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Ilpe4r'ner:

hraeuraj KowrrcNje o nprjaeruenhM xaHAuAartaMa 3a ua6op y 3satbe peAoBHor npoQecopa

3a yxy HayqHy o6aacr "f lpyrvrcxr 14 rpaAcxl4 rpaHcnopr nyrHlrxa"

Ha ocnosy oAnyKe V,z6opaor eeha Cao6pahajnor Qaxyrrera 6poj 5A3/2 oA18.06.2021,. roAhHe, a no o6jas.rreHoM KoHKypcy 3a

raa6op je4Hor  peAooHor  npo$ecopa Ha o4pe leHo BpeMe Ha Heo,qpefeHo BpeMe ca  nyHhM paAHt tM BpeMeHoM 3a yxy  Hayr lHy

o6lacr "f ipyancxr h rpaAcxt4 rpaHcnopr nyrHhKa", rMeHoBaHkl cMo 3a q,naHoBe Konancraje 3a noAHoueloe r:aeuraja o

nphJa B/beH14M xaHArAaThMa

Ha xoxxypc xojr,r je o6jasrueH y HeAe,rbHfiM oT.nacHi4M HoBriHaMa HaLlhoHarHe cnyx6e 3a 3anoui,rbaBarue "f loc.nosn" 6poj940 op'

30 .06 .2021.  foAuHe,  npu jaeuo ce  caMo JeAaH KaHAuAar  u  ro :

,Q,p Cnaaeu M. Tl4l{A, Aun.n.hHx.cao6pahaja, BaHpeAHh npoQecop Vxraeplurera y Seorpa4y - Cao6pahajxor Qaxynrera

Ha ocHoey nperneAa AocraB.rbeHe AoHyMeHraqhje 6poj 675/t oA09.07 ,2021,. roAHHe, xoHcraryjemo Aa KaHA/Aar 4p Craeeu M.

TVtL\A, gunn.nxx.cao6pahaja, ucnyruaaa cBe ycroBe KoHKypca h noAHocHMo caegehu:

PEOEPAT

A.6raorpa0cxh noAaqH

,{p Caaaea M. Tl lqA, je polex 27-09.L910. roAilHe y Socaucxo|r fpaxoay, r4e je saapu.tho ocHoBHy h cpeAby tuxony ca

oputnelnw ycnexoM. Ha VHr,reep:rarer y 6eorpa4y - Cao6pahajxra $axynrer ynhcao ce 1992. roAhHe. ,{nnnomupao je 1996.

roAhHe Ha O4cexy 3a ApyMcKh u rpaAcKr4 cao6pahaj, ca npocevHoM oLleHoM 9,45. f lnnnotacKfi paA noA Ha3t4BoM "Bpe4noearse

eapujaarn BhAa npeBo3a nWHV,Ra ua nuaulnjaaHor rpa4cxor npeBo3a nyrHhKar',  oL{eroeH je oqenorut 10.

l-1ocne pe4oeaux ctygnja, uKo/lcKe 1,996./1,997. roAhHe, KaHrq,xAar je ynNcao u 3aBpurt4o nocneAfinnoMcxe cry4rje na

Cao6pahajuon $axynrery y 6eorpa4y ca npoceqHoM oLleHoM 9,86. MarrcrapcKx paA nt o6nacru jaexot rpa4cxor rpaHcnopra

nyrHhxa ca  reMoM " [ lp rnor  passo jy  MeroAa 3a ynpaB, rbaFbe chcreMuMa jaenor  nnacosHor  rpaHcnopra  nyrx rxa"  o46paHrao je  Ha

Cao6pahajHonn Qa xynrery 2001. ro4rue.

Kao cry4eHr ocHoBHhx v nocneqt4nroMcKhx cry4raja Bi lLrJe nyra je narpafl teaH, oA L{era cy uajeuavajHrje Harpa4e: HarpaAa

$oH4aqrje "f lpoQ. Hrxona Oxa", xao Haj6orbeM cryAeHry O4cexa 3a ApyMcKh v rpaAcKV cao6pahaj i l  rpaHcnopr (1994.),

HafpaAa "14. Oxro6ap" l-Cfl  "6eorpaA" noBoAoM 104. rograHe jasrior npeeo3a y EeorpaAy 3a Hai6otbl4 Ai lnnoMcKtl paA i l3

o6nacrn jaeHor rpa4cxor nyrHr4vKor npeBo3a (1996.) i l  HafpaAa f lpr,repe4ne KoMope Seorpaga 3a Hajlatbv MarucrapcKh paA y

2A01. ropnan na YHneepsNrery y 6eorpa4y.

Og 1996. roAr4He xaH,qn4ar je 3anoc,neH Ha Vunaepsurery y Seorpa4y - Cao6pahajuona Qaxyarery. V nepro4y op!997. po 2042.

roAilHe paAAy ceojcray achcreHTa-npunpaBHhKa ca nyHr4M paAHr4M BpeMeHoM Ha KareApr 3a ApyMcxrt n rparycKvl rpaHcnopr. V

Mapry Meceqy 2O02. rognue raa6paH je y:earue achcreHra Ha Karegpu 3a ApyMcxl4 u rpaAct<u rpaHcnopr.

V neprao4y o4 jaHyapa 2003. 4o cenrena6pa 2008. ro4l+re, na Cao6pahajnonir Qaxy,rrrery My Mt4pyjy npaBa t4 o6aeeae ycne4

aHrax(oeaFba y rpaHcnoprHoj npraBpeAh Cp6uje, r4e je o6asruao QynxLiraje ,{upexropa 4rapexqnje aa jaenu npe8o3 rpaAa

Seorpa,qa, a 3arhM h reHepanHor AhpeKropa l-Cl1 ,,Eeorpa4" (2003. - 2008.).

V nnajy Meceqy 2007. roguue uaa6pan je ra nnecro nornpeAceAHraxa naefyuapo4ue acoqnjaqnje ea jaenu rpancnopr

{lnternational Associat ion of Public Transport-U|TP), Haj:navajnrje caercxe crpytrHo-HayqHe hHcrl4ryl- lHje ra o6nacrr jaeHor

rpaHcnopra nyrHuKa, hcre ro4uue raa6par je u n npeAceAHuKa Light Rail  Transport gnautnje UITP (o6jegnreyje raxouttrcxe
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системе и трамвајске системе). На 58. светскпм UITP кпнгресу у Бешу 2009. гпдине, изабран је за ппшаснпг 
пптпредседника International Association of Public Transport. 
 

Пп ппвратку на Универзитет у Бепграду – Сапбраћајни факултет, пд септембра 2008. гпдине дп 2011. гпдине пбављап је 
ппслпве асистента на Катедри за Друмски и градски трансппрт.  
 

Дпктпрску дисертацију из пбласти јавнпг градскпг трансппрта путника ппд називпм "Прилпг развпју метпда за стратещкп 
управљаое системпм јавнпг градскпг трансппрта путника" успещнп је пдбранип на Универзитету у Бепграду - 
Сапбраћајнпм факултету 10.06.2011. гпдине. 
 

У пктпбру 2011. гпдине на Универзитету у Бепграду - Сапбраћајнпм факултету изабран је у зваое дпцента за ужу наушну 
пбласт „Друмски и градски трансппрт путника“, а у пктпбру 2016. гпдине у зваое ванреднпг прпфеспра са пуним радним 
временпм, за ужу наушну пбласт " Друмски и градски трансппрт путника ". 
 

У перипду пд 2012. дп 2015. гпдине кандидат је пбављап функцију Прпдекана за наушнп-истраживашки рад на 
Универзитету у Бепграду - Сапбраћајнпм факултету. 
 

У тпку свпг прпфесипналнпг рада вище пута је награђиван, а најзнашајније награде су: награда Универзитета у Бепграду и 
Медиа Инвента “Капетан Мища Анастасијевић” за најбпљег меначера у јавнпм предузетнищтву у Републици Србији у 
2005. гпдини, награда Удружеоа нпвинара Србије – аутпмпбилски фпрум: “Меначер сапбраћаја и трансппрта гпдине” за 
најбпљег меначера из пбласти сапбраћаја и трансппрта у Републици Србији у 2008. гпдини и награда International 
Association of Public Transport дпдељене у Бешу, јуна 2009. гпдине за дппринпс развпју светскпг јавнпг трансппрта путника. 
Такпђе, 2019. гпдине дпдељeна му је плакета Универзитета у Истпшнпм Сарајеву за дппринпс у раду и афирмацији 
Сапбраћајнпг факултета у Дпбпју.  
 

Кандидат тренутнп пбавља следеће функције: 
 

(пд 2010.) - Honorary Vice-President of International Association of Public Transport (UITP), Brussels, Belgium; 
(пд 2012.) - Шеф студијскпг мпдула Друмски и градски трансппрт, Универзитет у Бепграду-Сапбраћајни факултет; 
(пд 2016.) - Шеф здружене Катедре за Друмски и градски трансппрт, Универзитет у Бепграду-Сапбраћајни факултет. 
 

Гпвпри енглески и руски језик. 
 
А.1 Дпдатнп пбразпваое и усаврщаваое 
 

У свпјпј дпсадащопј наушнпј и струшнпј каријери кандидат се дпдатнп пбразпвап и усаврщавап, и стекап знашајне 
диплпме из пбласти градскпг и друмскпг трансппрта, пд кпјих су најважније:  
 

- International Association of Public Transport, (2005), Certificate for Public Transport Manager with specialization for 
Organisation and Economy, Copenhagen, Denmark;  

- International Association of Public Transport, (2006), Certificate for Public Transport Manager with specialization for 
Tehnological Inovations in Public Transport and the Added – Value for Operators and Costumers, Bangkok, Thailand;  

- International Association of Public Transport, (2006), UITP Certificate for Public Transport Manager with specialization for 
Managament and Integration, Milan, Italy;  

- Универзитет у Бепграду – Мащински факултет (2006), Бепград, Србија, Диплпма за наципналнпг експерта за 
управљаое пдржаваоем, (N

o
- ND 74);  

- International Road Transport Union - IRU Academy, Geneva, Switzerland, (2007), Certificate of Professional Competence for 
the Road Transport Manager International Road Passenger Transport, (N

o
 – SCCCOCPC6221103);  

- International Road Transport Union - IRU Academy, Geneva, Switzerland, (2007), Certificate of Professional Competence for 
the Road Transport Manager National Road Passenger Transport, (N

o
 – SCCCOCPC6117106);  

- PTV Group, Karlsruhe, Germany, (2016), Certificate from PTV Vision Training Course: Visum 15 Introduction based on Public 
Transport Modelling; 

- PTV Group, Karlsruhe, Germany, (2018), Certificate from PTV Vision Training Course: PT Visum 17.01-09 Advanced Public 
Transport Modelling; 

- International Association of Public Transport, (2018), UITP Training Programme for the development of Electric Buses, 
Belgrade, Serbia;  

- University of Pennsilvania (PENN), (март – јул 2021), Philadelphia, USA,  Course: TRANSIT - Urban Transit for Livable Cities, 
(Valid Certificate ID: 14ab432591674dd2aab4d0f8a30d73ad). 

 
А.2 Чланствп у прпфесипналним и струшним институцијама 
 

Кандидат је шлан вище прпфесипналних и струшних институција у земљи и инпстранству:  
 

- Члан удружеоа инжеоера и технишара Србије (пд 1996.); 
- Члан Института за Трансппртнп Инжеоерствп из Ващингтпна (Institute of Transportation Engineers), USA (пд 2002.); 
- Члан Међунарпдне аспцијације за јавни трансппрт, (International Association of Public Transport), Белгија (пд 2004.); 
- Члан UITP Аутпбуске Дивизије (Bus Division), Белгија (пд 2004.); 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://courses.edx.org/certificates/14ab432591674dd2aab4d0f8a30d73ad
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- Члан UITP Ligh Rail Дивизије, (LRT Division), Белгија (пд 2007.); 
- Члан UITP Академске мреже (UITP Academic Network), Белгија (пд 2013.). 
- Члан Струшнпг савета Наципналне aспцијације за аутпнпмна и електришна впзила (NAAEV - National Association of 

Autonomous and Electric Vehicles of Serbia (пд 2015.). 
 

А.3 Ушещће у пдбприма шаспписа и скуппва 
 

- Члан редакције наушнп-струшнпг шаспписа “Сапбраћај у градпвима“ (пд 1996.); 
- Члан International Editorial Board шаспписа “International Journal for Traffic and Transport Engineering“ (пд 2011.); 
- Члан International Scientific Committee међунарпдне кпнференције ICTTE – International Conference on Traffic and 

Transport Engineering (пд 2012.);  
- Члан International Program Commitee међунарпдне кпнференције "Transport For Today's Society" (пд 2014.); 
- Члан International Program Commitee међунарпднпг симппзијума „New Horizons of Transport and Communications“ (пд 

2015.); 
- Члан International Advisory Board шаспписа “Journal of Applied Engineering Science“ (пд 2020.); 
 

Б. Дисертације 
 

Б.1. Одбраоена дпктпрска дисертација 

Тица С., (2011), Прилпг развпју метпда за стратещкп управљаое системпм јавнпг градскпг трансппрта путника, 
Дпктпрска дисертација, Универзитет у Бепграду - Сапбраћајни факултет Бепград,  страна 209. 

 

Б.2. Одбраоен магистарски рад 

Тица С., (2001), Прилпг развпју метпда за управљаое системима јавнпг маспвнпг трансппрта путника, Магистарски рад, 
Универзитет у Бепграду - Сапбраћајни факултет Бепград, страна 160. 

 
В. Наставна, наушнп-истраживашка и струшна активнпст 
 
В.1. Наставна активнпст 
 

Пп заппщљаваоу на Универзитету у Бепграду - Сапбраћајнпм факултету пд септембара 1996. гпдине, где је биран у 
зваое асистента–приправника (04.02.1997.) за ужу наушну пбласт „Друмски и градски трансппрт путника“, кандидат је 
бип ангажпван на извпђеоу наставе – аудитпрних и лабпратпријских вежби из предмета Јавни градски путнишки превпз. 
 

Пд избпра у зваое асистента (15.03.2002.) дп мпмента ангажпваоа у трансппртнпј привреди Србије бип је ангажпван на 
извпђеоу наставе из предмета Јавни градски путнишки превпз на Катедри за јавни градски путнишки превпз. У перипду 
пд 28.01.2003. дп 01.10.2008. гпдине, на Сапбраћајнпм факултету мирују му права (Рещеое п мирпваоу права и пбавеза 
брпј 56/2 пд 28.01.2003. гпдине) услед ангажпваоа у трансппртнпј привреди Србије. У наведенпм перипду је пбављап 
функције директпра Дирекције за јавни превпз града Бепграда и генералнпг директпра ГСП „Бепград“. И ппред 
пбављаоа наведених функција кандидат је ушествпвап у свим активнпстима Здружене Катедре за Друмски и градски 
трансппрт. 
 

Пд пктпбра 2008. гпдине дп избпра у зваое дпцента (01.10.2011. гпдине), ангажпван је на извпђеоу дела наставе – 
предаваоа и вежби у пквиру Здружене Катедре за друмски и градски трансппрт из предмета са пснпвних академских 
студија: Технплпгија трансппрта путника, Пснпве јавнпг градскпг трансппрта путника, Јавни градски трансппрт путника, 
Системи трансппрта путника, кап и мастер академских студија: Системи трансппрта путника и Метпде истраживаоа и 
мереоа у трансппрту.  

Пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра (21.11.2016. гпдине) дп данас, кандидат је ангажпван на извпђеоу предаваоа 
из наставних предмета у пквиру Здружене Катедре за друмски и градски трансппрт за студенте уписане на мпдуле: 
Друмски и градски трансппрт, Друмски и градски сапбраћај, Безбеднпст друмскпг сапбраћаја, Ппщтански сапбраћај и 
мреже, Телекпмуникаципни сапбраћај и мреже и Ваздущни сапбраћај и трансппрт, и тп: 
 

Пснпвне студије:  
 

1. Технплпгија трансппрта путника (фпнд 2+3, VI семестар, Мпдул: Друмски и градски трансппрт); 
2. Пснпве јавнпг градскпг трансппрта путника (фпнд 2+2, V семестар, Мпдул: Друмски и градски сапбраћај); 
3. Пснпве јавнпг градскпг трансппрта путника (фпнд 2+2, VII семестар, Мпдул: Безбеднпст друмскпг сапбраћаја); 
4. Јавни градски трансппрт путника (фпнд 2+2, VII семестар, Мпдул: Друмски и градски трансппрт); 
5. Планираое јавнпг градскпг трансппрта путника (фпнд 2+2, VIII семестар - Мпдул: Друмски и градски трансппрт); 
6. Пснпви технплпгије друмскпг линијскпг трансппрта (фпнд 2+2, IV семестар - Мпдули: Ппщтански сапбраћај и мреже, 

Телекпмуникаципни сапбраћај и мреже и Ваздущни сапбраћај и трансппрт). 
 

Мастер студије:  
 

1. Системи трансппрта путника (фпнд 2+2, I семестар, Мпдул: Инжеоерствп друмскпг и градскпг трансппрта); 
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2. Системи трансппрта путника (фпнд 2+2, I семестар, Мпдул: Сапбраћајнп инжеоерствп); 
3. Метпде истраживаоа и мереоа у трансппрту (фпнд 2+3, I семестар, Мпдул: Инжеоерствп друмскпг и градскпг 

трансппрта); 
4. Инфпрмаципне технплпгије у трансппрту путника (фпнд 2+2, I семестар, Мпдул: Инжеоерствп друмскпг и градскпг 

трансппрта); 
5. Управљаое системпм јавнпг градскпг трансппрта путника (фпнд 2+2, I семестар, Мпдул: Инжеоерствп друмскпг и 

градскпг трансппрта); 
6. Пснпви система трансппрта путника (фпнд 2+2, I семестар, Мпдул: Меначмент и екпнпмија у трансппрту и 

кпмуникацијама). 
 

Дпктпрске студије:  
 

1. Системи јавнпг друмскпг трансппрта (фпнд 3+0, I семестар, Прпграм: Сапбраћај); 
2. Управљаое системима јавнпг трансппрта путника (фпнд 3+0, II семестар, Прпграм: Сапбраћај). 

 

Према важећем плану ангажпваоа, тренутнп пптерећеое кандидата, пднпснп прпсешан недељни фпнд шаспва, на свим 
нивпима студија изнпси 29,67 шаспва, пднпснп 26,67 предаваоа и 3 СИР. 
 

Псим неппсредних наставних активнпсти, кандидат се активнп бави унапређеоем садржаја и метпда наставе, 
унапређеоем и израдпм наставних планпва и прпграма за предмете на здруженпј Катедри за друмски и градски 
трансппрт. Бип је шлан тима кпји је радип на успещнпм прпцесу реакредитације студијских прпграма Сапбраћајнпг 
факултета у прпщлпм перипду. Такпђе, тренутнп је представник студијскпг мпдула „Друмски и градски трансппрт“ у 
Кпмисији за пснпвне и мастер академске студије Сапбраћајнпг факултета. 
 

Кандидат је активнп ушествује и у другим пблицима рада са студентима, кап щтп су кпнсултације, пружаое ппмпћи 
приликпм израде семинарских и прпјектних радпва, диплпмских, заврщних, мастер радпва, кап и магистарских теза и 
дпктпрских дисертација из пбласти јавнпг трансппрта путника.  
 

Бип је рукпвпдилац тима и један пд аутпра израде Прпграма развпја наушнп-истраживашкпг ппдмлатка Сапбраћајнпг 
факултета за перипд 2014. – 2019. гпдине. 
 
В.2. Учбеници 
 
Аутпр је 2 (два) пдпбрена универзитетска учбеника кпја се кпристе у наставнпм прпцесу на пснпвним и мастер 
академским студијама: 
 

1. Тица С. (2016), Системи јавнпг трансппрта путника - Елементи технплпгије, прганизације и управљаоа, Универзитет у 
Бепграду, Сапбраћајни факултет, Бепград, 218 страна, ISBN 978-86-7395-350-2; 
 

2. Тица С. Живанпвић П. Бајшетић С. (2021), Технплпгија трансппрта путника, Универзитет у Бепграду - Сапбраћајни 
факултет, Бепград, 376 страна, ISBN 978-86-7395-439-4. 

 
В.3. Ментпрства и кпмисије 
 

У тпку дпсадащоег рада у настави кандидат је бип шлан кпмисије и ментпр за израду и пдбрану 21 диплпмскoг радa, 41 
пут шлан кпмисије и/или ментпр израде и пдбране заврщних радпва (11 пута у претхпднпм избпрнпм перипду) и ментпр 
на изради и пдбрани 11 мастер радпва (2 пута у претхпднпм избпрнпм перипду). Такпђе, кандидат је бип шлан кпмисије 
израде и пдбране 3 магистарске тезе (2 на Универзитету у Бепграду - Мащинскпм факултету и 1 на Универзитету Истпшнп 
Сарајевп – Сапбраћајни факултет Дпбпј).  
 

У претхпднпм избпрнпм перипду бип је ментпр на изради 3 (три) успещнп пдбраоене дпктпрске дисертације: 
 

- Стакп БАЈЧЕТИЋ (2018.), Мпдел за пптимизацију времена пбрта впзила на линији јавнпг градскпг трансппрта путника, 
Универзитет у Бепграду - Сапбраћајни факултет; 

- Предраг ЖИВАНПВИЋ (2018), Мпдел за дефинисаое карактеристика тпкпва путника на линији јавнпг градскпг 
трансппрта путника, Универзитет у Бепграду - Сапбраћајни факултет; 

- Дејан ЗЛАТКПВИЋ (2018), Мпдел за анализу пправданпсти прпјеката јавнп-приватнпг партнерства у систему јавнпг 
градскпг трансппрта путника, Универзитет у Бепграду - Сапбраћајни факултет. 

 

и шлан кпмисије на изради 2 (две) дпктпрске дисертације: 
 

- мр Тибпр ФАЗЕКАШ (2020), Инпвативни приступ пдрживпсти кпнцепта паметних градпва на ппдрушју система јавнпг 
трансппрта путника – кпмпаративна анализа Србије и Мађарске, Универзитет у Нпвпм Саду - Екпнпмски факултет у 
Субптици; 

- мр Срђан ФИЛИППВИЋ (2020), Развпј мпдела струшнпг усаврщаваоа инжеоера пдржаваоа за стицаое Еврппскпг 
сертификата,  Универзитет у Бепграду - Мащински факултет. 
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Тренутнп је ментпр на изради 2 (две) дпктпрске дисертације кпје су у тпку: 
 

- Андреа НАЂ, Метпдплпгија за управљаое системпм аутп-такси трансппрта путника, Универзитет у Бепграду - 
Сапбраћајни факултет; 

- Раденка БЈЕЛПШЕВИЋ, Метпд за дефинисаое пснпвних елемената угпвпрних пднпса у систему јавнпг градскпг 
трансппрта путника, Универзитет у Истпшнпм Сарајеву - Сапбраћајни факултет Дпбпј. 

 

и шлан кпмисије на изради 1 (једне) дпктпрске дисертације кпја је у тпку: 
 

- мр Нада СТАНПЈЕВИЋ, Мпдел трпщкпва експлпатације великих впзних паркпва са ппгпнпм на кпмпримпвани 
прирпдни гас, Универзитет у Бепграду - Мащински факултет. 

 

Активнп ушествује у раду кпмисија за избпр наставника и сарадника на Универзитету у Бепграду - Сапбраћајнпм 
факултету (Б. Милпванпвић (ванредни прпфеспр), П. Живанпвић и С. Бајшетић (дпцент), А. Нађ (асистент)) и Мащинскпм 
факултету (М. Васић (асистент)), Универзитету у Нпвпм Саду – Грађевински факултет (С. Јпванпвић (дпцент)) и 
Универзитету Истпшнп Сарајевп - Сапбраћајнпм факултету Дпбпј (Р. Бјелпщевић и Б. Ристић (асистент)). 
 
В.4. Студентскп вреднпваое педагпщкпг рада 
 
Кандидат има изражен смисап за педагпщки рад, кпји је верификпван виспким пценама анкетама за студентскп 
вреднпваое педагпщкпг рада наставника и сарадника, а кпје је спрпвпдип Сапбраћајни факултет (у претхпднпм перипду 
пцеоен је прпсешнпм пценпм 4,75/5,00). Ппсматранп пп перипдима прпсешне пцене изнпсе: (2009./2010. - 4,69), 
(2010./2011. - 4,83), (2011./2012. - 4,86), (2012./2013. - 4,80), (2013./2014. - 4,87), (2014./2015. - 4,60), (2015./2016. - 4,64), 
(2016./2017. - 4,80), (2017./2018. - 4,76), (2018./2019. - 4,67) и (2019./2020. - 4,68). Детаљан приказ пцене наставне 
активнпсти кандидата у претхпднпм избпрнпм перипду приказан је у Табели 1. 
 
Табела 1. Пцена наставне активнпсти кандидата пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

Шкплска гпдина Семестар Назив предмета 
Прпсек пп  
предмету 

Студијски  
мпдул 

Ангажпваое 

2015/16 - Зимски семестар 5 Пснпви јавнпг градскпг трансппрта путника 4,68 ДС Предаваоа 

2015/16 - Зимски семестар 5 Технплпгија трансппрта путника 4,59 ДТ Предаваоа 

2015/16 - Летои семестар 4 Пснпви технплпгије друмскпг линијскпг трансппрта 4,79 ПС, ТС И ВЗ Предаваоа 

2015/16 - Летои семестар 6 Јавни градски трансппрт путника 3,94 ДТ Предаваоа 

2016/17 - Зимски семестар 5 Пснпви јавнпг градскпг трансппрта путника 4,80 ДС Предаваоа 

2016/17 - Летои семестар 6 Технплпгија трансппрта путника 4,80 ДТ Предаваоа 

2017/18 - Зимски семестар 5 Пснпве јавнпг градскпг трансппрта путника 5,00 ДС Предаваоа 

2017/18 - Зимски семестар 7 Пснпве јавнпг градскпг трансппрта путника 4,60 ДБ Предаваоа 

2017/18 - Зимски семестар 7 Јавни градски трансппрт путника 5,00 ДТ Предаваоа 

2017/18 - Летои семестар 4 Пснпви технплпгије друмскпг линијскпг трансппрта 4,88 ПС, ТС И ВЗ Предаваоа 

2017/18 - Летои семестар 8 Планираое јавнпг градскпг трансппрта путника 4,45 ДТ Предаваоа 

2017/18 - Летои семестар 6 Технплпгија трансппрта путника 4,62 ДТ Предаваоа 

2018/19 - Зимски семестар 5 Пснпве јавнпг градскпг трансппрта путника 4,67 ДС Предаваоа 

2018/19 - Зимски семестар 7 Пснпве јавнпг градскпг трансппрта путника 4,79 ДБ Предаваоа 

2018/19 - Зимски семестар 7 Јавни градски трансппрт путника 4,42 ДТ Предаваоа 

2018/19 - Летои семестар 4 Пснпви технплпгије друмскпг линијскпг трансппрта 4,78 ПС, ТС И ВЗ Предаваоа 

2018/19 - Летои семестар 8 Планираое јавнпг градскпг трансппрта путника 4,47 ДТ Предаваоа 

2018/19 - Летои семестар 6 Технплпгија трансппрта путника 4,90 ДТ Предаваоа 

2019/20 - Зимски семестар 7 Јавни градски трансппрт путника 4,76 ДТ Предаваоа 

2019/20 - Зимски семестар 7 Пснпве јавнпг градскпг трансппрта путника 4,49 ДБ Предаваоа 

2019/20 - Зимски семестар 5 Пснпве јавнпг градскпг трансппрта путника 4,78 ДС Предаваоа 

 

Такпђе, ппсебну пажоу у претхпднпм перипду кандидат је ппсветип развпју, пствареоу веза и сарадое Сапбраћајнпг 
факултета са наушним и струшним институцијама у земљи и инпстранству. Крпз активнп ушещће, а нарпшитп у Академскпј 
мрежи UITP, кандидат је ствприп јаке везе између наушнп-истраживашких институција и праксе крпз развпј заједнишких 
активнпсти усмерених на развпј, умрежаваое и размену инфпрмација између истраживаша и практишара, щтп 
представља пплазну ташку сарадое на великпм брпју тема и прпјеката. Активнп ушествује у прганизацији струшних 
студијских ппсета кпмпанијама у земљи и инпстранству, и активнп ради на ствараоу ппзитивних услпва у трансппртним 
кпмпанијама везанп за знашајније ангажпваое младих сапбраћајних инжеоера у трансппртнпј привреди Србије. У 
претхпднпм перипду дап је успещне преппруке за заппщљаваое вище пд 100 диплпмираних инжеоера сапбраћајних у 
трансппртнпј привреди. 
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В.5. Међунарпдна сарадоа 

У пквиру редпвних наставних и наушнп-истраживашких активнпсти у прптеклпм перипду успещнп је пстварип сарадоу са 
Coventry University Enterprises Limited, Zurich University of Applied Sciences, Delft University of Technology, Technische 
Universität München, Università di Bologna, University of Pennsilvania, Универзитетпм у Истпшнпм Сарајеву, Свеушилищтем у 
Загребу - Факултетпм прпметних знанпсти, Универзитетпм Св. Климент Пхридски из Битпле, кап и са Joint Research 
Centre-European Commission (JRC).  

Пд 2011. гпдине предаје кап гпстујући прпфеспр на Универзитету у Истпшнпм Сарајеву - Сапбраћајни факултет Дпбпј, БиХ, 
на предметима из пбласти друмскпг и градскпг трансппрта путника. 
 

В.2. Наушнп – истраживашка и струшна активнпст  
 

Крпз свпј дпсадащои наушнп-истраживашки и струшни рад кандидат је стекап великп искуствп у развпју нпвих и 
мпдернизацији ппстпјећих система јавнпг трансппрта путника, а нарпшитп у дпмену планираоа, прпјектпваоа, 
експлпатације, технплпщких, финансијских и институципналних питаоа и оихпвих интерфејса и интеракција са 
распплпживим бучетима. Бип је саветник мнпгих градских управа у фазама прпјектпваоа, развпја и имплементације 
система јавнпг градскпг трансппрта путника. Има знашајнп искуствп у управљаоу тимпвима међунарпдних и дпмаћих 
струшоака.  
 

Ушествпвап је у изради 157 међунарпдних и наципналних прпјеката из пбласти планираоа, прпјектпваоа, технике и 
технплпгије, прганизације и управљаоа системима трансппрта путника (пд шега је бип тим лидер на 13 међунарпдних и 
85 наципналних прпјекта, а шлан раднпг и аутпрскпг тима на 15 међунарпдних и 44 наципналнa прпјекта).  
 

Аутпр је и кпаутпр 122 наушна и струшна рада кпји су пбјављени у референтним међунарпдним и дпмаћим шаспписима са 
рецензијпм, симппзијумима, кпнференцијама из пбласти сапбраћаја и трансппрта (пд шега је 12 радпва у шаспписима са 
SCI листе). Пд укупнпг брпја радпва први аутпр je бип на 83 рада. Пд избпра у зваое ванреднпг прпфеспра пбјавип je 
укупнп 36 радпва (пд шега 5 радпва у шаспписима са SCI листе). 
 

Има 1 регистрпван патент у Завпду за интелектуалну свпјину Републике Србије (Брпј патента: 1432 U1).  
 

Кпаутпр је 2 специјализпванa спфтвера, PTD – Public Transport Demand Analysis Tools кпји служи за анализу 
карактеристика трансппртних захтева и TraPer - Transport Performance Indicator кпји служи за мпнитпринг, 
квантификацију и анализу кљушних ппказатеља перфпрмнаси система трансппрта путника (KPI). Спфтвери су вище пута 
примеоени у изради наушнп-истраживашких прпјеката и наставнпм прпцесу на мастер и дпктпрским академским 
студијама  на Универзитету у Бепграду – Сапбраћајнпм факултету 
 

Ппседује Прпјектантску лиценцу за сапбраћај и сапбраћајну сигнализацију издату пд Инжеоерске кпмпре Србије ппд 
брпјем N

o
 - 370 F693 07, пд 2007. гпдине. 

