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I,I36OPHOM BEhY
yHI,IBEP3I4TET y BEO| PAAy
CAOEPAhAJHI4 @AKYJITET

Ilpeguer: I,Isneruraj Korraucr,rje o upujanreHnM KaHAI4AaTIltMa 3a us6op y 3Balbe AoqeHTa 3a

y*y ruyr"y o6lacr "AepoApoNru r.r 6es6eAHocT Ba3AymUe nflonug6e"

Ha ocnoay oAnyKe I,1:6opHor seha Cao6pahajuor (paxyrrera 6poj 34513 oa 30.05.2020.

roArrrre, u- no o6iuuJ6egoM KoHKypcy ra ra:6op jeggor AoueHra na o4pefeno nperrle o.q 5

roAr4ua ca rryu]rM paAHrdM BpeMeHoM 3a yxy HayqHy o6lacr "Aepo4poun u 6es6eAHocr

Ba3Ayrrr6e ,rno""a6a", uMegoBaHr.r cMo 3a'qraHoBe KorrllEcuje 3a npu[pervry peQepara o

npnj annenllM KaHALIAarlIMa.

Ha roHrypc rojra je o6jasneH y rrr{cry "flocnonu" 6poj 885 oA 10.06.2020. FoA}rHe

upnjaauna ce jeaua KagAlrAarKvilbaprro Ap Tarjaua Kpcruh cuuuh, AlInJI. uuX. CaO6pahaja.

Ha oqrony [perJreAa AocralJbeue AoKyr\reum!]rje, xonctaryjeMo Aa KalrA]rAarKrltsa AP

Tarjana Kpcruh Curvruh, AlrnJr.r,rnx. cao6pahaja, ucrylbaBa ycJIoBe KoHKypca u rIoAHocI{Mo

crenehn

PE(DEPAT

A. ETIOIPAOCKII IIOAAIIII

1) O6pasoBalbe

KanAuAarrrrra je polena 12.09.l971r roAlrHe y Heroruny, rAe je sanpurnra ocHoBHy ruKony

r ruunasujy "flpe4par Koctuh"o Kao HocI'IJIaq Byxone AI'InJIoMe'

Ha Ynnnep3rrrer y Beorpaay - Cao6pahajnu $arynrer yrllcaJra ce 1990. roAI{He I'I

ArrrrJroMlrpana 1996. roAr{He na OAcery 3a Ba3Ayluur,r cao6pahaj ca AI'I[JIoMcKI4M paIoM rIoA

rra3r,rBoM :'H.rrp"q"3gr,r r{Hcrpyr!{eHTaJTHLI [pI,IJIa3 Ha npar 1l na AepoApouy Hulu" (rr'tenrop

npo$. ap O6pa,u Ba6uh), ca orIeHoM Ha Ar.rrJroMcKoM Irc[]ITy 10 u npocetlHoM oIIeHoM roKoM

cryar,rja 8,39.

floctqnnloMcKe cryauje Ha Cao6pahajnorr,r (paryntery, cMep Bas4yruxu cao6pahaj vr

Tpagcropr yrlrcaJra je ruxoncxe 199711998. roAune r4 y oKBI{py ILlIx rIoJIo)KI{JIa crpyqHe

""rrr"a 

-npe4nufene 
HacraBHr{M [JraHoM u [porpaMoM, ca flpocequoM oIIeHoM 10.

MarucrapcKlr paA ca reMoM "KoMrrrreKcHocr cao6pahaja Ha MaHeBapcKI'IM IIoBpIrr]rHaMa

u.poaporu" o4bpanunaje22.10.2004. roaune (rr,reHrop rpoQ.ap Bojuu Tornr'rh).

JeAas je oA Ao6uruuxa crunenguje Bna,qe Peny6nure Cp6uje n MunucrapcrBa llpocBere u

anoptu sa naj6ore cryAeuTe AoAlrrrJroMcKr4x r,I rocneAlIrIJroMcKLIx cryauja ga 2001. roArIHy.

,{omopcry gncepmqujy noA Ha3r{BoM "Vruqaj KoMrrJreKcnocru cao6pahaja Ha MaHeBapcKLIM

rroBprtrr.rHgMa Ha oApxorBrr pa3BoJ aepoxpoua" ranAnAarrnm je o46panuna 29.05.2015.

