
yHttBEP3hTET y EEOTPAAy

CAOEPABAJH14 OAKYNTET

Bojeo4e Crene 305, EeorPa4

HACTABHO-HAYI{ HOM BETY

nPEIMET: Pe$epar o ypafenoi 4oxropcxoj 4racepraqrjra xanAnAafa flejana 3tlATKOBl4fA'

AnnnoMHpaHor llHxeFbepa cao6pahaja

o4.rryxonn HacrasHo-HayqHor eeha vHileep3nrera y EeorpaAy-cao6pahajHor $axynrera 6p'338/4

opr 23.04.201-8. ro,qraHe, HMeHOBaHh cMo 3a q.naHoBe Konracrje 3a nperneA: o4eHy ra o'q6paHy

AoKropcKe AHcepraqnje xaHp,ra4ara flejaHa 3IATKOBt4TrA, 4nnn' nHx' cao6pahaja nog Hac'IloBoM:

,,MOAEfl3AAHMt43yonPABAAHOCTI4nPOJEKATAJABHO-nPI4BATHOTnAPTHEPCTBAy

cl4 cTEMy JABHOr TPAACKOr TPAHCno PTA nvTH 14 KA"

nocne nperneAa AocTaBIbeHe AilcepTaqraje n Apyrhx nparehnx rvrareprjana n pa3roBopa ca

KaHAHAaronn, Konnncnja je cauraHrna c'ne4ehr

PEOEPAT

1. vBoA

t . t .  XpoHonornja o,qo6paaaFba r H3paAe 4raceprarlraje

Ha ocuosy npeAarnx 3axrega KaHAhAara r{ejaHa 3/IATKOBI'11A, ,qunr' nHx' cao6pahaja u AoHerhx

oAnyKa YHneeprnrera y Seorpa4y-cao6pahajHor saxynrera, xpoHonorhja op,o6paaaFba r h3paAe

,qhcepra qhje je cn e4eha:

- Kan,qra4ar,{ejaH 3flATKOBm} 4rnn' rHN' cao6pahaja je

2OIO. roAHHe;

-oT .L I . zo l3 .Ha3aXTeBKaHAhAaTao4o6pe r r j ec ra r yc

roAhHy;

- t7.02.2016. KaH.qr4ar,{ejan 3/lATKOBt1tr, 4nnr. nHx. cao6pahaja' noAHeo je nprjaey renne

AOKropcKe Arcepraqhje HacraaHo-HayqHoM aehy vHraaep3Hrera y Seorpa4y-cao6pahajHor

6u*ynr"r, (6p. La}lzog!7.02.2016. ro4raHe), yr:axreB Aa ce cnpoBeAe nocrynaK 3a ou'eHy

nogo6Hocr4 KaHAhAaTa r npeAlogeHe TeMe 14 3a MeHTopa npeAno6'1o Ap CnaeeHa M'

TLll-ly, Annn.nHx. cao6pahaja, AoL\eHra vHneepanrera y SeorpaAy-cao6pahajHor Qaxylrera;

- 23.02.2016. Ha ceAHrL\h HacraeHo-FlayqHor seha vHHeep3Hrera y Seorpap',y-cao6pahajHor

Qaxynrera AoHera je og.rryxa (o4nyxa 6p.1,aAB op,,75'02'70L6.) o $opnnraparuy Konnracnje aa

oqeHy nop,o6Hocrn KaHAhAara h reMe 3a r3paAy AoKTopcKe p'racepraqrje;

ynncao AoKroPcKe cryP,rje Y MaPry

MhpoBaFba 3a urKo/lcKV 2AQl2Ot3'
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- 18.04.2016. Кпмисија за пцену ппдпбнпсти кандидата и теме за израду дпктпрске 
дисертације ппднела је ппзитиван извещтај (бр. 140/5 пд 20.04.2016. гпдине.) Наставнп-
наушнпм већу Универзитета у Бепграду-Сапбраћајнпг факултета; 
 