 

Кпаутпр је 1 струшне публикације међунарпднпг знашаја, 1 мпнпграфије пд наципналнпг знашаја, кпја се кпристи кап 
пснпвна литература у прпцесу едукације енергетских меначера у Републици Србији и 4 струшне мпнпграфске 
библипграфске публикације из пбласти јавнпг градскпг трансппрта путника кпја се кпристи кап пснпвна литература у 
прпцесу струшне едукације кадрпва у трансппртним системима у Републици Србији: 
 

1. Tica S. et al., (2007), Development policy for public transport trolleybus subsystems, International Association of Public 
Transport-UITP, Brussels, Belgium; 

2. Тица С. и др. (2016), Прирушник за енергетске меначере за пбласт ппщтинске енергетике, Прпграм Уједиоених нација 
за развпј (UNDP Serbia), Бепград, 465 страна, ISBN 978-86-7728-236-3; 

3. Тица С. и др (2016), Правилник п пбавезама сапбраћајнпг пспбља у ЈКП Градскп сапбраћајнп предузеће "Бепград", ЈКП 
ГСП "Бепград", Бепград, 47 страна, ISBN 978-86-6129-001-5; 

4. Тица С. и др., (2016), Правилник п технишкп-експлпатаципним услпвима функципнисаоа трамвајскпг ппдсистема, ЈКП 
ГСП "Бепград", Бепград, 44 стране, ISBN 978-86-6129-002-2; 

5. Тица С. и др., (2017), Прирушник за практишну пбуку кандидата за впзаша трамваја, Агенција за безбеднпст сапбраћаја, 
Бепград, 69 страна, ISBN 978-86-89155-23-5. 

 

Стални је рецензент у дпмаћим и међунарпдним ренпмираним шаспписима: International Journal of Sustainable 
Transportation, Energy Policy, Transport, Tehnical Gazette, Tramways & Urban transit, Public Transport International, Техника-
Сапбраћај, Journal of Applied Engineering Science, International Journal for Traffic and Transport Engineering, Transactions on 
Maritime Science, International Scientific Journal: Horizons, итд. 
 

Ушествпвап је у раду и бип мпдератпр вище наушних и струшних скуппва у земљи и инпстранству из пбласти трансппрта. 
Најзнашајније међунарпдне кпнференције на кпјима је бип мпдератпр и председавајући су: 9

th
 UITP Light Rail Transport 

(LRT) World Conference кпја је пдржана у Истанбулу, у јуну 2008. гпдине и UITP – Regional Conference Central and Eastern 
Europe and Eurasia, пдржана у Бепграду у септембру 2006. гпдине. 
 

Такпђе, кандидат је прганизпвап вище едукативних семинара и тренинга за наципналне и међунарпдне струшоаке, са 
циљем премпщћаваоа празнине кпја шестп дели теприју и праксу. У претхпднпм избпрнпм перипду најзнашајнији су: 
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UITP Training Programme for the development of Electric Buses (2018), International seminar - Trends in the development of 
public transport systems (2019), Тренинг енергетских меначера за пбласт трансппрта путника (2017-2021). 
  

Тренутнп је шлан тима именпванпг пд стране Министарства грађевинарства, сапбраћаја и инфраструктуре за израду вище 
закпнских и ппдзакпнских аката. 
 
Г. Библипграфија наушних и струшних радпва 
 
Наушнп-истраживашки рад кандидата др Славена М. ТИЦЕ, дипл.инж.сапбраћаја припада ужпј наушнпј пбласти „Друмски 
и градски трансппрт путника“ ппсебнп у дпмену планираоа, прпјектпваоа, технплпгије, прганизације и управљаоа 
слпженим системима јавнпг градскпг трансппрта путника. Резултати истраживаоа су верификпвани пбјављиваоем већег 
брпја радпва у међунарпдним и дпмаћим шаспписима, и збпрницима са наушнп-струшних скуппва и кпнференција у 
земљи и инпстранству, кап и великпм брпју реализпваних прпјеката у реалним системима јавнпг градскпг трансппрта 
путника.  
 
Г.1. Радпви дп избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 
 
Мпнпграфије, мпнпграфске студије, тематски збпрници међунарпднпг знашаја - М10 
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49 Идејнп рещеое денивелације пещашких тпкпва на раскрсници Булевар Михајла Пупина – Ущће,  
Клијент: CITY NET, (2010-2011) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

50 Прпјекат унапређеоа сапбраћајнп – трансппртнпг система у зпни “ УШЋЕ ШОПИНГ ЦЕНТАР“ и “ УШЋЕ Tower“ – Резултати истраживаоа,  
Клијент: CITY NET, (2010-2011) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

51 Унапређеое система јавнпг градскпг и приградскпг трансппрта путника у граду Паншеву,  
Клијент: Град Паншевп, (2012) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

52 Нпви мпдел структуре, прганизације и управљаоа системпм јавнпг маспвнпг трансппрта путника,  
Клијент: Град Паншевп, (2012) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

53 Оснпвне и изведене карактеристике трансппртних захтева и трансппртне ппнуде,  
Клијент: Град Паншевп, (2012) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

54 Истраживаое улазака, излазака и прптпка путника у систему јавнпг маспвнпг трансппрта путника у Паншеву,  
Клијент: Град Паншевп, (2012) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

55 Истраживаое ставпва кприсника и експерата, трансппртних пптреба и захтева у систему јавнпг маспвнпг трансппрта путника у Паншеву,  
Клијент: Град Паншевп, (2012) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

56 Мпдел угпвпра п прпизвпдои брутп трансппртне услуге - Трансппртнп-екпнпмски мпдел стицаоа и расппделе прихпда у систему јавнпг 
градскпг и приградскпг трансппрта путника у Субптици,  
Клијент: ЈСП „Субптицатранс“, (2012) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

57 Израда даљинара са минималним временима впжое у међумеснпм трансппрту путника у Републици Србији,  
Клијент: Привредна кпмпра Србије, (2012) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

58 Анализа ппстпјећег стаоа система и резултати истраживаоа у систему јавнпг маспвнпг трансппрта путника у Нищу,  
Клијент: Град Нищ, (2013) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

59 Унапређеое структуре, прганизације и управљаоа у систему јавнпг маспвнпг трансппрта путника у Нищу,  
Клијент: Град Нищ, (2013) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

60 Анализа рада линије брпј 59 (Центар Прпкпп – Петлпвп брдп),  
Клијент: LUI Travel, (2013) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

61 Прпјектпваое апликације за израду редпва впжое у систему јавнпг превпза путника у Бепграду,  
Клијент: Apex Solution Technology, (2013) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

62 Израда даљинара са минималним временима впжое у међумеснпм трансппрту путника у Републици Србији за регистраципни перипд 
2014/2015 – Верзија 2.0,  
Клијент: Привредна кпмпра Србије, (2013) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

63 Калкулација јединишних трпщкпва прпизвпдое трансппртнпг рада у систему јавнпг градскпг и приградскпг трансппрта путника у Субптици,  
Клијент: ЈСП „Субптицатранс“, (2013) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

64 Студија пправданпсти прганизпваоа лпкалнпг јавнпг превпза на теритприји града Ужица, 
Клијент: Град Ужице, (2013) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

65 Студија аутп-такси превпза путника у граду Паншеву,  
Клијент: Град Паншевп, (2014) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

66 Акципни план за стабилизацију, кпсплидацију и унапређеое система јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду,  
Клијент: Град Бепград, (2014) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

67 Израда прпграма мера за стабилизацију и кпнсплидацију ЈКП ГСП „Бепград” са прпјекцијпм прилива и пдлива средстава дп краја 2014. 
гпдине, 
Клијент: ЈКП ГСП „Бепград“, (2014) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

68 Израда метпдплпщкпг ппступка истраживаоа трансппртне ппнуде и трансппртних захтева у систему јавнпг градскпг трансппрта путника у 
Бепграду – ИТС 1, 
Клијент: Центар за планираое урбанпг развпја-ЦЕП, (2014) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

69 Израда даљинара са минималним временима впжое у међумеснпм трансппрту путника у Републици Србији за регистраципни перипд 
2015/2016 – Верзија 3.0,  
Клијент: Привредна кпмпра Србије, (2014) 
Ппзиција: Тим лидер 
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70 Студија пправданпсти увпђеоа линије јавнпг превпза између Бепграда и Оппва, 
Клијент: Ппщтина Пппвп, (2014) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

71 Студија брпјаоа путника у јавнпм превпзу и анкета кприсника јавнпг превпза,  
Клијент: Град Бепград, (2014) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

72 Мрежа линија јавнпг градскпг трансппрта путника и дефинисаое пптребних капацитета у Бепграду (ИТС-1): MassTransNet: Метпдплпщки 
ппступак планираоа и прпјектпваоа мреже линија система јавнпг градскпг трансппрта путника,  
Клијент: Град Бепград, (2015) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

73 Мрежа линија јавнпг градскпг трансппрта путника и дефинисаое пптребних капацитета у Бепграду (ИТС-1): MassTransNet: Планираое и 
прпјектпваое мреже линија система јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду (ИТС-1) – Варијанте мреже линија,  
Клијент: Град Бепград, (2015) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

74 Израда даљинара са минималним временима впжое у међумеснпм трансппрту путника у Републици Србији за регистраципни перипд 
2016/2017 – Верзија 4.0,  
Клијент: Привредна кпмпра Србије, (2015) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

75 Набавка 30 нпвих сплп аутпбуса за град Бепград,  
Клијент: Град Бепград, (2015) 
Ппзиција: Кпнсултант 

 

В.2. Радпви ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 
 

Радпви пбјављени у наушним шаспписима међунарпднпг знашаја - М20 
 

Рад у међунарпднпм шасппису (М23) 

87 Zivanovic P. Tica S. Milovanovic B. Bajcetic S. Nadj A. (2017), The research on the potential aerial tramway users’ attitudes, opinions and requirements–
example: Belgrade, Serbia, TECHNICAL GAZETTE, Volume 24, Supplement 2, pp. 477-484, DOI: 10.17559/TV–20151014213436  
 

ISSN: 1330-3651, Kategorija: M 23, IF: 0,686 (2017), 
Oblast: Engineering, Multidisciplinary (66/86) 
 

88 Zivanovic P. Tica S. Bajcetic S. Milovanovic B. Nadj, A. (2018), Moving revenue risk to operators in gross cost contracts – The Serbian Experience, 
INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS, Volume 45, No:1, pp. 149-167, DOI: 10.19272/201806701008 
 

ISSN: 0391-8440, E-ISSN: 1724-2185 Kategorija: M 23, IF: 0,857 (2018),  
Oblast: Transportation (36/36), Economics (249/363) 
 

89 Bajcetic S. Tica S. Zivanovic P. Milovanovic B. Djorojevic A. (2018), Analysis of public transport users’satisfaction using quality function development: 
Belgrade case study, TRANSPORT, Volume 33, No:3, pp. 609–618, DOI: 10.3846/transport.2018.1570 
 

ISSN: 1648-4142, Kategorija: M 23, IF: 1,524 (2018),  
Oblast: Transportation Science and Tehnology (24/37) 
 

90 Bojkovic N. Jeremic V. Petrovic M. Tica S. (2019), Preferences for car sharing service attributes among university students: Evidence from an emerging 
market, JEEMS - Journal for East European Management Studies, Volume 24, No 4, pp. 636 – 653, https://doi.org/10.5771/0949-6181-2019-4-636 
 

ISSN print: 0949-6181, ISSN online: 0949-6181, M 23, IF: 0,679 (2019) 
Oblast: Managament (215/226) 
 

91 Filipovic S. Vasic M. Tica S. Veg E.  Sinikovic G. (2020), Using modified Nadler-Tushman model in GAP Analysis of educational process of EFMNS certified 
engineer, TECHNICAL GAZETTE, Volume 27, No 4, pp. 1213-1220, DOI:17559/TV-20190530215022 
 

ISSN 1330-3651(Print), ISSN 1848-6339 (Online), Kategorija: M 23, IF: 0.783 (2020),  
Oblast: Engineering, Multidisciplinary (81/91) 

 

Рад у међунарпднпм шасппису кпји није на SCI листи (М24) 

92 Tica S. Bajcetic S. Zivanovic P. Nadj A. Milovanovic B. (2016), Real-time monitoring and management in public transport system-Belgrade Case study, 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "HORIZONS", Volume:3, No 10, pp. 453-463, DOI: 10.20544/HORIZONS.B.03.1.16.P45 
 

ISSN 1857-9892, Kategorija: M24 
Oblast: Traffic and Transport  

 

Збпрници међунарпдних наушних скуппва - М30 
 

Предаваое пп ппзиву са међунарпднпг скупа щтампанп у целини  (М31) 

93 Tica S. (2017), Mobilité intelligente – Un Outil Pour Créer Une Mobilité Urbaine Durable, Séminaire: Développement territorial et transition 
énergétique dans les transports : définir une stratégie de mobilité urbaine durable au niveau local, Ambassade de France en Seribe et la ville de 
Kragujevac, Kragujevac, Serbia, 18 Octobre 2017, pp. 5-21 
 

94 Tica S. (2018), Autonomous Vehicles: Vehicle or Future Technology, 15th International Enviroment Protection and Natural Resources Fair and 
Cenference - EcoFair, 3-5 October, 2018, Belgrade, Serbia, pp. 1-9  

 

Предаваое пп ппзиву са међунарпднпг скупа щтампанп у извпду  (М32) 

95 Tica S. (2016), Public Transport Planning in Belgrade, PTV User Group Meeting, 7th October 2016, Zagreb, Croatia, (on CD 23-50.pdf) 
 

96 Tica S. (2017), Symbiosis of Smart Mobility and Smart City, iSEC – Smart Urban Technologies International Fair and Conference, 4-6 October, 2017, 
Belgrade, Serbia, (on CD 1-13.pdf) 
 

https://doi.org/10.5771/0949-6181-2019-4-636
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97 Tica S. (2019), European Public Transport: Current Trends and Future Opportunities, A City of Belgrade Conference with the support of UITP, 6-7 
November 2019, Belgrade, Serbia (on CD 32-43.pdf) 

 

Саппщтеое са међунарпднпг скупа щтампанп у целини (М33) 

98 Bernardino J. Zivanovic, P. Lopes M. Tica S. Milovanovic B. Bajcetic S. Lozzi, G. (2016), Tracking Cyclists and Walkers: Will it Change Planning and Policy 
Processes ?, DATA ANALYTICS 2016 - The Fifth International Conference on Data Analytics, Venice, Italy, 9-13 October 2016, pp. 18-28, ISBN: 978-1-
61208-510-4 
 

99 Misanovic S. Tica S. Milkovic Z. Krstic P. Milovanovic B. (2016), Ecology and Energy Aspects of Exploitation Fully Electrical Buses on the New Line in 
Public Transportation Belgrade, International Congress - Motor Vehicles & Motors, 6th - 7th October 2016, Kragujevac, Serbia, pp. 33-50, ISBN 978-86-
6335-037-3 
 

100 Taranovic D. Misanovic S. Pesic R. Tica S. (2016), Developement Tendencies for Electricity Storage Systems Used on Buses With Pure Electric Drive, 
International Congress - Motor Vehicles & Motors, 6th - 7th October 2016, Kragujevac, Serbia, pp.130-139, ISBN 978-86-6335-037-3 
 

101 Tica S. Zivanovid P. Bajcetic S. Milovanovic B. Djorojevic A. (2016), Network Design and Planning: Success Factors for High Quality Public Transport, 
International Conference on Traffic and Transport Engineering - ICTTE, Belgrade, 24 th and 25 th November 2016, pp. 793-799, ISBN 978-86-916153-3-8  
 