.oA"".. ,{ortopcra AuceptaUnja je pafena IIoA MeHropcrBoM rpoQ. gp O6paAa Ea6uha.

KasAuAarruma noce.Uyje 3ualbe euuecror je3l{Ka. VAara je r uajxa je 4noje AeIIe.
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2) Запослење и напредовање 
 
Кандидаткиња је засновала радни однос на Саобраћајном факултету Универзитета у 
Београду у новембру 1996. године, на Катедри за аеродроме и безбедност ваздушне 
пловидбе, прво као истраживач-таленат, од 1998. као асистент приправник.  
 
Кандидаткиња је 2005. године изабрана у звање асистента, а 2015. у звање доцента за 
ужу научну област „Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе“. 
 
3) Стручно и научно усавршавање 
 

У оквиру међународне размене студената преко организације IAESTE 2000. године 
кандидаткиња je боравила два месеца на стручној пракси на Аеродрому Минхен, где je 
радила у пројектном тиму за путнички Терминал 2 на Аеродрому Минхен. 
Поред тога, кандидаткиња се усавршавала и на следећим курсевима, радионицама и 
семинарима: 
1. Курс: “FIDIC Contracts for Construction” организован од стране “The World Bank 

Group” и “International Finance Corporation”, Београд, 2003. 
2. Курс:  “GEN-SPACE (ATC familiarization simulation)” организован од стране 

EUROCONTROL CRDS (CEATS Research, Development and Simulation Centre), 
Будимпешта, Мађарска, 2006. 

3. Радионица: “Human Tools and Methods in Aviation“, организована од стране 
Универзитета у Грацу и Austrian Aviation Psychology Association, Грац, Аустрија, 
2006. 

4. Letnja škola “Air Transport Economics”, организована од стране Универзитета у 
Београду – Саобраћајног факултета, GARS-а (German Aviation Research Society) и 
Berlin School of Economics and Law, подржана од стране EUROCONTROL–a и 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Београд, 2009. 

5. Радионица: “Fundamentals of Risk Analysis and Safety Assessment of Air Traffic 
Operations”, организована од стране Универзитета у Београду – Саобраћајног 
факултета и NLR (National Aerospace Laboratory), подржана од стране 
EUROCONTROL–a и Министарства за науку и технолошки развој Републике 
Србије, Београд, 2009.  

6. Семинар: “Volcanic Ash Crisis 2010”, организован од стране Универзитета у 
Београду – Саобраћајног факултета, а подржаног од стране EUROCONTROL-a и 
Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Београд, 2010.  

7. Семинар: “Signals and System Theory”, организован од стране “Automatic Control 
Laboratory”, ETH Cirih, Švajcarska и Универзитета у Београду – Саобраћајног 
факултета, Београд, 2012. 

8. Семинар: “European SIMMOD Users Group Meeting”, организован од стране 
Универзитета у Београду – Саобраћајног факултета, Beograd, 2013. 

9. Радионица: “Automation of air traffic processes and air transportation systems“, 
организована од стране Универзитета у Београду – Саобраћајног факултета и Swiss 
Federal Institute of Technology Zurich, подржана од стране Швајцарске националне 
научне фондације (Swiss National Science Foundation) у оквиру програма SCOPES 
2009-2012, Београд, 2013. 
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10. Летња школа: “Air Transport Economics“ (у склопу ње, у истој организацији, 
одржане су и две радионице на тему: “Aviation infrastructure economics“ и “Southeast 
Europe air transport issues“), организована од стране Универзитета у Београду – 
Саобраћајног факултета, GARS-а (German Aviation Research Society), подржана од 
стране DAAD (German Academic Exchange Service), Београд 2013. 