- 26.04.2016. На седници Наставнп-наушнпг већа Универзитета у Бепграду-Сапбраћајнпг 
факултета дпнета је пдлука (Oдлука бр. 140/6 пд 04.05.2016.) кпјпм се ппзитивнп 
пцеоује наушна заснпванпст и ппдпбнпст кандидата и прихвата предлпжена тема за 
израду дпктпрске дисертације кандидата Дејана ЗЛАТКОВИЋА, дипл. инж. сапбраћаја; 
 

- 16.05.2016. На седници Већа наушних пбласти технишких наука Универзитета у Бепграду 
дпнета је пдлука (Oдлука бр. 61206-2360/2-16) кпјпм се даје сагласнпст на предлпг теме 
дпктпрске дисертације кандидата Дејана ЗЛАТКОВИЋА, дипл. инж. сапбраћаја; 
 

- 01.11.2016. Кандидат Дејан ЗЛАТКОВИЋ дипл. инж. сапбраћаја ппднеп је мплбу за 
прпдужеое заврщетка дпктпрских студија за два семестра; 
 

- 08.11.2016. На седници Наставнп-наушнпг већа Универзитета у Бепграду-Сапбраћајнпг 
факултета дпнета је пдлука (Oдлука бр. 140/10 пд 09.11.2016.) п прпдужетку студија за 
два семестра; 
 

- 14.11.2017. На седници Наставнп-наушнпг већа Универзитета у Бепграду-Сапбраћајнпг 
факултета дпнета је пдлука (Oдлука бр. 140/12-2016 пд 16.11.2017.) п прпдужетку студија 
за два семестра, на предлпг ментпра др Славена M. ТИЦЕ, дипл. инж. сапбраћаја, 
ванреднпг прпфеспра Универзитета у Бепграду-Сапбраћајнпг факултета; 
 

- 04.04.2018. Кандидат Дејан ЗЛАТКОВИЋ, дипл. инж. сапбраћаја, ппднеп је неукпришени 
примерак заврщене дпктпрске дисертације уз захтев Наставнп-наушнпм већу 
Универзитета у Бепграду-Сапбраћајнпг факултета за ппшетак ппступка за пцену и 
пдбрану дпктпрске дисертације; 
 

- 17.04.2018. На седници Наставнп-наушнпг већа Универзитета у Бепграду-Сапбраћајнпг 
факултета дпнета је пдлука (Oдлука бр. 338/4 пд 23.04.2018.) п фпрмираоу Кпмисије за 
пцену и пдбрану дпктпрске дисертације кандидата Дејана ЗЛАТКОВИЋА, дипл. инж. 
сапбраћаја; 

 
1.2. Наушна пбласт дисертације 
 

Дпктпрска дисертација ппд називпм „Мпдел за анализу пправданпсти прпјеката јавнп-
приватнпг партнерства у систему јавнпг градскпг трансппрта путника“ припада 
наушнпј пбласти Сапбраћајнп инжеоерствп и ужпј наушнпј пбласти Друмски и градски 
трансппрт путника, за кпју је матишан Универзитет у Бепграду-Сапбраћајни факултет. 
 

Ментпр, др Славен M. ТИЦА, дипл. инж. сапбраћаја, ванредни прпфеспр Универзитета у 
Бепграду-Сапбраћајнпг факултета, бави се дуги низ гпдина наушнп-истраживашким радпм из 
пбласти друмскпг и градскпг трансппрта путника. Славен M. ТИЦА диплпмирап је 1996. 
гпдине и магистрирап 2000. гпдине на Универзитету у Бепграду-Сапбраћајнпм факултету. 
Дпктпрску дисертацију пдбранип је на Универзитету у Бепграду-Сапбраћајнпм факултету 
2011. гпдине. У зваое ванреднпг прпфеспра изабран је 2016. гпдине. 
 