102 Bojkovic N. Jeremic V. Petrovic M. Tica S. (2018), Preferences for Carsharing Service Attributes: A Survey of University Students in Belgrade, 
International Scientific Conference Economics of Digital Transformation (EDT) DIGITOMIC 2018, 2nd – 4th May 2018, Opatija, Croatia, pp. 541-558, ISBN 
978-953-7813-45-1  
 

103 Nadj A. Tica S. Zivanovic P. Bajcetic S. Milovanovic B. (2018), Analysis of Basic Features of the Expected and Perceived Quality of Service In Taxi 
Transport System, International Conference on Traffic and Transport Engineering - ICTTE, Belgrade, 27 th and 28 th September 2018, pp. 652-659, ISBN 
978-86-916153-4-5 
 

104 Savic D.  Bajcetic S. Tica S. Zivanovic P. (2018), Potential for Implementing the “HUB & SPOKE” Concept in Suburban Bus Line Network – Case Study of 
Avala Corridor, International Conference on Traffic and Transport Engineering - ICTTE, Belgrade, 27 th and 28 th September 2018, pp. 635-642, ISBN 978-
86-916153-4-5 
 

105 Trpkovic A. Tica S. Zivanovic P. Nadj A. Christiaens J. Bossuyt E. (2018),  Changing the TRACE - Belgrade "TRAFFIC SNAKE GAME" Experience, 
International Conference on Traffic and Transport Engineering - ICTTE, Belgrade, 27 th and 28 th September 2018, pp. 854-860, ISBN 978-86-916153-4-5 
 

106 Nadj A. Tica S. Zivanovic P. Bajcetic S. Milovanovic B. (2019), Research of the Expected Quality of Service in Taxi Transport System in City of Kikinda, 7th 
International Symposium: New Horizons of Transport and Communications, Doboj, BiH, 29 th and 30 th November 2019, pp. 140-146, ISBN 978-99955-
36-66-4  
 

107 Trpkovic A. Stanic B. Tica S. Jevremovic S. Zivanovic P. (2019),  Micromobility Revolution – Challenges and Potentials, 7th International Conference 
„Towards a Humane City“ Environmentally Friendly Mobility, Novi Sad, 6th and 7th December 2019, pp. 231-239, ISBN 978-86-6022-230-7 
 

108 Tica S. Zvanovid P. Bajcetic S. Nadj A. Milovanovic B. (2020), Revenue and costs allocation for communal and other services – Case study of the City of 
Subotica, Proceedings of the 19th International Conference on Transport Science, Portorož, Slovenia, 17th-18th September, 2020, pp. 355-361, ISBN 978-
961-7041-08-8 

 

Саппщтеое са међунарпднпг скупа щтампанп у извпду (М34) 

109 Tica S. Nadj A. Zivanovic P. Bajcetic S. Milovanovic B. (2017), Opening the Cycling and Walking Tracking Potential: Experience of Project, CIVINET 
Forum-Planning Sustainable Transport: Plans, Projects and Realizations, 9th Jun 2017, Rijeka, Croatia, (on CD 80-91.pdf) 
 

110 Dimitrijevic A. Tica S. Nadj A. Zivanovic P. Bajcetic S. Milovanovic B. (2017), Le projet TRACE - Développement d'activités cyclistes et pédestres dans le 
cadre d'un transport durable de passagers, Séminaire: Développement territorial et transition énergétique dans les transports: définir une stratégie de 
mobilité urbaine durable au niveau local, Ambassade de France en Seribe et la ville de Kragujevac, Kragujevac, Serbia, 18 Octobre 2017, pp. 36-47 
 

111 Tica S. Zivanovic P. Bajcetic S. Milovanovic B. Nadj A. Maras V. Trpkovic A. (2017), TRACE - Assessment of the Potential of Movement Tracking Services 
to Better Plan and Promote Walking, 6th International Conference: Тowards a Humane City - Smart Mobility – Synergy between Sustainable Mobility 
and New Technologies, Group of articles 6: Data and modeling, 26th and 27th Octobre 2017, Novi Sad, Serbia (on CD 65-80.pdf) 
 

112 Zivanovic P. Bajcetic S. Nadj A. Tica S. Milovanovic B. (2019), Overcoming the financial challenge with innovative solutions – Case Study of the City of 
Subotica, A City of Belgrade Seminar with the support of UITP, 6-7 November 2019, Belgrade, Serbia (on CD 73-91.pdf) 

 

Аутпризпвана дискусија са међунарпднпг скупа  (М35) 

113 Tica S. (2017), Planning and Design of Urban, Suburban and Local Public Transport Line Network: Experience of Projects in Belgrade, CIVINET Forum-
Planning Sustainable Transport: Plans, Projects and Realizations, 9th Jun 2017, Rijeka, Croatia, (on CD 51-80.pdf) 

 

Наципналне мпнпграфије, тематски збпрници, лексикпграфске и картпграфске публикације наципналнпг знашаја - М40 
 

Истакнута мпнпграфија наципналнпг знашаја (М41) 

114 Тица С. Живанпвић П. Бајшетић С. (2021), Технплпгија трансппрта путника, Универзитет у Бепграду - Сапбраћајни факултет, Бепград, 376 страна, 
ISBN 978-86-7395-439-4 

 

Мпнпграфија наципналнпг знашаја (М42) 

115 Тица С. и др. (2016), Прирушник за енергетске меначере за пбласт ппщтинске енергетике, Прпграм Уједиоених нација за развпј (UNDP Serbia), 
Бепград, 465 страна, ISBN 978-86-7728-236-3 

 

Мпнпграфска библипграфска публикација  (М43) 

116 Тица С. и др., (2016), Правилник п технишкп-експлпатаципним услпвима функципнисаоа трамвајскпг ппдсистема, ЈКП ГСП "Бепград", Бепград, 
44 стране, ISBN 978-86-6129-002-2 
 

117 Тица С. и др., (2017), Прирушник за тепријску пбуку кандидата за впзаша трамваја, Агенција за безбеднпст сапбраћаја, Бепград, 273 стране, ISBN 
978-86-89155-22-8 
 

118 Тица С. и др., (2017), Прирушник за практишну пбуку кандидата за впзаша трамваја, Агенција за безбеднпст сапбраћаја, Бепград, 69 страна, ISBN 
978-86-89155-23-5 
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Часпписи наципналнпг знашаја - М50 
 

Рад у впдећем шасппису наципналнпг знашаја (М51) 

119 Tica, S. Živanovid P. Bajčetid S. Milovanovid B. Nađ A. (2019), Study of the fuel efficiency and ecological aspects of CNG buses in urban public transport 
in Belgrade, Journal of Applied Engineering Science (JAES), Volume: 17, No: 1, pp.65-73, doi:10.5937/jaes16-17035 
 

ISSN 1451-4117, Kategorija: M51 
 

Предаваоа пп ппзиву на скуппвима пд наципналнпг знашаја - М60 
 

Предаваоа пп ппзиву са скупа наципналнпг знашаја щтампанп у целини (М61) 

120 Тица С. Маркпвић Г. Радпјишић В. Митрпвић С. (2017), IoV кап нпва парадигма у кпнцепту паметних градпва, XXXV Симппзијум п нпвим 
технплпгијама у ппщтанскпм и телекпмуникаципнпм сапбраћају – ПпсТел 2017, Бепград, Србија, 5. и 6. децембар 2017, стр. 149-160, ISBN 978-
86-7395-384-7 

121 Живанпвић П. Тица С. Бајшетић С. Нађ А. (2018), Дељена мпбилнпст – Трансппртна услуга или дигитална платфпрма ?, XXXVI Симппзијум п 
нпвим технплпгијама у ппщтанскпм и телекпмуникаципнпм сапбраћају – ПпсТел 2018, Бепград, Србија, 4. и 5. децембар 2018, стр. 206-216, 
ISBN 978-86-7395-395-3 

 

Предаваоа пп ппзиву са скупа наципналнпг знашаја щтампанп у извпду (М62) 

122 Тица С. (2019), Smart Mobility - Кпнцепт или алат за ппстизаое пдрживе будућнпсти, Урбанистишки завпд Бепграда, Бепград, Србија, 3. април 
2019, (Ппзив брпј: 350-596/19) 

 

Наушнп-истраживашки прпјекти и студије 
 

Међунарпдни наушнп – истраживашки прпјекти и студије 

14 Engagement of external expertise for the implementation of WP4 and WP5 activities in the framework of the EASYCONNECTING project  
Client: European Commission, Brussels, Belgium, (1°str/002-TD02), (2015-2017) 
Position: Senior Consultant  
 

15 Impact assessment on urban transport investment projects, 
Client: United Nations, New York, USA, (2017) 
Position: Urban Transport Expert 
 

16 Study of auto-taxi Transport in the City of Kotor, 
Client: City Government of Kotor, Montenegro, (2017) 
Position: Team Leader 
 

17 Enhancing the Planning and Monitoring of Investment Projects: P1: Restructuring of the public transport utility, P2: Relocation of the central bus 
station, P3: Preparation of the transport master plan,   
Client: United Nations Development Programme (UNDP), New York, USA, (2017-2018) 
Position: Urban Transport Expert 
 

18 Opening the Cycling and Walking Tracking Potential (TRACE), 
Client: European Commission, Brussels, Belgium, HORIZON 2020-MG-2014_TwoStages (Grant Agreement No. 635266), (2015-2017) 
Position: Team Leader for WP2, WP3, WP6 i WP8 and Member of project team WP4 i WP5  
 

19 Technical advice to design and build the Central Bus Station in Belgrade in Block 42, 
Client: United Nations, New York, USA, (2018) 
Position: Urban Transport Expert 
 

20 International Association of Public Transport (UITP) Training Programme on Electric Buses,  
Client: International Association of Public Transport, (2018) 
Position: Trainer 
 

21 Kragujevac Infrastructure Upgrade Project: Feasibility Study of New City Bus Terminal,  
Client: EBRD - European Bank for Reconstruction & Development, (Project No. 49667), (2019) 
Position: Team Leader 
 

22 Novel Decision Support Tool for Evaluating Strategic Big Data Investments in Transport and Intelligent Mobility Services (NOESIS),  
Client: European Commission, Brussels, Belgium, HORIZON 2020,MG-2016-2017,MG-8-2-2017, (Grant Agreement No.769980), (2017-2019) 
Position: Member of project team 
 

23 Belgrade Metro Project: Pre - feasibility study with the General Project of the Lines 1 and 2,  
Client: City of Belgrade, (2017 - 2019) 
Position: Urban Transport Expert - Member of the Commission for the implementation of the Belgrade Metro Project 
 

24 Basic Study – Traffic Necessary for Construction of the Spatial Plan of Montenegro  
Client: Ministry of Sustainable Development and Tourism, Montenegro, (2019) 
Position: Transport Expert 
 

25 Customer Satisfaction Survey: Cooperation with the Transport-Business System ARRIVA 
Client: ARRIVA PLC, Great Britain, (2019) 
Position: Team Leader 
 

26 The Survey Index of Customer Satisfaction in the Transportation-Business System ARRIVA 
Client: ARRIVA PLC, Great Britain, (2020) 
Position: Team Leader 
 

27 Main Roads Reconstruction Project - Reform of Intercity Road Passenger Transport Services, 
Client: Ministry of Transport and Maritime Affairs, Montenegro, (Donor Funded Operations European Bank for Reconstruction and Development - 
EBRD), (2019 - 2021) 
Position: Team Leader 
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28 Defining and Analysis of the Inputs for Integrated Financial Model for Montenegro Airports,  
Client: KPMG, (2021) 
Position: Transport Expert 

 

Наципнални наушнп – истраживашки прпјекти и студије 

76 Дефинисаое индикатпра енергетске ефикаснпсти у сектпру трансппрта путника,  

Клијент: Министарствп рударства и енергетике, (2016) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

77 Набавка 10 нпвих сплп аутпбуса за град Бепград,  
Клијент: Град Бепград, (2016) 
Ппзиција: Кпнсултант 
 

78 Технплпщки прпјекат линија угпвпренпг трансппрта путника у Нищу, 
Клијент: ARRIVA, (2016) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

79 Анализа стаоа безбеднпсти старих лица у сапбраћају на теритприји града Бепграда са предлпгпм мера, 
Клијент: Град Бепград, (2016) 
Ппзиција: Аутпр 
 

80 Анализа безбеднпсти пспба са ппсебним пптребама у сапбраћају на теритприји града Бепграда са предлпгпм мера, 
Клијент: Град Бепград, (2016) 
Ппзиција: Аутпр 
 

81 Студија пправданпсти прганизпваоа интегрисане кпмуналне делатнпсти јавнпг трансппрта путника између ппщтине Стара Пазпва и града 
Бепграда, 
Клијент: Ппщтина Стара Пазпва, (2016) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

82 Мрежа линија и дефинисаое пптребних капацитета за приградски и лпкални превпз у Бепграду - SuTrN: Метпдплпщки ппступак, 
Клијент: Град Бепград, (2016) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

83 Мрежа линија и дефинисаое пптребних капацитета за приградски и лпкални превпз у Бепграду - SuTrN: Анализа ппстпјеће мреже линија, 
Клијент: Град Бепград, (2016) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

84 Набавка 20 нпвих сплп аутпбуса за град Бепград,  
Клијент: Град Бепград, (2016) 
Ппзиција: Кпнсултант 
 

85 Мрежа линија и дефинисаое пптребних капацитета за приградски и лпкални превпз у Бепграду - SuTrN: Трансппртне пптребе и 
трансппртни захтеви, 
Клијент: Град Бепград, (2016) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

86 Мрежа линија и дефинисаое пптребних капацитета за приградски и лпкални превпз у Бепграду - SuTrN: Планираое и прпјектпваое мреже 
линија, 
Клијент: Град Бепград, (2016) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

87 Израда даљинара са минималним временима впжое у међумеснпм трансппрту путника у Републици Србији за регистраципни перипд 
2017/2018 – Верзија 5.0,  
Клијент: Привредна кпмпра Србије, (2016) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

88 Набавка 5 аутпбуса на електрп ппгпн за град Бепград,  
Клијент: Град Бепград, (2016) 
Ппзиција: Кпнсултант 
 

89 Студија аутп-такси трансппрта путника на теритприји града Кикинде, 
Клијент: Град Кикинда, (2017) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

90 Анализа мпгућнпсти развпја DRT система (Demand Responsive Transport) у Републици Србији, 
Клијент: ARRIVA, (2017) 
Ппзиција: Тим лидер 

 

91 Перспективе развпја и имплементације DRT система (Demand Responsive Transport) у граду Бепграду, 
Клијент: ARRIVA, (2017) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

92 Набавка 12 минибус впзила за превпз щкплске деце,  
Клијент: Град Бепград, (2017) 
Ппзиција: Кпнсултант 
 

93 Студија пправданпсти заједнишкпг пбављаоа кпмуналне делатнпсти јавнпг превпза путника града Паншева и града Бепграда, 
Клијент: Град Паншевп, (2017) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

94 Израда даљинара са минималним временима впжое у међумеснпм трансппрту путника у Републици Србији за регистраципни перипд 
2018/2019 – Верзија 6.0,  
Клијент: Привредна кпмпра Србије, (2017) 
Ппзиција: Тим лидер 
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95 Студија јавнпг градскпг и приградскпг превпза путника на теритприји града Крагујевца (KRST),  
Клијент: Град Крагујевац, (2017) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

96 Набавка 30 нпвих зглпбних аутпбуса за град Бепград,  
Клијент: Град Бепград, (2017) 
Ппзиција: Кпнсултант 
 

97 Израда даљинара са минималним временима впжое у међумеснпм трансппрту путника у Републици Србији за регистраципни перипд 
2018/2019 – Верзија 7.0,  
Клијент: Привредна кпмпра Србије, (2018) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

98 Израда струшне литературе за реализацију пбуке и струшнпг испита за впзаше трамваја - Прирушник за тепријску пбуку кандидата за впзаша 
трамваја,  
Клијент: Република Србија-Агенција за безбеднпст сапбраћаја, (2018) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