 
4) Стручно-професионални допринос 
 
4.1 Рад на пројектима и студијама 
 
Преко Института Саобраћајног факултета, кандидаткиња је учествовала или тренутно 
учествује у изради 14 научно-истраживачких и стручних студија и пројеката, за потребе 
домаће и иностране ваздухопловне индустрије, као члан радног тима, од тога на 4 
пројекта од претходног избора у звање доцента: 
 
 „Студија организације ваздушног простора и службе контроле летења Босне и 
Херцеговине”, Институт Саобраћајног факултета, октобар 2000, Наручилац: 
Министарство за саобраћај и комуникације Републике Српске, Одељење за цивилни 
ваздушни саобраћај (Члан радног тима) 
 
„Оцена варијанти измене мреже ваздушних путева ФИР-а Београд”, Институт 
Саобраћајног факултета, април 2001, Наручилац: Савезно министарство саобраћаја и 
Савезна управа за контролу летења (Члан радног тима) 
 
„Студија приоритетних улагања у саобраћајну инфраструктуру СР Југославије за 
главне саобраћајне коридоре : Књига 4 – Ваздушни саобраћај”, Институт Саобраћајног 
факултета, јун 2001, Наручилац: Савезно министарство саобраћаја и Министарство за 
саобраћај и телекомуникације Републике Србије (Члан радног тима) 
 
„Саобраћајно решење система светлосног обележавања CAT IIIb – фаза 1 на 
Аеродрому Београд”, Институт Саобраћајног факултета, август 2001, Наручилац: Јавно 
предузеће Аеродром Београд (Члан радног тима) 
 
„Измене и допуне идејног саобраћајног пројекта CAT IIIb 12 на Аеродрому Београд”, 
Институт Саобраћајног факултета, април 2002, Наручилац: Јавно предузеће Аеродром 
Београд (Члан радног тима) 
 
„Истраживање и анализа токова експресних пошиљака у увозу и извозу натржишту 
СР Југославије”, Институт Саобраћајног факултета, новембар 2002, Наручилац: Јавно 
предузеће ПТТ Саобраћаја „Србија”, Београд (Члан радног тима) 
 
“Norway Fast Time Simulation Study”, Институт Саобраћајног факултета у сарадњи са 
EUROCONTROL CRDS (CEATS Research, Development and Simulation Centre), 
Будимпешта, Мађарска и NAR Consulting, Осло, Норвешка, јун 2004, Наручилац: 
AVINOR (Norwegian Civil Aviation Authority), Осло, Норвешка (Члан радног тима) 
 
“Fast Time Simulation for the Serbia and Montenegro Airspace - Phase I”, Институт 
Саобраћајног факултета у сарадњи са EUROCONTROL CRDS (CEATS Research, 
Development and Simulation Centre), Будимпешта, Мађарска, март 2006, Наручилац: 
Агенцја за контролу летења Србије и Цррне Горе (Члан радног тима) 
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„Налаз и мишљење вештака у случају судара авиона изнад ВОР Загреб 1976. године”, 
Институт Саобраћајног факултета, децембар 2010, Наручилац: Трговински суд, Београд 
(Члан радног тима) 
 
„Техничка контрола пројектне документације: Главни пројекат проширења 
платформе ˝Ц  ̋ на аеродрому ˝Никола Тесла  ̋ Београд“, Институт Саобраћајног 
факултета, јануар 2012, Наручилац: Аеродром ˝Никола Тесла˝ Београд (Члан радног 
тима) 
 
„Подршка одрживом развоју система ваздушног саобраћаја Републике Србије” (2011-
2019, евиденциони број ТП36033), Институт Саобраћајног факултета, Београд, у току. 
Финансиран од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије 
(Члан радног тима) 
 
“AUTOPACE – Automation Pace”, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет као 
члан међународног конзорцијума, март 2016 - март 2018,  
Корисник: SESAR JU under SESAR 2020 Exploratory Research Program (Horizon 2020 
programme) (Члан радног тима) 
 
“APACHE - Assessment of performance in current ATM operations and of new Concepts of 
operations for its holistic enhancement”, 
Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет као члан међународног конзорцијума,  
мај 2016 - мај 2018, Корисник: SESAR JU under SESAR 2020 Exploratory Research 
Program (Horizon 2020 programme) (Члан радног тима) 
 
“ENGAGE - Knowledge Transfer Network”, 
Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет као члан међународног конзорцијума, 
у току. Корисник: SESAR JU under Horizon 2020 Research and Innovation Program 
(Члан радног тима) 
 
4.2 Менторства и чланства у комисијама завршних и мастер радова и докторских 
дисертација на Саобраћајном факултету 
 
Кандидаткиња је била члан Комисија за оцену и одбрану 8 мастер радова (свих 8 од 
претходног избора), 3 дипломска и 14 завршних радова (6 од претходног избора), и 
ментор на 4 завршна рада (сва 4 од претходног избора). 
 