У дпсадащоем раду, др Славен М. ТИЦА  је пбјавип прекп 100 наушних и струшних радпва из 
пбласти планираоа, прпјектпваоа, прганизације, технике и технплпгије трансппрта путника, 
пд шега је 10 пбјављенп у међунарпдним шаспписима са SCI листе (3 рада из категприје М21а, 
1 рад из категприје М21, 1 рад из категприје М22 и 5 радпва из категприје М23). Кпаутпр је 
једне међунарпдне наушнп-струшне мпнпграфије, шетири дпмаће струшне мпнпграфије и 
аутпр једнпг универзитетскпг учбеника. Има један регистрпван патент у Завпду за 
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интелектуалну свпјину Републике Србије (Брпј патента: 1432 U1.). Рукпвпдип је и ушествпвап 
у реализацији прекп 110 наушних и струшних прпјеката и студија у земљи и инпстранству. 
Прпфеспр др Славен М. ТИЦА је ппшасни пптпредседник најзнашајније међунарпдне 
институције из пбласти јавнпг трансппрта путника (International Association of Public Transport 
(UITP), Brussels, Belgium). За свпј рад и дппринпс у прпфесији бип је вище пута награђиван. 
 
1.3. Бипграфски ппдаци п кандидату 
 
Дејан ЗЛАТКОВИЋ, диплпмирани инжеоер сапбраћаја, рпђен је 03.11.1980. гпдине у Враоу. 
Оснпвну щкплу „Светпзар Маркпвић“ и гимназију „Бпра Станкпвић“ заврщип је са пдлишним 
успехпм. Универзитет у Бепграду-Сапбраћајни факултет заврщип је 2004. гпдине са 
прпсешнпм пценпм у тпку студија 9,29 (девет и 29/100) и пценпм 10 (десет) на диплпмскпм 
испиту. Кап студент пснпвних студија дпбип је награду за студента генерације пд стране 
Владе Краљевине Нпрвещке (2004) и награду Сапбраћајнпг факултета за изузетне академске 
резултате (2004). Шкплске 2005/2006. гпдине заврщип је мастер студије у пбласти трансппрта 
и лпгистике на Универзитету у Трсту (Италија), а пптпм је 2009/2010. гпдине уписап 
дпктпрске студије на Универзитету у Бепграду-Сапбраћајнпм факултету. 
 

Дп сада је пбјавип некпликп наушнп-истраживашких радпва у међунарпдним и дпмаћим 
збпрницима радпва. Ушествпвап је на некпликп дпмаћих и међунарпдних кпнференција, пд 
кпјих се ппсебнп истише рад у пквиру COST прпграма и кпнференције у Хпландији, Гршкпј и 
Белгији (COST TU1001 – P3T3 – Public Private Partnerships in Transport: Trends and Theory). 
Кандидат је успещнп заврщип курс Светске Банке п интегрисанпм планираоу у градскпм 
трансппрту (Integrated Urban Transport Planning). Такпђе, ппседује струшне сертификате са 
разлишитих пбука у земљи и инпстранству на тему управљаоa прпјектима (Project Cycle 
Management, Logical Framework Approach). 
 

У свпјпј дпсадащопј струшнпј каријери кандидат је радип у Министарству финансија 
Републике Србије кап кппрдинатпр на ппслпвима прпграмираоа и спрпвпђеоа фпндпва 
Еврппске уније. У перипду пд 2007. дп 2009. гпдине ушествпвап је у припреми брпјних 
предлпга прпјеката финансираних пд стране ЕУ у сектпру трансппрта, кап и у прегпвприма са 
међунарпдним финансијским институцијама за финансираое инфраструктурних прпјеката 
на Кпридпру 10. У перипду пд 2009. дп 2016. гпдине радип је кап екпнпмски саветник за 
пбласт инфраструктуре у Екпнпмскпм пдељеоу Амбасаде Шпаније у Бепграду. Од 2016. 
гпдине заппслен је у Еврппскпј банци за пбнпву и развпј (EBRD) кап регипнални екпнпмиста 
за пбласт инфраструктуре за Западни Балкан. Гпвпри енглески и щпански језик. 
 

Дпктпрске студије је уписап у марту 2009. гпдине на Универзитету у Бепграду, Сапбраћајнпм 
факултету. Испите предвиђене наставним планпм и прпгрампм дпктпрских студија пплпжип 
је са прпсешнпм пценпм 10,0 (десет).  
 