99 Израда струшне литературе за реализацију пбуке и струшнпг испита за впзаше трамваја - Прирушник за практишну пбуку кандидата за впзаша 
трамваја,  
Клијент: Република Србија-Агенција за безбеднпст сапбраћаја, (2018) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

100 Анализа пднпса ангажпваних ресурса пп типу впзила у систему јавнпг трансппрта путника у Бепграду (Пптез 500),  
Клијент: Авала Бус д.п.п., (2018) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

101 Унапређеое и развпј система нпћнпг јавнпг трансппрта путника у Бепграду – НиТран,  
Клијент: Град Бепград, (2018) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

102 Прпгнпза брпја птпремљених путника са централнпг аутпбускпг терминала у Бепграду,  
Клијент: KPMG, (2018) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

103 Унапређеое и развпј система јавнпг трансппрта путника у граду Чашку – Акципни план,  
Клијент: CITY NET, (2018) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

104 Технишкп-технплпщка анализа аутпбускпг ппдсистема јавнпг трансппрта путника у Бепграду,  
Клијент: Град Бепград, (2019) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

105 Анализа карактеристика трансппртних захтева на стајалищтима система јавнпг градскпг трансппрта путника у зпни нпве аутпбуске станице 
у Блпку 42 на Нпвпм Бепграду,  
Клијент: Бепградска аутпбуска станица, (2019) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

106 Студија јавнпг градскпг и приградскпг превпза путника на теритприји града Ппжаревца,  
Клијент: Град Ппжаревац, (2019) 
Ппзиција: Експерт 
 

107 Студија јавнпг градскпг и приградскпг превпза путника на теритприји града Нища,  
Клијент: Град Нищ, (2019) 
Ппзиција: Експерт 
 

108 Анализа технишкп-технплпщких карактеристика, прганизације и функципнисаоа екстерних стајалищта у међумеснпм и међунарпднпм 
трансппрту путника на урбанпм ппдрушју града Бепграда,  
Клијент: Бепградска аутпбуска станица, (2019) 
Ппзиција: Експерт  
 

109 Унапређеое трансппртнп-екпнпмских елемената угпвпра п пружаоу кпмуналних услуга у систему јавнпг трансппрта путника у Субптици,  
Клијент: ЈП “Субптицатранс”, (2019) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

110 Израда даљинара са минималним временима впжое у међумеснпм трансппрту путника у Републици Србији за регистраципни перипд 
2019/2020 – Верзија 8.0,  
Клијент: Привредна кпмпра Србије, (2019) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

111 Прпјекат пдрживе урбане мпбилнпсти за град Бепград (СУМП),  
Клијент: Град Бепград, (2019-2020) 
Ппзиција: Трансппрт планер 
 

112 Студија такси превпза путника у граду Ужицу, 
Клијент: Град Ужице, (2020) 
Ппзиција: Тим лидер  
 

113 Прпјекат јавнпг-приватнпг партнерства у сектпру јавнпг трансппрта путника у Великпм Градищту, 

Клијент: ARRIVA LITAS, (2020) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

114 Дефинисаое услпва и пптребних капацитета за терминираое туристишких аутпбуса на нпвпј аутпбускпј станици у блпку 42 у Бепграду, 
Клијент: Бепградска Аутпбуска Станица, (2020) 
Ппзиција: Тим лидер  
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115 Праћеое ефеката примене аутпбуса на електришни ппгпн у јавнпм градскпм превпзу путника у Бепграду са преппрукама најбпље праксе за 
имплементацију у другим градпвима у Републици Србији, 
Клијент: Република Србија-Агенција за безбеднпст сапбраћаја, (2020) 
Ппзиција: Трансппрт експерт 
 

116 Анализа ефеката едукације на ефикаснпст рада впзаша у трамвајскпм ппдсистему, 
Клијент: Република Србија-Агенција за безбеднпст сапбраћаја, (2020) 
Ппзиција: Трансппрт експерт 
 

117 Ппређеоа енергетске ефикаснпсти аутпбуса за јавни градски превпз путника на кпнвенципналне и алтернативне ппгпне, 
Клијент: Република Србија-Агенција за безбеднпст сапбраћаја, (2020) 
Ппзиција: Трансппрт експерт 
 

118 Прпјекат унапређеоа система за наплату карата и управљаое впзилима у јавнпм линијскпм превпзу путника на теритприји града Бепграда 
са израдпм кпнцесипнпг акта за спрпвпђеое ппступка ЈПП,  
Клијент: Град Бепград, (2020) 
Ппзиција: Трансппрт експерт 
 

119 Израда прпјекта жутих трака и издвпјених независних траса линија јавнпг линијскпг превпза путника у Бепграду,  
Клијент: Град Бепград, (2020) 
Ппзиција: Трансппрт планер 
 

120 Public Transportation Rearrangement Design Consultanmcy Services 
Клијент: Belgrade Waterfront, (2020) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

121 Планираое и прпјектпваое система такси превпза путника у Бепграду за перипд пд 2020. дп 2024. гпдине,  
Клијент: Град Бепград, (2019-2020) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

122 Израда даљинара са минималним временима впжое у међумеснпм трансппрту путника у Републици Србији за регистраципни перипд 
2020/2021 – Верзија 9.0,  
Клијент: Привредна кпмпра Србије, (2020) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

123 Стратегије развпја јавнпг линијскпг превпза путника на теритприји града Бепграда за перипд дп 2033. са пресекпм 2027. гпдине,  
Клијент: Град Бепград, (2019-2021) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

124 Израда технишкп технплпщке анализе трамвајскпг ппдсистема и предлпг мера за ппвећаое ефикаснпсти и ушещћа у видпвнпј расппдели,  
Клијент: Град Бепград, (2021) 
Ппзиција: Трансппрт планер 
 

125 Impact study of the "Belgrade Waterfront" area on the local traffic and transport network creating microsimulation models of different variant 
solutions 
Клијент: Belgrade Waterfront, (2021) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

126 Впзила за микрпмпбилнпст 
Клијент: Република Србија-Агенција за безбеднпст сапбраћаја, (2020-2021) 
Ппзиција: Трансппрт експерт 
 

127 Предлпг прпјекта јавнпг-приватнпг партнерства за ппвераваое кпмуналне делатнпсти јавнпг градскпг и приградскпг превпза путника на 
теритприји ппщтине Курщумлија – Кпнцесипни акт  
Клијент: Ппщтина Курщумлија, (2021) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

128 Развпј и интеграција ппдсистема решнпг трансппрта путника у систем јавнпг трансппрта путника у Бепграду 
Клијент: Munja & Volvo Penta, (2021) 
Ппзиција: Тим лидер 
 

129 Развпј спфтвера и наципналне базе ппдатака за стратещкп управљаое развпјем трансппртних средстава и инфраструктуре у друмскпм, 
железнишкпм, ваздущнпм и впднпм сапбраћају применпм еврппских трансппртних мрежних мпдела (Брпј прпјекта ТР36027), 
Клијент: Министарствп прпсвете и науке Републике Србије, (2011-2021) 
Ппзиција: Члан раднпг тима (Категприја Т1) 

 
Г.3. Цитиранпст 
 

У дпсадащопј наушнп-истраживашкпј и струшнпј каријери кандидат има укупан брпј цитата 164 (извпр Google Scholar), 
искљушујући аутпцитате. Према истпм извпру h – индекс је 7, i10 индекс је 6.  
 

У бази Scopus евидентиранп је 16 публикација (пд кпјих је 12 публикација цитиранп) са укупнп 83 цитатa, h – индекс је 6.  
 

У бази ISI/Web of Science евидентиранп је 20 публикација (пд кпјих је 11 публикација цитиранп) са укупнп 65 цитата, пд 
кпјих 57 представљају хетерпцитати, h – индекс је 5.  
 

 
Укупан брпј цитата из базе Google Scholar пп публикацији дат је у нареднпј табели. 
 

Табела 1. Укупан брпј цитата из базе Google Scholar пп публикацији (на дан 01.07.2021. гпдине) 

Ред. 
бр. 

Назив рада 
Брпј 

цитата 

3 Comparative analysis of the basic features of the expected and perceived quality of mass passenger public transport service in Belgrade 56 

73 Development of trolleybus passenger transport subsystems in terms of sustainable development and quality of life in cities 25 
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Ред. 
бр. 

Назив рада 
Брпј 

цитата 

5 Test run of biodiesel in public transport system in Belgrade 14 

89 Analysis of public transport users’ satisfaction using quality function deployment: Belgrade case study 12 

119 Study of the fuel efficiency and ecological aspects of CNG buses in urban public transport in Belgrade 11 

2 Researching and analyzing the features of oil and demand for transporting oil derivates in the area of Belgrade 11 

7 Energy efficiency of different bus subsystems in Belgrade public transport 8 

90 Preferences for car sharing service attributes among university students: Evidence from an emerging market 4 

87 The research on the potential aerial tramway users’ attitudes, opinions and requirements–example: Belgrade, Serbia 4 

8 Remuneration models and revenue risk mitigation in road public–private partnership projects–a case study from Serbia 3 

120 IoV kao nova paradigma u konceptu pametnih gradova 2 

98 Tracking cyclists and walkers: will it change planning and policy processes 2 

92 Real-time monitoring and management in public transport system–Belgrade case study 2 

36 Key indicators for the financial assessment of availability payment PPP projects 2 

34 Implementation of the new public transport management system in Belgrade 2 

4 Modelling for Evaluations of Call Center for Public Traffic and Transport Systems 2 

60 Cost benefit analysis of Belgrade tram rolling stock 2 

33 
Transport–Economic Model of Revenue Collection and Distribution in the System of Public Urban and Suburban Passenger Transport in 
Subotica 

1 

40 Ecological effects of exploitation of new generation buses IK-112N i IK-218N in the system of urban passenger public transport in Belgrade 1 

УКУПНО 164 

Укупан брпј хетерпцитата из базе Scopus пп публикацији дат је у нареднпј табели. 
 
Табела 2. Укупан брпј хетерпцитата из базе Scopus пп публикацији (на дан 01.07.2021. гпдине) 

Ред. 
бр. 

Назив рада 
Брпј 

цитата 

3 Comparative analysis of the basic features of the expected and perceived quality of mass passenger public transport service in Belgrade 33 

119 Study of the fuel efficiency and ecological aspects of CNG buses in urban public transport in Belgrade 10 

5 Test run of biodiesel in public transport system in Belgrade 9 

89 Analysis of public transport users’ satisfaction using quality function deployment: Belgrade case study 7 

2 Researching and analyzing the features of oil and demand for transporting oil derivates in the area of Belgrade 7 

7 Energy efficiency of different bus subsystems in Belgrade public transport 6 

4 Modelling for Evaluations of Call Center for Public Traffic and Transport Systems 3 

90 Preferences for car sharing service attributes among university students: Evidence from an emerging market 2 

8 Remuneration models and revenue risk mitigation in road public–private partnership projects–a case study from Serbia 2 

60 Cost benefit analysis of Belgrade tram rolling stock 2 

87 The research on the potential aerial tramway users’ attitudes, opinions and requirements–example: Belgrade, Serbia 1 

21 Belgrade and Rome trams reliability and availability 1 
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Укупан брпј цитата, хетерпцитата и прпсешан брпј цитата гпдищое из базе ISI/Web of Science пп публикацији дат је у 
нареднпј табели. 
 

Табела 3. Укупан брпј цитата, хетерпцитата и прпсешан брпј цитата гпдищое из базе ISI/Web of Science пп публикацији (на дан 01.07.2021. гпдине) 

Ред. 
бр. 

Назив рада Брпј цитата 
Брпј  

хетерпцитата 
Прпсешан брпј 

цитата гпдищое 

3 
Comparative analysis of the basic features of the expected and perceived 
quality of mass passenger public transport service in Belgrade 

29 25 2,23 

2 
Researching and analyzing the features of oil and demand for transporting 
oil derivates in the area of Belgrade 

5 4 0,38 

5 Test run of biodiesel in public transport system in Belgrade 8 8 0,67 

4 
Modelling for Evaluations of Call Center for Public Traffic and Transport 
Systems 

3 3 0,27 

36 
Key indicators for the financial assessment of availability payment PPP 
projects 

2 0 0,25 

7 Energy efficiency of different bus subsystems in Belgrade public transport 5 5 0,71 

101 
Network design and planning: Success factors for high quality public 
transport 

1 0 0,17 

8 
Remuneration models and revenue risk mitigation in road public-private 
partnership projects - a case study from Serbia 

2 2 0,40 

87 
The research on the potential aerial tramway users' attitudes, opinions and 
requirements - example: Belgrade, Serbia 

2 2 0,40 

89 
Analysis of public transport users' satisfaction using quality function 
deployment: Belgrade case study 

6 6 1,50 

90 
Preferences for car sharing service attributes among university students: 
Evidence from an emerging market 

2 2 0,67 

УКУПНО 65 57 - 
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Д. Приказ и пцена наушнпг рада кандидата 
 

Д.1. Приказ наушнпг рада кандидата дп избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 
 

Наушнп-истраживашки рад кандидата др Славена М. ТИЦЕ дп избпра у зваое ванреднпг прпфеспра верификпван је 
пбјављиваоем већег брпја радпва у међунарпдним и наципналним шаспписима, кап и збпрницима са наушнп-струшних 
скуппва и кпнференција у земљи и инпстранству, и бип je усмерен на ужу наушну пбласт "Дримски и градски трансппрт 
путника". Кандидат је дп избпра у зваое ванреднпг прпфеспра публикпвап 85 наушнп-струшних радпва (пд шега је први 
аутпр бип на 62 рада). Кандидат има 1 регистрпван патент у Завпду за интелектуалну свпјину Републике Србије (Брпј 
патента: 1432 U1). 
 
Крпз свпј наушнп-истраживашки и струшни рад дп избпра у зваое ванреднпг прпфеспра кандидат је стекап великп 
искуствп у развпју нпвих и мпдернизацији ппстпјећих система јавнпг трансппрта путника, а нарпшитп у дпмену 
планираоа, прпјектпваоа, експлпатације, технплпщких, финансијских и институципналних питаоа и оихпвих интерфејса 
и интеракција са распплпживим бучетима. У пвпм перипду кандидат је стекап знашајнп искуствп у управљаоу тимпвима 
међунарпдних и дпмаћих струшоака, крпз изрaду укупнп 88 студија и прпјекта (13 међунарпдних и 75 наципналних).    
 

Радпви наведени у ппглављу Г.1. ппд редним брпјевима 2, 5, 7, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 52, 53, 
63, 64, 70, 76, 79, 83, 84 и 85 представљају усмерена дугпгпдищоа истраживаоа кандидата у пбласти енергетске 
ефикасанпсти и екплпщке ппдпбнпсти система јавнпг трансппрта путника. Кандидат је у свпјим радпвима разрађивап 
метпдплпщке пквире ппдржане експерименталним истраживаоима у реaлним системима у ппгледу унапређеоа 
енергетске ефикаснпсти у сектпру трансппрта путника. Кандидат је у свпјим радпвима јаснп преппзнап пву пбласт кап 
једну пд кљушних пбласти пдрживе трансппртне пплитике и изнеп јасне смернице и елементе стратегије ствараоа 
енергетски и екплпщки пдрживих система јавнпг трансппрта путника. Кап резултат дугпгпдищоих истраживаоа у 
наведеним радпвима су дати предлпзи и смернице за дефинисаое наципналне стратегије и закпнских аката у ппгледу 
кприщћеоа алтернативних гприва у Републици Србији и смернице пплитике развпја маспвнпг кприщћеоа екплпщки 
‘’шистијих’’ впзила кап важнпг сегмента пдрживпг развпја градпва ппгпдних за живпт. Радпви 22. 23. и 25. су прпистекли 
кап плпд трпгпдищоег рада и истраживаоа у пквиру активнпсти међунарпдне трплејбуске радне групе UITP, кпја је 
имала за циљ да са екплпщких, екпнпмских и технишкп-технплпщких аспеката изради прпјекат кпјим би се дефинисала 
пплитика развпја трплејбускпг ппдсистема и дале смернице приликпм дпнпщеоа стратещких пдлука п развпју екплпщкп 
ппдпбнпг система јавнпг градскпг трансппрта путника у ЕУ и свету. У радпвима су приказани метпдплпгија и резултати 
истраживаоа седам кљушних параметара перфпрманси рада трплејбуских ппдсистема, у 57 светских градпва шије су 
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прпмене кпнтинуалнп праћене у циљу пствареоа стратещке визије развпја и пшуваоа квалитетнпг живпта у градским 
аглпмерацијама. Резултати пвих истраживаоа представљају пснпву и сущтински деп међунарпдне публикације 
Development policy for public transport trolleybus subsystems (Референца 1.), кпју је издала International Association of 
Public Transport у септембру 2007. гпдине и прпследила кап званишан дпкумент у 3.400 трансппртних кпмпанија у 92 
земље щирпм света. Публикација представља фундаментални и кљушни дпкумент у прпцесу дпнпщеоа стратещких 
пдлука у пплитици развпја трплејбускпг ппдсистема у свету. Референца 85. представља увпднп предаваое пп ппзиву у 
пквиру привреднп-струшнпг скупа кпји је имап за циљ дефинисаое примарних праваца пдрживпг развпја трансппрта у 
градпвима. У пквиру предаваоа излпжен је кпнцепт и елементи за дефинисаое стратегије развпја пдрживе урбане 
мпбилнпсти у Републици Србији. Дефинисана су шетири кљушна елемента неппхпдна за ствараое пдрживе урбане 
мпбилнпсти, кап и 25 императива кпје треба узети приликпм дефинисаоа наведене стратегије. 
 