4.3 Рецензентски рад 
 
Кандидаткиња је била рецезент у истакнутом међународном научном часопису Journal 
of Air Transport Management. Такође, рецензирала је и радове за међународне 
конференције: International Conference for Research in Air Transportation (ICRAT) и 
European Working Group on Transportation (EWGT). 
 
4.4 Учешће на домаћим и међународним скуповима  
 
Кандидаткиња је била учесник следећих домаћих и међународних скупова (после 
претходног избора у звање доцента): 
• SYM-OP-IS (Симпозијум из Операционих истраживања): 2015, 2016;  
• 23rd World Conference of Air Transport Research Society (ATRS): 2019; 
• SESAR Innovation Days – SID: 2015, 2017. 
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5) Допринос академској и широј заједници 
 
Кандидаткиња је члан Уређивачког одбора Издавачке делатности Саобраћајног 
факултета од 2016. године. 
 
6) Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким установама у 
земљи и иностранству 
 
6.1 Реализација пројеката, студија или других научних остварења са другим 
високошколским или научноистраживачким установама у иностранству 
 
Од претходног избора у звање доцента учествовала је у изради два међународна 
истраживачка пројекта (APACHE и AUTOPACE, 2016-2018) у оквиру програма 
Европске комисије „Horizon 2020“ (подпрограм „SESAR 2020“ – пројекти истраживања 
у систему управљања ваздушним саобраћајем). Тренутно учествује у једном 
међународном „Horizon 2020“ пројекту (ENGAGE, 2018-2022). Кроз поменуте пројекте 
кандидаткиња је сарађивала или тренутно сарађује са следећим високошколским или 
научноистраживачким установама у иностранству: 

• На пројекту „APACHE“ (2016-2018. године): Политехнички универзитет Каталоније 
(Universitat Politècnica de Catalunya - UPC), Барселона, Шпанија; Национална 
ваздухопловна школа (École Nationale de l’Aviation Civile - ENAC), Тулуз, 
Француска;  

• На пројекту „AUTOPACE“ (2016-2018. године): Референтни центар за истраживање 
и развој у контроли летења (Centro de Referencia I+D+i - CRIDA), Мадрид, Шпанија; 
Политехнички универзитет Мадрида (Universitat Politècnica de Madrid - UPC), 
Мадрид, Шпанија; Универзитет у Гранади (Universidad de Granada), Факултет 
психологије, Гранада, Шпанија; Универзитет у Болоњи (Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna), Болоња, Италија 

• На пројекту „ENGAGE“ (2018-2022. године): Универзитет у Вестминстеру 
(University of Westminster), Лондон, Велика Британија; Универзитет у Трсту 
(Università degli studi di Trieste), Трст, Италија; Технички универзитет у Делфту 
(Technical University of Delft), Делфт, Холандија. 

 
 
Б. ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
1) Одбрањена магистарска теза (М72) 
 
Магистарску тезу под називом „Комплексност саобраћаја на маневарским 
површинама аеродрома“, канидаткиња је одбранила 22.10.2004. године под 
менторством проф. др Војина Тошића.  
 
2) Одбрањена докторска дисертација (М71) 
 
Докторску дисертацију под називом „Утицај комплексности саобраћаја на 
маневарским површинама на одрживи развој аеродрома“ канидаткиња је одбранила 
29.05.2015. године под менторством проф. др Обрада Бабића. 
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Ц. НАСТАВНА АКТИВНОСТ 
 
1) Ангажовање у настави на основним академским студијама 
 
Кандидаткиња је као истраживач-таленат, асистент приправник и асистент била 
ангажована на држању вежби из следећих предмета:  

• Контрола летења 1 и 2,  
• Ваздухопловна пристаништа 1 и 2,  
• Робни транспорт у ваздушном саобраћају,  
• Ваздухопловна навигација,  
• Ваздухопловни радио уређаји и системи,  
• Транспортне мреже и  
• Основе ваздушног саобраћаја. 

 
Од претходног избора у звање доцента, ангажована је у обављању наставних 
активности на основним академским студијама из следећих предмета (који припадају 
ужој научној области Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе):  

• обавезни предмети:  
o Ваздухопловна метеорологија (2+1, настава и вежбе; по претходној 

акредитацији: Метеорологија 2+2),  
o Контрола летења 1 (3+2, настава и вежбе) и  
o Контрола летења 2 (3+2, вежбе), и  

• изборни предмет: Одрживи развој ваздушног саобраћаја (2+2, настава и вежбе). 
 