У тпку дпсадащоег рада пбјавип је кап аутпр 2 рада у међунарпдним шаспписима са SCI 
листе из категприје М21 и М23 кап и 5 радпва и саппщтеоа на дпмаћим и међунарпдним 
наушним скуппвима и кпнференцијама. 
 
2. ОПИС ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
2.1. Садржај дисертације 
 

Дпктпрска дисертација кандидата Дејана ЗЛАТКОВИЋА, дипл. инж. сапбраћаја написана је у 
складу са „Упутствпм за пбликпваое дпктпрске дисертације“ кпје је 14.12.2011. гпдине 
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усвпјип Сенат Универзитета у Бепграду у пквиру „Упутства за фпрмираое реппзитпријума 
дпктпрских дисертација“.  
 

Дпктпрска дисертација састпји се пд 7 међуспбнп ппвезаних ппглавља, са 23 слике, 27 
табеларних приказа, укупнпг пбима пд 187 страна. Ппглавља су именпвана у складу са 
пбрађеним функципналним целинама: 
 
1. Увпд 
2. Град и градски трансппртни систем 
3. Систем јавнпг градскпг трансппрта путника 
4. Мпдели јавнп-приватнпг партнерства (преглед литературе) 
5. Дефинисаое мпдела за анализу пправданпсти прпјеката јавнп-приватнпг партнерства у 

системима јавнпг градскпг трансппрта путника 
6. Примена мпдела у реалнпм систему јавнпг градскпг трансппрта путника 
7. Закљушна разматраоа и правци будућег рада 
 
Такпђе, у пквиру дпктпрске дисертације дат је резиме на српскпм и енглескпм језику са 
кљушним решима, изјава захвалнпсти кандидата, садржај и списак слика и табела. 
 

У наставку је приказан списак литературе кпји садржи вище пд 80 релевантних 
библипграфских јединица кпје су кприщћене у изради дисертације. Следи два прилпга у 
кпјима су дате пснпвне статишке и динамишке карактеристике мреже градских и приградских 
линија за систем ЈГТП у Нищу пре и накпн увпђеоа прпјекта јавнп-приватнпг партнерства. На 
крају је дата бипграфија аутпра и пптписане изјаве п аутпрству, истпветнпсти щтампане и 
електрпнске верзије дпктпрскпг рада и п кприщћеоу дпктпрскпг рада. 
 

Према структури рада, примеоеним наушним метпдама, спрпведеним анализама и 
ппстигнутим резултатима, дисертација у пптпунпсти задпвпљава критеријуме и стандарде 
предвиђене за пвакву врсту наушнпг рада. 
 
2.2. Кратак приказ  ппјединашних ппглавља 

Дпктпрска дисертација садржи седам ппглавља у кпјима се дефинище прпблем, разматрају 
дпсадащои приступи у рещаваоу фпрмулисаних прпблема, развијају се и дају рещеоа, 
пднпснп дефинище се метпдплпщки ппступак за рещаваое прпблема ппстављених у тези.  

Првп ппглавље је увпднп. У оему су пписани мптиви за избпр теме и предмет истраживаоа. 
Крпз ппстављене хипптезе дефинисани су циљеви и задаци истраживаоа и наведени су 
пшекивани наушни дппринпси. У пквиру ппглавља је приказана и прганизаципна структура 
дисертације. 
 

У другпм ппглављу представљена је улпга градскпг трансппртнпг система кап једнпг пд 
најважнијих елемената у структури града и наведени су најзнашајнији циљеви пдрживпг 
развпја градпва и оегпвих трансппртних система. Дефинисанп је местп система трансппрта 
путника у градскпм трансппртнпм систему и представљена су пснпвна свпјства система 
јавнпг градскпг трансппрта путника. 
 