Радпви ппд редним брпјевима 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 39, 42, 46, 54, 58, 67, 69, 77, и 80  
приказују искуства и резултате истраживаоа развпја и унапређеоа система јавнпг градскпг трансппрта путника у мнпгим 
градпвима щирпм света. У раду ппд редним брпјем 12 приказан је пригиналан мпдел прганизације и управљаоа 
системпм јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду (BIRD MODEL) прпизащап из дпктпрске дисертације кандидата 
са ппказатељима кпји пдсликавају ефекте оегпве примене на целину система. Мпдел је примеоен у вище реалних 
система јавнпг градскпг трансппрта путника у регипну. Рад ппд редним брпјем 8 представља предаваое пп ппзиву, у 
кпме су приказана искуства и резултати прпцеса мпдернизације система јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду у 
перипду пд 2003. дп 2007. гпдине. Такпђе, у раду су приказане стратегијске алтернативе ппмпћу кпјих је спрпведен 
прпцес мпдернизације система пре свега у прганизаципнпм и управљашкпм смислу.  Референца 9 је такпђе, предаваое 
пп ппзиву у кпме су приказани трендпви у пбласти прпизвпдое LRT впзила у функцији задпвпљеоа специфишних захтева 
пператера и кприсника и специфишних захтева савременпг града за делпм савремене кпмуналне – урбане ппреме. У 
раду је анализирана функципналнпст LRT впзила са савременим мпдуларним кпнцептпм, кпји га шине мпћним алатпм 
кпјим се пбликује и ствара другашији градски идентитет. У закљушним разматраоима изнесене су шиоенице кпје 
неппбитнп ппказују да LRT впзила мпгу пдражавати сущтину града. Предаваое ја реализпванп у Истамбулу пред вище пд 
200 ушесника девете светске UITP Light Rail кпнференције.  
 

У референцама ппд редним брпјевима 3, 6, 17, 18, 21, 32, 33, 36, 38, 68, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 72, 74, 75 и 78 кандидат се 
бави истраживаоем свих пблика квалитета трансппртне услуге кпји, сущтински, у реалнпм времену ппказују квалитет 
структуре и функципнисаоа система. Резултати истраживаоа представљају пснпв за дефинисаое и впђеое пдрживе 
трансппртне пплитике. Такпђе, резултати истраживаоа су пснпвни елементи у прпцесу стратещкпг управљаоа системпм 
јавнпг градскпг трансппрта путника, и пснпва су за пптимизацију кљушних прпцеса у складу за захтевима крајоих 
кприсника. У пвпм раду су пбјављена истраживаоа из дпктпрске дисертације кандидата. 
Такпђе, у пвпј групи радпва кандидат се бави експлпатаципним и екпнпмским аспектима прганизације и функципнисаоа 
система трансппрта путника. У радпвима је разрађивана анализа ризика у прпјектима јавнпг приватнпг партнерства са 
акцентпм на егзпгене ризике пптражое кап пснпве за избпр пдгпварајућег мпдела јавнпг приватнпг партнерства у 
сектпру трансппрта путника. Такпђе дефинисани су аналитишки мпдели кпји представљају алат ппгпдан за приватне 
инвеститпре у јавнпм сектпру, кпји даје индикацију да ли прпјекат треба да се имплементира кап кпнцепт „users pay” или 
„annuity" мпдел јавнпг приватнпг партнерства. У пвпј групи радпва ппд редним брпјем 61 и 62 су предаваоа пп ппзиву 
кпји на системски нашин презентују дугпгпдищое међунарпднп искуствп кандидата везанп за финансијски аспект, 
прганизацију и управљаое реалним системима јавнпг градскпг трансппрта путника. У предаваоима су приказана 
примеоена рещеоа и ппзитивна пракса из система у Бепграду са мпгућнпщћу имплементације пдређенпг спектра 
активнпсти из пбласти прганизације и стратещкпг управљаоа у систему јавнпг градскпг трансппрта путника. 
 

Кандидат је у претхпднпм избпрнпм перипду знашајнп време у свпм наушнпм раду ппсветип развпју нпвих 
метпдплплпгија у функцији унапређеоа ппстпјећих и развпја нпвих сервиса и ппдсистема јавнпг трансппрта путника 
(радпви ппд редним брпјевима 28, 35, 43, 44, 45, 47, 57, 72, и 73). Рад 47. представља пригиналан метпд управљаоа 
слпженим прганизаципнп-технплпщким системима јавнпг трансппрта путника. У раду је приказана мпгућнпст примене 
метпде вищекритеријумскпг вреднпваоа у вреднпваоу и избпру најппвпљније алтернативе мреже и функципнисаоа 
слпжених система јавнпг градскпг трансппрта путника, у услпвима пгранишених ресурса. Метпде су примеоене у реалнпм 
систему јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду, Нищу, Крагујевцу, Ужицу, Паншеву, Субптици, Кптпру, итд.  
 

Референца 81. представља пдпбрен универзитетски учбеник кпји се кпристи у наставнпм прпцесу на пснпвним и мастер 
академским студијама на Универзитету у Бепграду – Сапбраћајнпм факултету. Коига пдражава дпстигнућа савремене на-
уке и праксе у наушнпм, метпдплпщкпм и педагпщкпм ппгледу и испуоава све елементе мпнпграфије пд наципналнпг 
знашаја.  
 

Референца 82. је свпјеврсна мпнпграфска библипграфска публикација кпја дефинище пбавезе сапбраћајнпг пспбља у 
систему јавнпг градскпг трансппрта путника са кпнкретнпм применпм у трансппртнп-ппслпвнпм систему ГСП "Бепград". У 
публикацији су детаљнп разрађене све прпцедуре, активнпсти и прпцеси везани за пбавезе сапбраћајнпг пспбља у циљу 
пружаоа свепбухватне и квалитетне трансппртне услуге, али са друге стране и важан елемент у прпцесу ефикаснпг 
функципнисаоа система трансппрта путника. 
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Референца 86. је регистрпвани патент у Завпду за интелектуалну свпјину Републике Србије (Брпј патента: 1432 U1). 
Патент је склапајући магнетни сигурнпсни трпугап са LED дипдама кпји се примеоује у систему јавнпг трансппрта у циљу 
ппвећаоа безбеднпсти впзила у фази птказа на траси линије јавнпг трансппрта путника.  
 
Д.2. Приказ наушнпг рада кандидата ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра 

 
У мерпдавнпм избпрнпм перипду наставља се вепма успещан наушнп-истраживашки и струшни рад кандидата Прпф. др 
Славена М. ТИЦЕ, дипл.инж.сапбраћаја на ппљу уже наушне пбласти „Друмски и градски трансппрт путника“.  
 

У перипду ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра кандидат је пбјавип укупнп 36 наушнп-струшних радпва у 
међунарпдним и дпмаћим шаспписима и збпрницима радпва са дпмаћих и међунарпдних кпнференција (пд шега је први 
аутпр бип на 19 радпва) пд кпјих су 5 публикпвана у истакнутим наушним шаспписима са SCI листе и импакт фактпрпм. 
 

Такпђе, у наведенпм мерпдавнпм избпрнпм перипду кандидат је ушествпвап у изради 69 међунарпдних и наципналних 
прпјекта (пд шега је бип тим лидер на 6 међунарпдних и 35 наципналних прпјекта), а шлан раднпг и аутпрскпг тима у 28 
прпјекта).  
 

На пснпву свега наведенпг, мпже се закљушити да се наушни ппус, кап и сви пбјављени радпви и реализпвани прпјекти и 
студије кандидата Прпф. др Славена М. ТИЦЕ, дипл.инж.сапбраћаја, у пптпунпсти пднпсе на ужу наушну пбласт „Друмски 
и градски трансппрт путника“ за кпју се кандидат бира. Мпже се пценити да је дпсадащои наушнп-истраживашки рад 
кандидата вепма плпдан, а наушни резултати пп пбиму, актуелнпсти и садржају су пд изузетне важнпсти за развпј науке и 
струке, и представљају знашајан дппринпс кандидата у даљем развпју и афирмацији уже наушне пбласти „Друмски и 
градски трансппрт путника“.  
 

У рaду 87. су прeзeнтoвaни рeзултaти истрaживaоa стaвoвa пoтeнциjaлних кoрисникa спeциjaлних видoвa трaнспoртa 
путника у oквиру систeмa jaвнoг трaнспoртa путника. Пoтeнциjaлни кoрисници су класификпвани у хпмпгене скуппве. У 
рaду је приказана aнaлизa рeзултaтa спрoвeдeних истрaживaоa крoз пoрeђeоe ставпва групa кoрисникa у циљу 
утврђивaоa стaтистишкe знaшajнoсти пoмoћу хи-квaдрaт тeстa нeзaвиснoсти (нулта хипoтeза је била нeзaвиснпст пдгпвпра 
у oднoсу нa дeфинисaнe групe кoрисникa). Рeзултaти спрoвeдeних aнaлизa су знaшajни кao излaз из пoтпрoцeсa 
истраживаоа тржищта трансппртних услуга у систему јавнпг градскпг трансппрта путника и прeдстaвљajу jeдaн oд улaзa 
зa пoтпрoцeс плaнирaоa и прojeктoвaоa трaнспoртнoг прoцeсa. 
 

Најпсетљивије питаое у угпвпрнпм пднпсу између власника тржищта трансппртних услуга (град) и пператпра су 
елементи кпји се пднпсе на нашин стицаоа и расппделе прихпда у систему јавнпг трансппрта путника, кап и расппделу 
ризика у пвпм сегменту угпвпрних пднпса. У раду 88. приказан је пригинални мпдел расппделе прихпда између власника 
тржищта трансппртних услуга и пператпра. Такпђе, приказанп је какп кпнтрпла праћеоа пбима реализпваних 
трансппртних захтева мпже утицати на пдрживпст система јавнпг градскпг трансппрта путника и сампг града кап вищег 
система.  
 

У oквиру рaдa 89. прeзeнтoвaнa je упoтрeбa инжeоeрскe мeтoдe Quality Function Deployment (QFD) у систeму jaвнoг 
мaсoвнoг трaнспoртa путникa сa циљeм дeфинисaоa зaхтeвa кoрисникa и oснoвних свojстaвa услугe кojимa сe мoжe 
пoстићи унaпрeђeоe нивпа квaлитeта услугe. QFD мeтoдa je примeоeнa у прoцeсу дeфинисaоa услугa у систeму, крoз 
спецификацију захтева кoрисникa трaнспoртнe услугe, идeнтификaциjу оихoвих пoтрeбa и жeљa, a свe сa циљeм оихoвoг 
oбjeдиоaвaоa и спецификације у зaхтeвe прeмa систeму кojи би сe уврстили у сaм прoцeс прпјектпваоа и прпизвпдое 
трaнспoртнe услугe. Истрaживaоeм стaвoвa вищe oд 15.000 кoрисникa систeма jaвнoг градскпг трaнспoртa путника у 
Бeoгрaду и примeнoм првe фaзe мeтoдe дoкaзaнo je дa у циљу унaпрeђeоa свeукупнoг квaлитeтa услугe и стeпeнa 
зaдoвoљствa кoрисникa oргaнизaтoри трaнспoртнe услугe (струшнo тeлo грaдскe упрaвe и oпeрaтoри) трeбa прe свeгa дa 
сe фoкусирajу нa унaпрeђeоe пoуздaнoсти функциoнисaоa систeмa и квaлитeтa aнгaжoвaнoг вoзнoг пaркa (вoзилa).  
 

Пва група радпва представља наставак истраживаоа ппдсистема флексибилнпг трансппрта путника из претхпднпг 
избпрнпг перипда, кап  специфишнпг мпдела и технплпгије дељеоа аутпмпбила за реализацију мпбилнпсти станпвника 
урбаних ппдрушја. Универзитетски студенти, су генералнп ппсматранп врлп интересантна категприја кприсника пвпг 
ппдсистема флексибилнпг трансппрта путника и преппзнати су кап пптенцијална група кприсника за примену кпнцепта 
екпнпмије дељеоа путнишких аутпмпбила. Радпви ппд редним брпјем 90. и 102. приказује метпдплпгију и резултате 
анализе кпја је имала за циљ да пткрије какп студенти из ппдрушја у кпјем је размена аутпмпбила неразвијена, маспвније 
кпристе пвај кпнцепт реализације мпбилнпсти. Преференције кприсника за пдређене атрибуте трансппртне услуге 
истражене су ппмпћу анкете п наведеним преференцама, кприщћеоем Choice-Based Conjoint анализе, а затим је 
примеоен PAM (енгл. Partition Around Medoids) алгпритам са циљем сегментације тржищта према преференцијама 
пптенцијалних кприсника carsharing услуге. 
 

Главни задатак рада 91. бип је презентација мпдела кпји мпже да се примени у пбразпвнпм прпцесу диплпмираних 
инжеоера из групације технишких наука, са императивпм дппринпса у идентификацији неусклађенпсти диплпмираних 
инжеоера са сертификатпм EFMNS (European Federation of Maintenance National Societies). Кап пснпва мпдела, кприщћен 
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је Nadler Tushman Congruence мпдел кпји је мпдификпван у циљу ефикасније примене у реалним системима 
пбразпваоа. Кап резултат пвпг истраживаоа и анализе, дефинисане су листе ппјединих пбразпвних курсева, за нивпе 
студијских прпграма пснпвних и мастер академских студија, кпји се мпгу кпристити и кап сампстални или кап дпдатак 
ппстпјећем пбразпвнпм прпграму. 
 

Један пд пснпвних и најважнијих предуслпва за ефикасан систем јавнпг трансппрта путника је интегрисанп управљаое. 
Ефикаснп управљаое слпженим јавнпг трансппрта путника захтева дигитализацију свих прпцеса у систему и ефикаснп 
прикупљаое и пбраду ппдатака из реалнпг система. Рад 92. се бави управп пвим мпдулпм система. У раду је дат ппис 
архитектуре система и представљен је главним функципналним елементима развијен у реалнпм систему у Бепграду. 
Акценат је стављен на ппис кпмуникаципнпг система и структуре ппдатака неппхпдних за ефективнп и ефикаснп праћеое 
и управљаое системпм у реалнпм времену.  
 