Укупна просечна оцена студената за све оцењене предмете на којима је кандидаткиња 
била ангажована у настави (вежбе и предавања) на Саобраћајном факултету износи 
4,65. У периоду 2015-2020. кандидаткиња је оцењена од стране студената просечном 
оценом 4,64 (4,52 на предавањима, и 4,75 на вежбама) на предметима основних 
академских студија. У табели су дате оцене и број оцена, по предметима и семестрима. 
 

Ваздухопловна 
метеорологија  

(зимски семестар) 

Контрола  
летења 1 
(зимски  

семестар) 

Контрола 
летења 2 
(летњи 

семестар) 

Одрживи развој 
ваздушног саобраћаја 

(летњи семестар) 

предавања вежбе предавања вежбе вежбе предавања вежбе 

2015/16  
Просечна оцена 4,37 4,22 3,75 - - - - 
Број оцена 15 5 1 - - - - 

2016/17  
Просечна оцена 4,67 5,00 3,90 4,90 5,00 - - 
Број оцена 17 2 5 1 1 - - 

2017/18  
Просечна оцена 4,96 5,00 5,00 - 4,92 5,00 4,95 
Број оцена 2 2 11 - 24 7 8 

2018/19  
Просечна оцена 4,22 4,19 4,81 4,90 4,95 4,91 4,94 
Број оцена 17 17 28 27 26 10 10 

2019/20 
Просечна оцена 4,32 4,36 4,27 4,39    
Број оцена 33 34 22 21    

НАПОМЕНА: у периоду 2015-2017, због извођења наставе по триместрима, студенти углавном нису 
попуњавали анкету за други триместар. У истом периоду предмет Ваздухопловна меторологија имао је 
назив Метеорологија. За школску годину 2016/2017 извештаји о вредновању рада наставника на 
предмету Контрола летења 1 се јавља два пута у току школске године (у оба семестра). Оцене за летњи 
семестар су у табели приказане под предметом Контрола летења 2, који се изводио делом у зимском и 
делом у летњем семестру (средњи триместар).  
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Д. БИБЛИОГРАФИЈА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА 
 
Кандидаткиња је аутор или коаутор на 20 саопштених и објављених радова, од тога је 
10 радова након претходног избора у звање доцента, и то: 
• 1 рад објављен у међународном тематском зборнику – М10 (након претходног 

избора у звање доцента), 
• 3 рада објављена у часописима међународног значаја – М20 (од којих 1 након 

претходног избора у звање доцента), 
• 2 рада објављена у часопису националног зачаја – М50 (од којих 1 након 

претходног избора у звање доцента), 
• 11 радова објављено у зборницима међународних научних скупова - М33 (од којих 

7 након претходног избора у звање доцента), 
• 2 рада са међународног научног скупа штампана у изводу – М34, и 

• 1 рад објављен у зборнику скупа националног значаја.  
 
Радови су даље у овом извештају, разврстани по категоријама, наведени хронолошким 
редоследом, посебно за период до претходног избора у звање доцента а посебно после 
избора.  
 
 
1) Списак објављених и саопштених радова (до претходног избора у звање 
доцента)  
 
а) Радови у међународним часописима (М20) 
 
1. Babić, O., Krstić, T. (2000). Airspace Daily Operational Sectorization by Fuzzy Logic. 

Fuzzy Sets and Systems, 2000, Vol. 116, No. 1, pp. 49-64 (DOI: 10.1016/S0165-
0114(99)00037-8); ISSN 0165 – 0114, IF(2000) = 0.393 (M23) 

 
2. Krstić Simić, T., Babić, O. (2015). Airport Traffic Complexity and Environment Efficiency 

Metrics for Evaluation of ATM Measures. Journal of Air Transport Management, Vol. 42, 
pp. 260-271 (DOI: 10.1016/j.jairtraman.2014.11.008), ISSN 0969-6997; IF(2015) = 1.084 
(M23) 

 
б) Радови у домаћим часописима (М50) 
 
3. Т. Крстић Симић, О. Бабић (2015). Утицај тактика управљања од стране контроле 

летења на ефикасност функционисања аеродрома, Техника - Саобраћај, 70 (4), стр. 
673-680 (M51) 