Треће ппглавље детаљнп анализира систем јавнпг градскпг трансппрта путника, пднпснп 
кљушне прпцесе унутар система и пснпвне елементе структуре система. У пквиру пвпг 
ппглавља дeфинисaнo је мeстo систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa кao jeднoг oд 
нajзнaшajниjих грaдских пoдсистeмa, сa дeтaљнoм aнaлизoм и дeкoмпoзициjoм цeлинe 
систeмa. Нa oснoву изврщeнe дeкoмпoзициje система, у пвпм ппглављу изврщена је детаљна 
анализа система јавнпг маспвнпг трансппрта путника, једнпг пд најзнашајнијих ппдсистема 
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система јавнпг трансппрта путника. Taкoђe, у oквиру пoглaвљa је изврщeнa aнaлизa мeстa и 
функциje линиje кao oснoвнoг елемента система и нajнижeг хиjeрaрхиjскoг нивoа у 
упрaвљaоу систeмoм jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa. Истпвременп, дата је анализа 
eлeмeнaтa структурe и функциoнисaоa линије на пснпву кпјих се линиja дeфинищe у 
прoстoру и врeмeну, и кojи у мeђусoбнoj интeрaкциjи кao прoизвoд имajу трaнспoртну услугу 
oдрeђeнoг пбима и квaлитeтa. Идентификпвани су специфишни захтеви и циљеви свих 
кљушних актера кпји директнп или индиректнп имају утицаја на систем јавнпг градскпг 
трансппрта путника и оегпвп функципнисаое. Представљена су питаоа трансппртне 
пплитике града најзнашајнија за ствараое пдрживпсти система у свим елементима структуре 
и функципнисаоа, пднпснп кљушна питаоа из дпмена тарифне и финансијске пплитике. У 
пквиру пвпг ппглавља изврщена је анализа актуелних мпдела кпји се пднпсе на унапређеое 
ефикаснпсти линија и пптимизацију система јавнпг градскпг трансппрта путника. 
 

Четвртп ппглавље прeдстaвљa пoсeбну цeлину дисeртaциje у пквиру кпје је представљен 
кпнцепт јавнп-приватнпг партнерства, оегпве пснпвне карактеристике, уппредна анализа 
преднпсти и недпстатака мпдела јавнп-приватнпг партнерства и анализа ризика. Крпз 
критишки преглед референтне литературе истакнут је знашај кпнцепта јавнп-приватнпг 
партнерства и примери дпбре праксе у земљама ЕУ у системима јавнпг градскпг трансппрта 
путника. Приказан је прпјектни циклус прпјекта јавнп-приватнпг партнерства и фактпри 
критишни за успещнпст пвих слпжених прпјекaта. Презентпвани су резултати спрпведених 
истраживаоа других аутпра, кпји ппказују да су у већини прпјеката јавнп-приватнпг 
партнерства нпви мпдели пружаоа јавних услуга првенственп уведени да пснаже 
кпнкуренцију и кпнкурентским притискпм на тржищту пстваре бпљу прпизвпдну и 
екпнпмску ефикаснпст и вищи нивп квалитета трансппртне услуге. 
 

Петп ппглавље пoсвeћeнo je развпју метпдплпгије за ппдрщку анализи пправданпсти 
прпјеката јавнп-приватнпг партнерства у систему јавнпг градскпг трансппрта путника. 
Фпрмулисан је и алгпритам прпцеса примене дефинисанпг метпдплпщкпг ппступка са 
математишким мпделпм за ex-ante финансијску анализу прпјекта и ex-post вищеулазним и 
вищеизлазним мпделпм за мереое ефикаснпсти система јавнпг градскпг трансппртa 
путника. У првпм делу ппглавља фпрмулисан је прпблем и дефинисане су карактеристике 
међуспбних релација улазних елемената за финансијску анализу PPP прпјеката. Дефинисани 
су елементи и параметри мпдела за пцену минималнпг ушещћа јавнпг сектпра какп би 
прпјекат задпвпљип пснпвне принципе финансијске пдрживпсти и бип дпвпљнп атрактиван 
да пбезбеди ушещће приватнпг сектпра. Кап пплазна пснпва у ex-ante финансијскпј анализи 
прпјекта кприщћен је математишки мпдел за анализу прпјеката прилагпђен за примену у 
системима јавнпг градскпг трансппрта путника. У другпм делу петпг ппглавља фпрмулисан је 
вищеулазни и вищеизлазни мпдел за мереое ефикаснпсти система јавнпг градскпг 
трансппртa путника. Дефинисан је скуп индикатпра за прпцену ефикаснпсти линије система, 
кпја, ппред технишких параметара, укљушује и екпнпмску димензију и узима у пбзир статишке 
и динамишке карактеристике линија, кап и излазне екпнпмске ппказатеље. Дефинисан је 
математишки мпдел са припадајућпм циљнпм функцијпм и вреднпстима тежинских фактпра 
за улазне и излазне параметре. 
 

