
           Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета:    Саобраћајни факултет 
Ужа научна, oдносно уметничка област:   Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе 
Број кандидата који се бирају:    један 
Број пријављених кандидата:   један 
Имена пријављених кандидата:   Др Татјана Крстић Симић, дипл. инж. саобраћаја 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме:   Татјана (Живорад) Крстић Симић 
- Датум и место рођења:    12.09.1971. Неготин 
- Установа где је запослен:   Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 
- Звање/радно место:    Доцент 
- Научна, односно уметничка област:  Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе:    Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 
- Место и година завршетка:   Београд, 1996.  
Мастер:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе:    Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 
- Место и година завршетка:   Београд, 2004. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе 
Докторат: 
- Назив установе:    Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 
- Место и година одбране:   Београд, 2015. 
- Наслов дисертације:  Утицај комплексности саобраћаја на маневарским 

површинама на одрживи развој аеродрома 
- Ужа научна, односно уметничка област: Аеродроми и безбедност ваздушне пловидбе 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 1996. година: истраживач таленат, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 
- 1998. година: асистент приправник, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 
- 2005. година: асистент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 
- 2010. година: асистент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 
- 2015. година: доцент, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет 

 



3) Испуњени услови за избор у звање ДОЦЕНТА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

Оценa / број година радног 
искуства  
 

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

Није применљиво 

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

Средња оцена за период  
2015/2016-2019/2020: 4,64 
 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

24 године 
1996/1997-2019/2020. 

 
 

 
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторстава / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научно-наставног подмлатка 
 

Менторства (од избора у 
наставничко звање): 
4 (завршни рад) 
 

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

Комисије (од избора у наставничко 
звање): 
6 (завршни рад) 
8 (мастер рад) 
 

 
 
 

(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира) 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго 

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

1 (M23) T. Krstic Simic, O. Babic (2020). 
Influence of airport airside area layouts 
and air traffic management tactics on 
flight cost efficiency. Transportation 
Planning and Technology, Volume 43, 
Issue 2, pp. 208-222. (DOI: 
10.1080/03081060.2020.1717142; ISSN: 
0308-1060; IF(2018) = 0,893 
  

7 Саопштена два рада на научном или 
стручном скупу (категорије М31-М34 и 
М61-М64). 

6 (М33) Референце из библиографије радова из 
категорије М33 су дате на крају 
табеле од 1 до 7. 
 

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

 Није применљиво 

9 Саопштена три рада на међународним 
или домаћим научним скуповима 
(категорије М31-М34 и М61-М64) од 

избора у претходно звање из научне 
области за коју се бира. 
 
 
 
 

 Није применљиво 



10 Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 
 

Учествовала у 14 
научно-
истраживачких и 
стручних студија 
и пројеката, а од 
претходног 
избора у звање 
доцента 
учествовала је у 
4 пројекта 

После претходног избора у звање 
доцента учествовала је на два 
међународна пројекта (Horizon 2020) а 
тренутно учествује на једном домаћем 
(пројекат Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике 
Србије) и једном међународном 
научно-истраживачком пројекту 
(Horizon 2020)  
 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу 
област за коју се бира, монографија, 
практикум или збирка задатака (са 
ISBN бројем) 

 Није применљиво  
 

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

 Није применљиво 

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

 Није применљиво 

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

 Није применљиво 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

 Није применљиво 

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

 
Није применљиво 

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

 Није применљиво 

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

 Није применљиво 

 
 



РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ И САОПШТЕНИ ПОСЛЕ ПРЕТХОДНОГ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 
 

Саопштења са међународних скупова штампана у целини - М33 – додатак уз тачку 7 

1. T. Крстић Симић, О. Бабић (2015). “Истраживање утицаја начина управљања саобраћајем на мере 
перформанси обављања саобраћаја на аеродромима”, Зборник радова са 42. Симпозијума операционих 
истраживања SYM-OP-IS 2015, секција "Саобраћај, транспорт и комуникације", Сребрно језеро, Србија, 
15-18 септембар, стр. 508-511 (M33) 

2. Т. Крстић Симић, О. Бабић (2016). “Утицај мера управљања саобраћајем на аеродрому на трошковну 
ефикасност летова”, Зборник радова са 43. Симпозијума операционих истраживања SYM-OP-IS 2016, 
секција "Саобраћај, транспорт и комуникације", Тара, Србија, 20-23 септембар, стр. 591-594 (M33) 

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

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

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

6. F. Netjasov, B. Mirkovic, T. Krstic Simic, O. Babic (2019). “Identification of Safety Critical Hazards to 
Support Future Air Traffic Controller Training”, Proceedings of 23rd World Conference of Air Transport 
Research Society (ATRS), Amsterdam, The Netherlands, 2-5 july, on-line: paper 89 (M33) 

7. T. Krstic Simic, O. Babic (2019). “Influence of Airfield Operations Management on Flights Time and Cost 
Efficiency”, Proceedings of 23rd World Conference of Air Transport Research Society (ATRS), Amsterdam, 
The Netherlands, 2-5 july, on-line: paper 313 (M33) 

 
Поглавља у монографијама и тематским зборницима - М10 

F. Netjasov, B. Mirkovic, T. Krstic Simic, O. Babic (2017). “Hazard Identification Approach for Future Highly 
Automated Air Traffic Management Concept of Operation: Experiences From AUTOPACE Project”, Chapter in 
thematic monograph “WIT Transactions on The Built Environment: Volume 174” (ISBN: 978-1-78466-211-0, 
https://doi.org/10.2495/SAFE170281), Editors: C. A. Brebbia, F. Garzia, M. Lombardi, pages 303-316. WIT 
Press (М14) 

 
Радови у врхунском часопису националног значаја - М51 

Т. Крстић Симић, Р. Јовановић, Б. Стојиљковић (2019). Аеродромске накнаде за емисију гасова - 
економске мере ка одрживом развоју аеродрома, Техника – Саобраћај, 74 (1), 2019, str. 113-120. (M51) 

 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

(изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

 
1. Стручно-професионални 
допринос 

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

2. Допринос академској и 
широј заједници 

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

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

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

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

Стручно-професионални допринос 

1.2 Учесник је стручних и научних међународних скупова (6 саопштења од претходног избора у звање доцента).  
1.3 Од претходног избора у звање доцента била је: ментор на 4 завршна рада и члан комисија за оцену и одбрану 6 
завршних и 8 мастер радова.  
1.5 Од претходног избора у звање доцента била је сарадник на једном домаћем и три међународна научно-
истраживачка пројекта.  
1.6 Рецензент је једног међународног научног часописа и две међународне конференције. 

Допринос академској и широј заједници 

2.1 Кандидаткиња је члан Уређивачког одбора Издавачке делатности Саобраћајног факултета од 2016. године. 

Сарадња са другим високошколским и научно-истраживачким установама у земљи и иностранству 

3.1 Од претходног избора у звање доцента учествовала је у изради два међународна истраживачка пројекта у оквиру 
програма Европске комисије „Horizon 2020“. Тренутно учествује у једном међународном „Horizon 2020“ пројекту. 
Кроз поменуте пројекте кандидаткиња је сарађивала или тренутно сарађује са више високошколских и 
научноистраживачких установа у иностранству. 