 
в) Саопштења са међународних скупова (М30) 
 
4. Babić, O., Krstić, T. (1997). “Airspace Daily Operational Sectorization by Fuzzy Logic”, 

The 9th Mini EURO Conference, Fuzzy Sets in Traffic and Transport Systems, 17-19 
september, Budva, Yugoslavia (M34) 
 

5. Tošić, V., Babić, O., Krstić, T. (1998). “A Model to Minimize Runway Operation Costs”, 
16th European Conference on Operational Research (EURO XVI), "Innovation and Quality 
of Life", 12-15 july, Brissels, Belgium (M34) 
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6. Netjasov, F., Krstić, T., Poltoracki, I. (2004). Survey of Traffic and Radar Controller 
Communication and Workload, The 1st International Conference on Research in Air 
Transportation ICRAT 2004, 22-23 november, Zilina, Slovakia, pp. 161-169, paper ID 107 
(M33) 
 

7. Krstić Simić, T., Tošić, V. (2010). Airfield Traffic Complexity, 14th ATRS - Air Transport 
Research Society World Conference, 6-9. July, Porto, Portugal (M33) 
 

8. Krstić Simić, T., Netjasov, F., Tošić, V. (2011). Air traffic complexity: a function of traffic 
characteristics, European Conference on Complex Systems 2011 – ECCS 2011, Satellite 
Meeting: Complexity and the Future of Transportation Systems, 15. september, Vienna, 
Austria, pp 10-13 (M33) 
 

9. Krstić Simić, T., Babić, O., Andrić, V. (2014). Influence of Airport Operations 
Management on Traffic Complexity and Efficiency, 6th International Conference on 
Research in Air Transportation ICRAT2014, 26-30. may, Istanbul, Turkey (M33) 
 
 

г) Саопштења са скупова националног значаја штампана у целини (М60) 
 
10. Нетјасов, Ф., Крстић, Т., Полторацки, И. (2000). “Истраживање саобраћаја, 

комуникација и радног оптерећења радарског контролора летења”, Југословенски 
научно стручни скуп Ергономија 2000, 15. децембар, Београд, Југославија, стр. 7-16. 
ISBN 8683151042 9788683151042 (M63) 

 
 

2) Списак објављених и саопштених радова (после претходног избора у звање 
доцента)  
 
а) Поглавља у монографијама и тематским зборницима (М10) 
 
11. F. Netjasov, B. Mirkovic, T. Krstic Simic, O. Babic (2017). “Hazard Identification 

Approach for Future Highly Automated Air Traffic Management Concept of Operation: 
Experiences From AUTOPACE Project”, Chapter in thematic monograph “WIT 
Transactions on The Built Environment: Volume 174” (ISBN: 978-1-78466-211-0, 
https://doi.org/10.2495/SAFE170281), Editors: C. A. Brebbia, F. Garzia, M. Lombardi, 
pages 303-316. WIT Press (М14) 

 
б) Радови у међународним часописима (М20) 
 
12. T. Krstic Simic, O. Babic (2020). Influence of airport airside area layouts and air traffic 

management tactics on flight cost efficiency. Transportation Planning and Technology, 
Volume 43, Issue 2, pp. 208-222. (DOI: 10.1080/03081060.2020.1717142; ISSN: 0308-
1060; IF(2018) = 0,893 (M23) 

 
в) Радови у домаћим часописима (М50) 
 
13. Т. Крстић Симић, Р. Јовановић, Б. Стојиљковић (2019). Аеродромске накнаде за 

емисију гасова - економске мере ка одрживом развоју аеродрома, Техника – 
Саобраћај, 74 (1), 2019, str. 113-120. (M51) 
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д) Саопштења са међународних скупова штампана у целини (М30) 

 
14. T. Крстић Симић, О. Бабић (2015). “Истраживање утицаја начина управљања 

саобраћајем на мере перформанси обављања саобраћаја на аеродромима”, Зборник 
радова са 42. Симпозијума операционих истраживања SYM-OP-IS 2015, секција 
"Саобраћај, транспорт и комуникације", Сребрно језеро, Србија, 15-18 септембар, стр. 
508-511 (M33) 