У шестпм ппглављу изврщенп је тестираое мпдела у реалнпм систему јавнпг градскпг 
трансппрта путника на пдабранпм репрезентативнпм скупу линија. Тестираое, примена и 
верификација предлпженпг мпдела изврщена је на систему кпји шини мрежа линија пд 13 
градских и 36 приградских линија система јавнпг градскпг и приградскпг трансппрта у Нищу. 
  

Седмп ппглавље приказује најважније закљушке, кап и наушни дппринпс дпктпрске 
дисертације. У пквиру пвпг ппглавља презентпвана је практишна вреднпст и применљивпст 
рада у инжeоeрскoj прaкси приликoм дoнoщeоe oдлукa o пправданпсти увпђеоа PPP 
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прпјеката у систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. На крају су приказани мпгући правци 
даљег истраживашкпг рада и развпја у пвпј пбласти. 
 

Дпктпрска дисертација садржи и прилпг у кпјима су дате пснпвне статишке и динамишке 
карактеристике мреже градских и приградских линија за систем јавнпг градскпг трансппрта 
путника у Нищу пре и накпн увпђеоа прпјекта јавнп-приватнпг партнерства. 
 

Дпктпрска дисертација је технишки квалитетнп пбрађена у складу са најсавременијим 
мпгућнпстима кпмпјутерске технике у пбласти издаващтва. Слике и дијаграми су јаснп и 
квалитетнп представљени. 
 
3. ОЦЕНА ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
3.1. Савременпст и пригиналнпст 
 
Дпктпрска дисертација је прпизвпд наушнп-истраживашкпг рада кандидата у пбласти јавнпг 
градскпг трансппрта путника на Универзитету у Бепграду-Сапбраћајнпм факултету у пквиру 
редпвних дпктпрских студија.  

Важнпст теме се пгледа крпз шиоеницу да системи јавнпг градскпг трансппрта путника 
представљају најзнашајније ппдсистемe савремених градпва кпјима се данас реализује пд 20 
дп 60 прпцената свих путпваоа у градпвима. У циљу ствараоа ефикаснијег система јавнпг 
градскпг трансппрта путника и ппдизаоа нивпа квалитета трансппртне услуге, увпђеое 
мпдела јавнп-приватнпг партнерства представља пдгпвпр на прпблеме кпји се тишу пре свега 
пдрживпсти пвих слпжених система, али и мпгућнпсти примене савремених технплпщких 
рещеоа за дпстизаое пптималне циљне функције система. Слпженпст и стпхастишка 
прирпда система јавнпг градскпг трансппрта путника, кап и улазних параметара приликпм 
прпјектпваоа мпдела јавнп-приватнпг партнерства у пвим системима захтевају кпнстантнп 
унапређеое метпдплпгије за анализу пправданпсти пвакве врсте прпјеката. 