Радпви 93. 94. 95. 96. и 97. представљају групу предаваоа пп ппзиву са међунарпдних скуппва кпја су реализпвана на 
пснпву перспналних ппзивних писма аутпру. Тема предаваоа 93. кпје су прганизпвали амбасада Републике Француске и 
град Крагујевац спада тренутнп у једну пд најактуелнијих тема у пп питаоу технплпгије реализације урбане мпбилнпсти. 
У раду ппд називпм „Mobilité intelligente – Un outil pour créer une mobilité urbaine durable“ представљена су најнпвија 
светска дпстигнућа у развпју паметне мпбилнпсти базирана на шетири кљушна стуба неппхпдна за развпј пдрживе урбане 
мпбилнпсти. Рад дефинище и третира паметну мпбилнпст кап алат за са кпнкретним примерима развпја у граду 
Крагујевцу у пквиру студијскп-развпјнпг прпјекта КРСТ, шији је тим лидер бип кандидат.  
У раду 94. представљена је нпва технплпгија у реализацији урбане мпбилнпсти кпја се развија уз примену аутпнпмних 
впзила. Аутпнпмна впзила су ппсматрана са аспекта щест разлишитих нивпа аутпматизације у функцији степена 
независнпсти аутпнпмнпг впзила у ппгледу кпнтрпле функципнисаоа. Такпђе, изврщена је анализа искустава и 
мпгућнпсти маспвне примене аутпнпмних впзила у систему јавнпг градскпг трансппрта путника у зависнпсти пд типа 
трасе линије. 
 

У раду 95. приказан је интерпперабилни приступ примене спфтвера PTV VISUM Expert и PTD – Public Transport Demand 
Analysis Tool у пквиру реализације студијскп-развпјних прпјеката MassTransNet и SuTran кпји су имали за циљ 
прпјектпваое нпве мреже линија у градскпм, приградскпм и лпкалнпм систему јавнпг маспвнпг трансппрта путника у 
Бепграду, на пснпву ппдатака п велишини трансппртних захтева дпбијених неппсредним истраживаоима у реалнпм 
систему, шији је тим лидер бип кандидат.  
 

У раду 96. приказана је симбипза између паметне мпбилнпсти и паметнпг града. Паметан град је ппсматран кап кпнцепт 
кпји фазнп трансфпрмище ппстпјеће урбане средине и интегрище и међуспбнп симбиптски ппвезује щест кљушних 
пбласти савременпг друщтва: људе, пкружеое, екпнпмију, управљаое, нашин живпта и мпбилнпст. У раду је дпказана 
нераскидива међуспбна ппвезанпст паметне мпбилнпсти и паметнпг града у кпнтексту функција кпје захтевају системски 
приступ у ппсматраоу и изушаваоу. Закљушенп је, да се паметна мпбилнпст кап будућа платфпрма реализације 
мпбилнпсти у градпвима, треба да се базира на нпвим технплпгијама, мултимпдалнпсти и интеграцији, прпмпвищући 
виспк нивп ефикаснпсти у прпцесу реализације путпваоа. 
Крпз дпсадащои наушнп-истраживашки и струшни рад кандидата у кпјем је стекап великп искуствп у развпју нпвих и 
мпдернизацији ппстпјећих система јавнпг трансппрта путника, а нарпшитп у дпмену планираоа, прпјектпваоа, 
експлпатације, технплпщких, финансијских и институципналних питаоа, у предаваоу пп ппзиву ппд редним брпјем 97. 
аутпр је представип систем јавнпг градскпг трансппрта у Еврппи са анализпм тренутних трендпва и будућих мпгућнпсти. 
 

Рaдoви 98. 109. 110. и 111. пoсвeћeни су прeзeнтoвaоу рeзултaтa истрaживaоa и вищeгoдищоeг рaдa нa мeђунaрoднoм 
прojeкту TRACE у oквиру прoгрaмa истрaживaоa и инoвaциja Horizont 2020 кojи je финaнсирaн oд стрaнe ЕУ.  
У oквиру нaвeдeних рaдoвa сe прeвaсхoднo aнaлизирajу aлтeрнaтивни нaшини кoрищћeоa пoтeнциjaлa кojи имajу нoвe 
тeхнoлoгиja, зa eвидeнтирaоe крeтaоa пeщaкa и бициклистa, кaкo би сe ушинилe дoступниjим и приступaшниjим. Taкoђe, 
aнaлизирaни су пoтeнциjaли тeхнoлoгиja зa eвидeнтирaоe крeтaоa у циљу прoмeнe пoнaщaоa стaнoвникa у кoрист 
oдрживих видoвa трaнспoртa (пeщaшeоa и бициклизма). У oквиру рaдoвa изврщeнa je и прoцeнa мoгућнoсти кoрищћeоa 
нaвeдeних тeхнoлoгиja зa унaпрeђeоe прoцeсa плaнирaоa трансппртних система и прoмoциjу oдрживих видoвa 
трaнспoртa. 
 

Радпви 99. и 100. представљају резултате вищегпдищоих истраживаоа мпгућнпсти кприщћеоа аутпбуса на електрп 
ппгпн у систему јавнпг трансппрта путника. У раду 99. презентирана су искуства и први резултати и ефекти примене 
аутпбуса са пптпунп електришним ппгпнпм у систему јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду у ппгледу 
експлпатације, екплпщке ппдпбнпсти и енергетске ефикаснпсти на бази спрпведених експерименталних истраживаоа на 
линији ЕКП 1 у Бепграду. Рад 110. се бави истраживаоем система за складищтеое електришне енергије (ЕЕС) у 
аутпбусима са пптпунп електришним ппгпнпм, неппхпдним за пбезбеђиваое пптребне и дпвпљне кплишине електришне 
енергије за кретаое и рад ппмпћне ппреме у кпнцепту е-буса. У пвпм раду су анализирана најпримеоивија рещеоа 
(суперкапацитатпри и батерије) и захтеви система за складищтеое електришне енергије. Анализа представља пснпву за 
пдређиваое преднпсти и недпстатака разлишитих система за складищтеое електришне енергије кпји се кпристе у 
аутпбусима на електришни ппгпн са циљем да се струшнпј јавнпсти ппкажу кљушне разлике у наведена два кпнцепта ЕЕС-
а. 
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Рaд 101. је наставак истраживаоа кандидата из претхпднпг избпрнпг перипда (рад 33.) кпји сe бaви прojeктoвaоeм 
мрeжe линија jaвнoг грaдскoг трaнспoртa у урбaним пoдрушjимa. Акценат je стaвљeн нa oснoвнe кoнцeптe и фaктoрe 
успeхa кaкo би сe пбезбедила висoкoквaлитeтнa трансппртна услугa. Мeтoдoлoгиja зa прojeктoвaоe мрeжe линија 
зaснoвaнa је нa ствaрним трaнспoртним зaхтeвимa и oшeкивaоимa кoрисникa. Прeдлoжeни приступ пoдржaвa 
oствaривaоe eфикaснe мoбилнoсти свих кaтeгoриja кoрисникa, a истoврeмeнo пoвeћaвa eфикaснoст и eфeктивнoст 
систeмa. Аутпри дефинищу и скуп спeцифишних кљушних перфпрманси рада система (KPI), кпјима се мери нивп успeха у 
oствaривaоу ппстављених циљева. 
 

Ппдсистем такси трансппрта путника, кап деп система градскпг трансппрта путника, представља знашајан фактпр у 
развпју кпнцепта кпмбинпване мпбилнпсти. Пвај кпнцепт има изузетнп знашајан утицај и кпристи на квалитет и 
ефикаснпст живпта у градпвима. Да би се дпбип пптималан баланс између свих распплпжживих ппдсистема и ефикаснпг 
управљаоа кпмплетним системпм, фпкус управљаоа усмерен је на кприснике и квалитет услуге са циљем ппстизаоа 
максималне прпизвпдне и екпнпмске ефикаснпсти система. Рад 103. презентује и анализира резултате дпбијене крпз 
истраживаое захтеванпг и реализпванпг квалитета услуге у такси систему у граду Кптпру. Рад је кпристип резултате 
истраживаоа дпбијене крпз израду студије ппд редним брпјем 16. шији је тим лидер бип кандидат. 
 

Рад 104. представља примену кпнцепта Hub and Spoke у дизајнираоу и прпјектпваоу мреже линија система јавнпг 
градскпг трансппрта путника. За пптребе рада изврщена је системска анализа функципнисаоа приградских аутпбуских 
линија на приградскпм кпридпру „Авала“ у Бепграду у циљу квантификације кљушних елемената рада система и 
идентификације прпблема кпји утишу на ефикаснп функципнисаое аутпбуских линија на ппсматранпм кпридпру. Кап 
резултат анализе, предлпжена је нпва варијанта мреже линија и нпви скуп пдгпварајућих динамишких елемента 
функципнисаоа. Изврщена је уппредна анализа предлпжене варијанте применпм изабранпг скупа критеријума 
(екпнпмских, технишкп-технплпщких и експлпатаципних), са ефектима и преппрукама за имплементацију у реалнпм 
систему. 
 

Иницијативе за прпмену ппнащаоа кприсника градскпг трансппртнпг система мпгу бити важнп и кприснп средствп за 
ппдстицаое кприсника да прпмене упбишајене технплпгије реализације мпбилнпсти. Захваљујући прпјекту TRACE H2020, 
Бепград је дпбип прилику да ушествује у пилпт прпјекту шији је пснпвни циљ прпмпција пдрживих технплпгија 
реализације урбане мпбилнпсти ушеника пснпвних щкпла, оихпвих рпдитеља и наставника применпм кампаое Traffic 
Snake Game (TSG). Рад 105. представља искуствп и резултате бепградскпг TSG пилпт прпјекта. Такпђе, у раду је изврщена 
прпцена пптенцијала и услпва за примену иницијативе за прпмену ппнащаоа кприсника са детаљнпм анализпм 
примене и мпгућнпстима примене у прпцесу урбанпг планираоа. 
 

У раду 106. дефинисана су и анализирана свпјства и ппдсвпјства квалитета услуге у реалнпм такси систему у граду 
Кикинди, имајући у виду циљеве целине система и ппгпднпст за практишну примену. У прпцесу истраживаоа и анализе 
захтеванпг квалитета услуге кприщћене су специфишне метпде, технике и алати из пбласти трансппртнпг инжеоеринга. 
На пснпву дпбијених резултата истраживаоа изврщена је анализа и рангираое изабраних свпјстава квалитета услуге. 
 

Савремени градпви и оихпви трансппртни системи се налазе пред изазпвпм у ппгледу развпја и примене нпвих 
технплпгија реализације урбане мпбилнпсти ппд називпм - микрпмпбилнпст. Рад ппд редним брпјем 107. даје системски 
сажет преглед тренутне ситуације развпја кпнцепта микрпмпбилнпсти у урбаним срединама щирпм света и у  Републици 
Србији. У раду се анализира мпгућнпст и разматрају предуслпви за развпј и маспвнију упптребу кпнцепта 
микрпмпбилнпсти у кпнтексту реализације урбане мпбилнпсти и планираоа оенпг развпја. 
 

Прптекле три деценије су биле карактеристишне у ппгледу рефпрме регулатпрних и институципналних пквира у систему 
јавнпг градскпг трансппрта путника. Генералнп, кљушни циљ пвих прпмена бип је усмерен на ппдизаое нивпа квалитета 
трансппртних услуга, крпз псигураваое екпнпмишнпг пружаоа услуга, смаоеоа субвенција и минимизираое негативних 
утицаја система на живптну средину. Један пд важних елемента у ппгледу ппстизаоа наведених циљева су прецизнп 
дефинисане угпвпрне пбавезе између власника тржищта трансппртних услуга и пператпра, кпјим се регулищу пбавезе, 
права и ризици кпји мпгу настати у тпку функципнисаоа система. Рад 108. представља развпј мпдификпванпг угпвпра п 
брутп трпщкпвима у систему јавнпг градскпг трансппрта путника. Аутпри су дефинисали пригинални мпдел за расппделу 
трпщкпва у систему јавнпг градскпг трансппрта путника кпји укљушује трансппртне услуге и друге услуге кпје пбавља 
пператер. Угпвпр је успещнп примеоен у систему јавнпг градскпг трансппрта путника у граду Субптици. 
 

Рад 112. је сущтински ппвезан са радпм 108. У пвпм раду аутпри су приказали мпгућнпст превазилажеоа финансијских 
изазпва у систему јавнпг градскпг трансппрта путника инпвативним рещеоима на примеру студија слушаја града 
Субптице. У раду је приказан пригинални мпдел за алпкацију трпщкпва у систему јавнпг трансппрта путника кпји је 
тестиран и примеоен у реалнпм систему јавнпг градскпг и приградскпг трансппрта путника у Субптици. Такпђе у раду је 
изврщена расппдела и алпкација ризика кпји се прпдукују у угпвпрним пднпсима између власника тржищта и пператпра, 
а кпји утишу на калкулисаое цене кпщтаоа трансппртне услуге. 
 

Рад 113. је аутпризпвана дискусија са међунарпднпг скупа у пквиру CIVINET Фпрума са тему планираоа пдрживих 
трансппртних система. Рад је презентирап искуства и кљушне резултате двпгпдищоег реализпванпг прпјекта 
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MassTransNet и SuTran кпји су имали за циљ прпјектпваое нпве мреже линија у градскпм, приградскпм и лпкалнпм 
систему јавнпг маспвнпг трансппрта путника у Бепграду, на пснпву ппдатака п велишини трансппртних захтева дпбијених 
неппсредним истраживаоима у реалнпм систему, шији је тим лидер бип кандидат. У пквиру рада су приказани и 
резултати примене прпјекта са акцентпм на пствареое кпнцепта реализације ефикасне и пдрживе урбане мпбилнпсти 
свих категприја кприсника, уз раципнализацију трпщкпва функципнисаоа целине система јавнпг градскпг трансппрта 
путника. 
 

Референца 114. представља пдпбрен универзитетски учбеник кпји се кпристи у наставнпм прпцесу на пснпвним и мастер 
академским студијама на Универзитету у Бепграду – Сапбраћајнпм факултету. Публикација је резултат дугпгпдищоег ра-
да аутпра у пбласти јавнпг градскпг трансппрта путника и у оу су уграђена наушна сазнаоа и искуства стешена у прпјектп-
ваоу савремених система јавнпг градскпг трансппрта путника. Коига пдражава актуелна дпстигнућа савремене науке и 
праксе у наушнпм, метпдплпщкпм и педагпщкпм ппгледу. У опј су у пптпунпсти пбрађене метпдплпщке и наставне 
целине на три предмета са пснпвних академских студија (Технплпгија трансппрта путника, Пснпви јавнпг градскпг тран-
сппрта путника и Пснпви технплпгије друмскпг линијскпг трансппрта), а ппједина ппглавља знашајним делпм пбрађују 
метпдплпщке и наставне целине и предмета са мастер академских студија (Системи трансппрта путника). 
 

Унапређеое енергетске ефикаснпсти, у сектпру прпизвпдое трансппртне услуге, преппзнатп је кап један пд кљушних 
елемената енергетске пплитике Републике Србије. Пва пплитика је дефинисана крпз сет стратещких дпкумената, са 
јасним ппредељеоем пствареоа дппринпса смаоеоа укупне пптрпщое енергије и смаоеоа негативних утицаја сектпра 
трансппрта путника у циљу ствараоа енергетски и екплпщки пдрживих система. Накпн усвајаоа Закпна п ефикаснпм 
кприщћеоу енергије, Министарствп рударства и енергетике заппшелп је развпј и имплементацију инфпрмаципнпг 
система за енергетски меначмент (ИСЕМ) кпји је иницирап и израду Прирушника за енергетске меначере за пбласт 
ппщтинске енергетике, кпји спада у категприју мпнпграфија пд наципналнпг знашаја (Референца 115.). Пвим 
прирушникпм се између псталпг ближе прпписују услпви, садржина и нашин израде Прпграма унапређеоа енергетске 
ефикаснпсти у сектпру трансппрта путника. Прирушник садржи метпдплпщки ппступак унапређеоа енергетске 
ефикаснпсти у систему трансппрта путника, кпји на свепбухватан нашин, ппсматранп пп вертикалнпј хијерархији, пбухвата 
системску анализу целине система, ппдсистема, впзила и врсте ппгпнске енергије. Такпђе, Прирушник садржи и детаљан 
метпдплпщки ппступак израде Прпграма унапређеоа енергетске ефикаснпсти у систему трансппрта путника на нивпу 
града/ппщтине, кап и индикатпре енергетске ефикаснпсти, мпделе за прпрашун индикатпра, мере за унапређеое 
енергетске ефикаснпсти и нашин мпнитпринга и кпнтрпле.  
 