 
15. Т. Крстић Симић, О. Бабић (2016). “Утицај мера управљања саобраћајем на 

аеродрому на трошковну ефикасност летова”, Зборник радова са 43. Симпозијума 
операционих истраживања SYM-OP-IS 2016, секција "Саобраћај, транспорт и 
комуникације", Тара, Србија, 20-23 септембар, стр. 591-594 (M33) 
 

16. F. Netjasov, B. Mirkovic, T. Krstic Simic, O. Babic (2017). “Hazard Identification 
Approach for Future Highly Automated Air Traffic Management Concept of Operations: 
Experiences from AUTOPACE project”, 7th International Conference on Safety and 
Security Engineering, SAFE 2017, Session “Transportation Safety and Security“, Rome, 
Italy, 6-8. september (M33) 
 

17. Б. Мирковић, T. Kрстић Симић, Ф. Нетјасов, O. Бабић (2017). “Methodology for Safety 
Risk Assessment in Future Air Traffic Management Concept of Operations”, Зборник 
радова са 44. Симпозијума операционих истраживања SYM-OP-IS 2017, секција 
"Саобраћај, транспорт и комуникације", Златибор, Србија, 25-28. септембар, стр. 729-
733 (M33) 
 

18. B. Mirkovic, F. Netjasov, T. Krstic Simic, O. Babic (2018). “Safety Risk Assessment in 
Future Automated Air Traffic Management System”, 97th Transportation Research Board 
Annual Meeting, Washington DC, USA, 7-11 january (M33) 

 
19. F. Netjasov, B. Mirkovic, T. Krstic Simic, O. Babic (2019). “Identification of Safety 

Critical Hazards to Support Future Air Traffic Controller Training”, Proceedings of 23rd 
World Conference of Air Transport Research Society (ATRS), Amsterdam, The 
Netherlands, 2-5 july, on-line: paper 89 (M33) 

 
20. T. Krstic Simic, O. Babic (2019). “Influence of Airfield Operations Management on Flights 

Time and Cost Efficiency”, Proceedings of 23rd World Conference of Air Transport 
Research Society (ATRS), Amsterdam, The Netherlands, 2-5 july, on-line: paper 313 (M33) 
 

 
Д. ПРИКАЗ И ОЦЕНА НАУЧНОГ РАДА КАНДИДАТА НАКОН ПРЕТХОДНОГ 
ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 
Кандидаткиња се бави истраживачким радом у ужој научној области “Аеродроми и 
безбедност ваздушне пловидбе” са посебно исказаним интересом у области 
истраживања утицаја мера управљања ваздушним саобраћајем на аеродромима на 
комплексност саобраћаја и трошковну и временску ефикасност одвијања саобраћаја, 
као и истраживањима утицаја аутоматизације на безбедност у контроли летења.  
 
У наставку ће бити дат приказ радова у часопису са SCI листе, домаћем часопису и 
међународном тематском зборнику, објављеним након претходног избора у звање 
доцента. 
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У раду под бројем 12 (поглавље у тематском зборнику) који је проистекао из рада на 
Хоризон 2020 пројекту „AUTOPACE“, кандидаткиња се бавила проблемом утицаја 
повећања аутоматизације у будућем систему контроле летења (после 2050. године) на 
безбедност ваздушне пловидбе. Наиме у будућем систему контроле летења очекује се 
много већа улога аутоматизације чиме ће се активна улога човека (контролора летења) 
смањити и свести на праћење рада система и одобравање предложених акција од стране 
система. Будући контролори летења морају бити обучени да се безбедно адаптирају на 
нову улогу са посебним освртом на спремност да преузму активну улогу у случају 
отказа аутоматизације. Развој одговарајуће обуке заснован је на процени безбедносних 
хазарда у будућем систему контроле летења. У циљу процене безбедносних хазарда у 
поменутим радовима је предложен приступ заснован на идентификацији хазарда путем 
тзв. „brainstorming“ сесија са оперативним експертима комбиновањем четири познате 
комплементарне методе коришћене у ваздушном саобраћају. После две „brainstorming“ 
сесије идентификовани су бројни хазарди који су сврстани у две категорије: хазарди 
специфични за операције и хазарди специфични за радне задатке. Сви хазарди су потом 
били евалуирани по питању озбиљности и фреквенције дешавања и на основу тога су 
одређени безбедносно критични хазарди који су служили као основа за предлог новог 
плана и програма обуке будућих контролора летења.  
 