Резултати истраживаоа представљају савремен и пригиналан наушни дппринпс из пбласти 
друмскпг и градскпг трансппрта путника. Ппказатељ савременпсти и актуелнпсти тeмe кojу 
oбрaђуje дoктoрскa дисeртaциja је евидентан рaст интeрeсoвaоa истрaживaшa кojи сe бaвe 
прпблематикпм увпђеоа мпдела јавнп-приватнпг партнерства у систeмимa трaнспoртa 
путникa. Актуелизацији теме је дппринеп убрзан прпцес прпмпвисаоа и афирмисаоа нпвих 
мпдела управљаоа пвим слпженим системима увпђeоем приватних пператпра у структуру 
система, на бази егзактних критеријума и кљушних ппказатеља перфпрманси рада система 
(KPI), ппщтујући принципе системских наука и трансппртнп-екпнпмскпг инжеоерства, у циљу 
ствараоа услпва за дугпрпшну пдрживпст у свим елементима структуре и функципнисаоа. 

Мпдел за анализу пправданпсти прпјеката јавнп-приватнпг партнерства у систему јавнпг 
градскпг трансппрта путника, ппред анализе нивпа ушещћа јавнпг сектпра неппхпднпг за 
успещнпст прпјеката јавнп-приватнпг партнерства, пмпгућава и дефинисаое и анализу 
захтева кпји се тишу ппдизаоа прпизвпдне и екпнпмске ефикаснпсти целине система. 
Прпцена ефикаснпсти система јавнпг градскпг трансппрта путника кпји функципнище на 
принципима јавнп-приватнпг партнерства и примена пве метпдплпгије у реалним системима 
мпже се кпристити на стратещкпм и пперативнпм нивпу пдлушиваоа ради уједнашеоа нивпа 
квалитета трансппртне услуге система.  

Систeм jaвнoг трaнспoртa, кап предмет истраживаоа, представља примарни сервис 
мпбилнпсти грађана и имa кљушну улoгу у прoцeсу oствaривaоa кoнцeптa oдрживoг рaзвoja 



Страна 7 пд 12 

грaдa крoз знaшajaн утицaj нa целину градскпг трансппртнпг система. Ова шиоеница самп 
дпдатнп пптврђује актуелнпст и неппхпднпст спрпвпђеоа кпнтинуалнпг истраживашкпг рада 
у циљу ппстизаоа ефикаснпсти система јавнпг трансппрта путника щтп ппследишнп утише на 
унапређеое пдрживпг развпја и сампг града кап вищег система. 
 

Савременпст и пригиналнпст теме дисертације су пптврђени крпз пбјављиваое резултата 
истраживаоа у релевантним шаспписима међунарпднпг карактера и радпвима саппщтеним 
на међунарпдним симппзијумима и кпнференцијама. Ппред тпга, литература кприщћена у 
дисертацији дпдатнп указује на савременпст и актуелнпст истраживане пбласти. 
 

Оригиналнпст дпктпрске дисертације се пгледа и у системскпм приступу рещаваоу и 
третираоу прпблема пправданпсти увпђеоа мпдела јавнп-приватнпг партнерства у систем 
јавнпг градскпг трансппрта путника. 
 
3.2. Осврт на референтну и кприщћену литературу 
 
Списак литературе садржи прекп 80 библипграфских јединица кпје су кприщћене у изради 
дисертације. Литература је актуелна, савремена и релевантна за предмет и циљеве 
истраживаоа.  
 

Кандидат је правилнп реферисап брпјне наушнп-струшне радпве и тиме ппказап виспк нивп 
ппзнаваоа резултата истраживаоа присутних у анализиранпј референтнпј литератури из 
пбласти јавнпг трансппрта путника, а и щире, пднпснп сапбраћајнп-екпнпмскпг 
инжеоерства. 
 
3.3.  Опис и адекватнпст примеоених наушних метпда 
 
У пбради теме и извпђеоу закљушака дпктпрске дисертације примеоене су савремене 
метпде системских наука (метпде системске анализе, метпде прпцеснпг приступа), метпде, 
технике и алати из пбласти система јавнпг трансппрта путника, теприје управљаоа, метпде 
непараметарске анализе (DEA - Data Envelopment Analysis), финансијске метпде 
дискпнтпваоа будућих вреднпсти и метпда кпмпаратпра јавнпг сектпра (PSC метпдa), 
статистишке метпде пбраде ппдатака (метпде анализе временских серија), кап и специфишне 
метпде истраживаоа и прпрашуна у трансппрту (метпде истраживаоа статишких и 
динамишких карактеристика мреже градских линија јавнпг градскпг трансппрта) и 
математишкп мпделираое.  
 

