Z., Zobenica, R., 

Maraš, V. (2010), “Management of 

safety issues in inland navigation – 

case study: Danube network”, 89
th

 

Annual Meeting Transportation 

Research Board, Compendium of 

papers DVD, paper no. 10-0964, 

January 10-14, Washington, USA. 

5. Radmilović , Z., Zobenica, R., 

Maraš, V. (2009) “The current 



situation of inland water transport in 

Serbia: strategic development of 

transport and tourism within DTD 

canalised network”,  Proceedings of 

the World Canal Conference, 21-27 

September, Novi Sad. 

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:  

1. Стручно-професионални допринос: 

 3. Учествоваo је у раду укупно 25 Kомисијa за одбрану дипломских радова (на дипломским 

студијама), завршних и мастер радова (на основним и мастер академским студијама). Кандидат 

је у претходном изборном периоду био ментор седам завршних радова и два пута члан 

Комисија за одбрану завршних радова на основним академским студијама. 

 4. Први или други аутор је 4 (четири) елабората саобраћајно - техничких вештачења. 

 5. У претходном изборном периоду био је руководилац и учесник међународног пројекта. 

 

2. Допринос академској и широј заједници: 

 4. Учествоваo је у оранизацији праксе и посета студената стручним организацијама ради 

упознавања студената са практичним процесима и циљу прихватања теоријске наставе. 

 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству: 

 1. Руководилац FP7 пројекта у име Саобраћајног факултета, Октобар 2011. - Новембар 2012. 

године „Strengthening and development of Earth Observation activities for the environment in the 

Balkan area“, Grant agreement No. 265282, Seventh Framework programme ENV. 2010.4.1.4-1. 

 

 