Референца 116. је мпнпграфска библипграфска публикација кпја уређује експлпатаципнп - технишке услпве 
функципнисаоа трамвајскпг ппдсистема у Бепграду кпјпм се прпписују пбавезе и активнпсти везане за експлпатацију 
трамвајскпг ппдсистема у реалним услпвима експлпатације. Публикација пбухвата и разрађује следеће сегменте 
експлпатације трамвајскпг ппдсистема: превентивнп, кпрективнп и интервентнп пдржаваое трамваја,  технишки преглед 
трамваја и активнпсти у слушају настајаоа ванредних дпгађаја. 
 

Референце 117. и 118. су мпнпграфске библипграфске публикације кпје представљају пснпвну струшну литературу за 
реализацију прпграма тепријске и практишне пбуке и струшнпг испита за впзаша трамваја у Републици Србији, пднпснп 
базу за псппспбљаваое кандидата за впзаше трамваја, у складу са прпписанпм закпнскпм прпцедурпм кпју спрпвпди  
Агенција за безбеднпст сапбраћаја Републике Србије у складу са пдредбама Закпна п безбеднпсти сапбраћаја. 
Прирушник пдражава актуелна дпстигнућа савремене науке и праксе у наушнпм, метпдплпщкпм и педагпщкпм ппгледу и 
намеоена је кандидатима за впзаше трамваја свих типпва у Републици Србији. У ппсебним целинама Прирушника, 
великим делпм су пбрађене метпдплпщке и наставне активнпсти из тепријске и практишне пбуке, са пснпвним циљем да 
будући впзаши трамваја стекну пснпвна знаоа везана за функципнисаое трамвајскпг система у технишкп-технплпщкпм 
смислу и сппспбнпст да у пдређеним ситацијама реагују пдмеренп и правилнп у складу са прпписаним прпцедурама из 
пбласти безбеднпсти и сигурнпсти.  
 

Рад 119. је истраживап енергетску ефикаснпст и екплпщке аспекте примене аутпбуса кпји кап ппгпнску енергију кпристе 
кпмпримпвани прирпдни гас (CNG). Истраживаоа су спрпведена у пквиру прпјекта шији је нарушилац Агенција за 
безбеднпст сапбраћаја Републике Србије у реалнпм систему јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду. На пснпву 
евидентираних експлпатаципних ппдатака (брзине, убрзаое, усппреое, трансппртни рад и сл.), за типишне циклусе 
впжое резултати истраживаоа су ппказали су да је ппд идентишним услпвима експлпатације прпсек пптрпщое ппгпнске 
енергије аутпбуса кпји кпристе кап ппгпнску енергију кпнвенципналнп фпсилнп гпривп била већа за 12% негп за 
тестирани CNG аутпбус. Применпм '' Student's t - test'' утврђенп је да је емисија NOx из тестиранпг CNG аутпбуса маоа пд 
дизел аутпбусa за 40%, CO2 за 21,6%, дпк је емисија HC већа вище пд десет пута. 
 

Радпви ппд редним брпјем 120. и 121 представљају предаваоа пп ппзиву са скупа пд наципналнпг знашаја щтампани у 
целини. Један пд актуелних праваца развпја кпнцепта паметне мпбилнпсти (Smart Mobility) упблишен је у парадигми 
Internet of Vehicles (IoV), кпји ппдразумева хибридну упптребу Internet of Things (IoT) уређаја, разлишитих бежишних 
кпмуникаципних технплпгија, технплпгија у пблаку (Cloud) и интернет сервиса и апликација. Упптребпм IoV технплпгије 
пбезбеђени су услпви за прикупљаое ппдатака п функципнисаоу система јавнпг трансппрта путника, а нарпшитп у 
дпмену мпнитпринга и управљаоа системпм у реалнпм времену и у прпцесу фпрмираоа BigData за шитав спектар 
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мултимедијалних и мпбилних интернет апликација. У раду 120. представљена је архитектура IoV, кап и мрежни мпдел на 
нивпима пблака, кпмуникаципних технплпгија и кприсника. У раду се навпде кљушни прпблеми кпје је неппхпднп 
рещити у циљу ефикасне имплементације IoV технплпгија. Ппред наведенпг, дати су мпгући правци развпја IoV 
ппсматранп са станпвищта развпја будућих апликација. 
Рад 121. је инспирисан експанзијпм технике и технплпгије кпја данас снажнп ппмера технплпгију реализације 
мпбилнпсти грађана пд перспналних нашина реализације трансппртних пптреба према рещеоима мпбилнпсти кпја се 
трпще кап услуга. Једнп пд мпгућих рещеоа је примена кпнцепта екпнпмије дељеоа, кпја према ппдацима Еврппске 
кпмисије, расте пп стппи пд 25% гпдищое. Екпнпмија дељеоа ппдразумева размену ресурса упптребпм on line 
платфпрме у циљу прпизвпдое, дистрибуције и пружаоа нпвих услуга. Знашајан удеп у пвпм развпју има и сектпр 
трансппрта, и тп крпз услуге заједнишкпг кприщћеоа путнишких аутпмпбила (Car sharing) и дељених впжои (ridesourcing, 
ridesharing). Кпмпаније за дељеое впжое пружају ппсреднишку услугу кпја ппвезује впзаше и путнике. Данас ппстпје 
мнпга птвпрена питаоа и  изражене разлике, приступи у ппгледу нашина регулисаоа услуга дељеоа мпбилнпсти. Једнп 
пд пснпвних питаоа кпје се ппставља је: Да ли су тп трансппртне кпмпаније кпје прпизвпде и пружају трансппртну услугу 
или су тп дигиталне платфпрме? Пвај рад ппкущава да пружи пдгпвпр на тп питаое крпз анализу специфишнпсти и 
карактеристика услуга дељена мпбилнпсти, кап и закпнских и регулатпрних пквира за оихпвп фунцкципнисаое. 
 

Рад ппд редним брпјем 122. представља увпднп предаваоа пп ппзиву са скупа пд наципналнпг знашаја щтампанп у 
извпду. Предаваое на тему Smart Mobility - Кпнцепт или алат ?, на системски нашин анализира актуелне трендпве 
ппраста урбане пппулације, ескалацију урбане кризе, развпј технике и технплпгије и оихпв утицај на развпј кпнцепта 
паметних градпва (Smart City). У раду је презентиран European Mobility Manifest са датаљнпм анализпм шетири кљушне 
ташке пдрживе урбане мпбилнпсти. Такпђе, у раду је представљена струшна платфпрма кпнцепта Smart Mobility кпја се 
базира на пптпунпј умреженпсти свих структурних елемената у градскпм трансппртнпм систему кприщћеоем савремене 
IoT технплпгије, интеграцији щирпкпг спектра услуга, кпнцепту „кприсник у фпкусу“ и кприщћеоу динамишких/ 
флексибилних пакета услуга са циљем ппстизаоа равнптеже између трансппртне ппнуде и пптражое. Кљушни закљушак 
рада је да Smart Mobility представља и кпнцепт и мпћан алат за ппстизаое пдрживе мпбилнпсти и кпнцепта градпва 
ппгпдних за живпт.  
 

Ђ. Оцена испуоенпсти услпва 
 
На пснпву детаљне и свепбухватне анализе наушнп-истраживашких, наставних и педагпщких активнпсти у претхпднпм 
перипду, кандидат Прпф. др Славен М. ТИЦА, дипл.инж.сапбраћаја, испуоава све услпве за избпр у зваое редпвнпг 
прпфеспра за ужу наушну пбласт „Друмски и градски транспорт путника“ 
 

Кпмисија издваја пне услпве кпје указују на испуоенпст услпва кандидата у складу са прпписаним Критеријумима за 
стицаое зваоа наставника на Универзитету у Бепграду, и тп: 
 

1. Кандидат има наушни степен дпктпра наука кпји припада ужпј наушнпј пбласти „Друмски и градски транспорт 
путника“, за кпју се бира. Биран је у зваое дпцента (2011.) и ванреднпг прпфеспра (2016.) за наведену ужу наушну 
пбласт на Универзитету у Бепграду – Сапбраћајнпм факултету; 

 

2. Ппседује сппспбнпст за наставни рад кап предметни наставник на свим нивпима студија, щтп је дпказап свпјим 
дпсадащоим ангажпваоем и бпгатим педагпщким искуствпм и пптврдип виспкпм пценпм п квалитету наставе 
дпбијене крпз спрпведена вреднпваоа педагпщкпг рада наставника и сарадника пд стране студената (укупна 
прпсешна пцена за мерпдавни перипд изнпси 4,68/5,00); 

 

3. Кандидат је дп сада публикпвап укупнп 122 наушнп-струшна рада (пд шега је први аутпр бип на 83 рада), пд кпјих је 
ппсле избпра у зваое ванреднпг прпфеспра пбјавип укупнп 36 (пд шега је први аутпр бип на 19 радпва), и тп: 

 

 5 радпва у наушним шаспписима са SCI листе са импакт фактпрпм (М21, М22 и М23),  

 1 рад у међунарпднпм шасппису кпји није на SCI листи (М24), 

 2 предаваоа пп ппзиву са међунарпдних скуппва щтампаних у целини (М31), 

 3 предаваоа пп ппзиву са међунарпдних скуппва щтампаних у извпду (М32), 

 11 саппщтеоа са међунарпдних скуппва щтампаних у целини (М33), 

 4 саппщтеоа са међунарпдних скуппва щтампаних у извпду (М34), 

 1 аутпризпвану дискусију са међунарпднпг скупа (М35), 

 1 истакнуту мпнпграфију наципналнпг знашаја (М41), 

 1 мпнпграфију наципналнпг знашаја (М42), 

 3 мпнпграфске библипграфске публикације (М43), 

 1 рад у впдећем шасппису наципналнпг знашаја (М51), 

 2 предаваое пп ппзиву са скупа наципналнпг знашаја щтампанп у целини (М61), 

 1 предаваое пп ппзиву са скупа наципналнпг знашаја щтампанп у извпду (М62). 
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4. Кандидат је аутпр 2 пдпбренa универзитетска учбеника кпја се кпристе у наставнпм прпцесу на пснпвним и мастер 
академским студијама на мпдулима Друмски и градски трансппрт, Друмски и градски сапбраћај, Безбеднпст 
друмскпг сапбраћаја, Ппщтански сапбраћај и мреже, Телекпмуникаципни сапбраћај и мреже и Ваздущни 
сапбраћај и трансппрт; 
 

5. Кпаутпр је 1 струшне публикације међунарпднпг знашаја, 1 мпнпграфије пд наципналнпг знашаја, кпји се кпристи 
кап пснпвна литература у прпцесу едукације енергетских меначера у Републици Србији и 4 струшне мпнпграфске 
библипграфске публикације из пбласти јавнпг градскпг трансппрта путника кпја се кпристи кап пснпвна литература 
у прпцесу струшне едукације кадрпва у трансппртним системима у Републици Србији; 
 

6. У дпсадащопј наушнп-истраживашкпј и струшнпј каријери кандидат има укупан брпј цитата 164 (извпр Google 
Scholar), искљушујући аутпцитате. Према истпм извпру h – индекс је 7, i10 индекс је 6. У бази ппдатака Scopus 
евидентиранп је 16 публикација (пд кпјих је 12 публикација цитиранп) са укупнп 83 цитатa, h – индекс је 6. У бази 
ISI/Web of Science евидентиранп је 20 публикација (пд кпјих је 11 публикација цитиранп) са укупнп 65 цитата, пд 
кпјих 57 представљају хетерпцитати, а h – индекс је 5;  

 

7. У дпсадащоем раду кандидат је ушествпвап је у изради 157 међунарпдних и наципналних прпјеката из пбласти 
планираоа, прпјектпваоа, технике и технплпгије, прганизације и управљаоа системима трансппрта путника (пд 
шега је бип тим лидер на 13 међунарпдних и 85 наципналних прпјеката, а шлан раднпг и аутпрскпг тима на 59 
прпјекта). У мерпдавнпм избпрнпм перипду кандидат је ушествпвап у изради 69 међунарпдних и наципналних 
прпјекта, пд шега је бип тим лидер на 6 међунарпдних и 44 наципнална прпјекта, а шлан раднпг и аутпрскпг тима на 
28 прпјекта;  
 

8. Кандидат активнп ушествује у развпју наставнп-наушнпг ппдмлатка. У тпку дпсадащоег рада у настави бип је шлан 
кпмисије и/или ментпр за израду и пдбрану 21 диплпмскoг радa, 41 пут шлан кпмисије и/или ментпр израде и 
пдбране заврщних радпва (11 пута у претхпднпм избпрнпм перипду) и ментпр на изради и пдбрани 11 мастер 
радпва (2 пута у претхпднпм избпрнпм перипду). Такпђе, је бип шлан кпмисије на пдбрани 3 магистарске тезе;  
 

9. У претхпднпм избпрнпм перипду кандидат је бип ментпр на изради 3 дпктпрске дисертације и шлан кпмисије на 
изради 2 дпктпрске дисертације. Тренутнп је ментпр на изради 2 дпктпрске дисертације кпје су у тпку и шлан 
кпмисије на изради 1 дпктпрске дисертације шија је израда у тпку; 

 

10. Кандидат је стални рецензент за вище пд 10 међунарпдних и наципналних шаспписа и ушествује у раду брпјних 
наушних и прпграмских пдбпра кпнференција у земљи и инпстранству; 
 

11. Кандидат је вище пута ушествпвап у кпмисијама за избпр наставника и сарадника на Универзитету у Бепграду - 
Сапбраћајнпм и Мащинскпм факултету, Универзитету у Нпвпм Саду – Грађевинскпм факултету, кап и Универзитету 
у Истпшнпм Сарајеву – Сапбраћајнпм факултету из Дпбпја; 
 

12. Кандидат има 1 регистрпван патент у Завпду за интелектуалну свпјину Републике Србије: Брпј патента: 1432 U1;  
 

13. Кпаутпр је 2 специјализпванa спфтвера,  PTD – Public Transport Demand Analysis Tools кпји служи за анализу 
карактеристика трансппртних захтева и TraPer - Transport Performance Indicator кпји служи за мпнитпринг, 
квантификацију и анализу кљушних ппказатеља перфпрманси система трансппрта путника (KPI); 

 
14. Ппседује Прпјектантску лиценцу за сапбраћај и сапбраћајну сигнализацију издату пд Инжеоерске кпмпре Србије 

пд 2007. гпдине; 
 

15. Кандидат је тренутнп щеф Мпдула за друмски и градски трансппрт и щеф Здружене Катедре за друмски и градски 
трансппрт; 

 

16. Кандидат се 10 пута дпдатнп пбразпвап у инпстранству, шиме је стекап дпдатне кпмпетенције и диплпме; 
 

17. Кандидат је у претхпднпм перипду пбављап функцију Прпдекана за наушнп-истраживашки рад на Универзитету у 
Бепграду - Сапбраћајнпм факултету (2012. - 2015. гпдине);  
 

18. Пд 2011. гпдине предаје кап гпстујући прпфеспр на Универзитету у Истпшнпм Сарајеву - Сапбраћајни факултет 
Дпбпј, БиХ, на предметима из пбласти друмскпг и градскпг трансппрта путника; 
 

19. Кандидат је шлан 5 прпфесипналних и струшних институција у инпстранству и 2 наципналне струшне институције. У 
перипду пд 2007. дп 2010. гпдине врщип је функцију пптпредседника међунарпдне аспцијације за јавни трансппрт 
(International Association of Public Transport-UITP), најзнашајније светске институције из пбласти јавнпг трансппрта 
путника. Бип је псниваш и директпр Дирекције за јавни превпз града Бепграда и генерални директпр трансппртнп-
ппслпвнпг система ГСП “Бепград” (2003.-2008.);  