У раду под бројем 13 (М23) истраживан је утицај различитих конфигурација рулних и 
полетно-слетних стаза на аеродромима и различитих тактика управљања саобраћајем 
на аеродромима на трошковну и временску ефикасност летова. За задату 
конфигурацију рулних и полетно-слетних стаза аеродрома, саобраћајну потражњу, и 
различите тактике управљања саобраћајем вршени су симулациони експерименту 
применом алата SIMMOD. При томе су евалуирани проток и кашњење саобраћаја, 
потрошња горива, бука и емисија гасова. На основу њихових вредности прорачунавани 
су временска и трошковна ефикасност летова, узимајући у обзир поред наведених 
елемената и трошкове кашњења путника и посада. На основу спроведених 
експеримената закључено је да временска и трошковна ефикасност летова значајно 
зависи од конфигурација рулних и полетно-слетних стаза на аеродромима и различитих 
тактика управљања саобраћајем на аеродромима. 
 
У раду под бројем 14 (М51) кандидаткиња се бавила истраживањем негативних ефеката 
ваздушног саобраћаја на друштво и животну средину. У раду је уочено да се у циљу 
превазилажења негативних утицаја ваздушног саобраћаја предузима низ различитих 
технолошких, оперативних и економских мера. Једна од економских мера је увођење 
накнада за емисију гасова на аеродромима. Овакав систем накнада је подржан од 
стране организација од значаја за обављање цивилног ваздушног саобраћаја и 
пропраћен одговарајућом међународном регулативом. У раду су дате опште 
карактеристике накнада за емисију гасова и описан је начин увођења и примене ових 
накнада. Такође, приказани су примери и резултати увођења ових накнада на 
појединим аеродромима. 
 
 
Ђ. ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
 
На основу поднете документације и напред изнетог у овом извештају, Комисија 
констатује да кандидаткиња др Татјана Крстић Симић испуњава све критеријуме 
прописане Законом о високом образовању, као и критеријуме за избор у звање доцента 
на Универзитету у Београду и то: 
 



 11

Општи услов 
 
ü Доктор је наука из уже научне области за коју се бира, стечен на Универзитету у 

Београду – Саобраћајни факултет, 
ü Испуњава услове за избор у звање доцента. 

 
 
Обавезни услови 
 
ü Поседује педагошко искуство, способност и смисао за наставни рад, 
ü Педагошки рад оцењен високим оценама у студентским анкетама, 
ü Има један рад објављен у научном часопису категорије М23 након претходног 

избора у звање доцента, 
ü Има један рад објављен у домаћем часопису након претходног избора у звање 

доцента (М51), 
ü Има један рад објављен у међународном тематском зборнику (М14), 
ü Има шест радова који су саопштени и објављени у зборницима са значајних 

међународних скупова након претходног избора у звање доцента (М33), 
 
Изборни услови 
 
1) Стручно-професионални допринос 
 
ü Учесник је стручних и научних међународних скупова (7 саопштења од 

претходног избора у звање доцента).  
ü Од претходног избора у звање доцента била је: ментор на 4 завршна рада и члан 

комисија за оцену и одбрану 6 завршних и 8 мастер радова.  
ü Од претходног избора у звање доцента била је сарадник на једном домаћем и три 

међународна научно-истраживачка пројекта.  
ü Рецензент је једног међународног научног часописа и две међународне 

конференције. 
 
2) Допринос академској и широј заједници 
 
ü Кандидаткиња је члан Уређивачког одбора Издавачке делатности Саобраћајног 

факултета од 2016. године. 
 

3) Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким установама у 
земљи и иностранству 
 
ü Од претходног избора у звање доцента учествовала је у изради два међународна 

истраживачка пројекта (APACHE и AUTOPACE, 2016-2018) у оквиру програма 
Европске комисије „Horizon 2020“ (подпрограм „SESAR 2020“ – пројекти 
истраживања у систему управљања ваздушним саобраћајем). Тренутно учествује 
у једном међународном „Horizon 2020“ пројекту (ENGAGE, 2018-2022). Кроз 
поменуте пројекте кандидаткиња је сарађивала или тренутно сарађује са више 
високошколских и научноистраживачких установа у иностранству. 
 

 