Прикупљаое ппдатака у пквиру истраживаоа пбављенп је кпмбинацијпм разлишитих метпда 
и техника кпје се примеоују у пбласти трансппртнпг инжеоеринга. За пбраду резултата и 
извпђеое закљушака примеоене су ппщте метпде наушнпг истраживаоа, кап и статистишке 
метпде пбраде ппдатака, статистишкп закљушиваое и пцеоиваое. 
 

У дефинисанпј метпдплпгији примеоене су ппстпјеће метпде, али је пбављенп оихпвп 
прилагпђаваое и ппбпљщаое, а такпђе су развијени и нпви мпдели и метпде кпје   
пдгпварају специфишнпстима предмета и циљева истраживаоа. 
 

Изабране метпде и технике су адекватне и у пптпунпсти пдгпварају предмету и циљевима 
истраживаоа. 
 
 

3.4. Применљивпст пстварених резултата 
 
У oквиру рaдa дeфинисaн је oригинaлaн метпдплпщки ппступак за анализу пправданпсти 
увпђеоа прпјеката јавнп-приватнпг партнерства кпји се, с једне стране, базира се на ex-ante 
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анализи прпјеката o пружаоу услуга у систему јавнпг градскпг трансппрта путника на бази 
дпступнпсти, какп би прпјекат задпвпљип пснпвне принципе финансијске пдрживпсти и бип 
дпвпљнп атрактиван да пбезбеди ушещће приватнпг сектпра. Крпз свепбухватну анализу 
вищезнашних параметара и дефинисаое прпменљивих за финансијску анализу прпјеката 
јавнп-приватнпг партнерства, аналитишким мпделпм заснпваним на нетп нпвшанпм тпку 
прпјекта, мпдел даје прпцену висине ушещћа јавнпг сектпра у мпделима јавнп-приватнпг 
партнерства примеоеним у системима јавнпг градскпг трансппрта путника.  
 

Такпђе, мпдел фпрмулище еx-post евалуацију ефикаснпсти система и мере за ппбпљщаое 
ефикаснпсти и финансијске пдрживпсти прпјекта, и прпцену ущтеда у циљу пптенцијалнпг 
смаоеоа иницијалнп идентификпванпг ушещћа јавнпг сектпра. Мпдел идентификује скуп 
кљушних ппказатеља перфпрманси система кпјима се мпже пценити ефикаснпст линија, кпји 
ппред технишких параметара укљушује и екпнпмску димензију и узима у пбзир пснпвне 
статишке и динамишке карактеристике линија. За прпцену квалитета мреже линија система у 
мпделу је кприщћена непараметарска DEA метпда и улазнп пријентисани DEA CCR мпдел са 
припадајућпм циљнпм функцијпм и вреднпстима тежинских фактпра улазних и излазних 
параметара.  
 

Ппред ex-ante финансијске анализе параметара прпјекта јавнп-приватнпг партнерства и еx-
post oцене ефикаснпсти система јавнпг градскпг трансппрта путника, метпдплпгија 
ппдразумева и динамишки кпнцепт мереоа ефикаснпсти пре и ппсле увпђеоа мпдела јавнп-
приватнпг партнерства кприщћеоем Malmkvistovog ппказатеља прпмене прпдуктивнпсти 
(енг. Malmquist Productivity Indices). 
 

Дефинисани мпдел представља нпви истраживашки и метпдплпщки ппступак анализе 
пправданпсти увпђеоа прпјеката јавнп-приватнпг партнерства и прпцене ефикаснпсти у 
системима јавнпг градскпг трансппрта путника. Пптврда квалитета дефинисанпг мпдела јесу 
и дпбијене реалне вреднпсти излазних резултата у реалнпм систему јавнпг градскпг 
трансппрта путника. Тестираое, примена и верификација предлпженпг мпдела изврщена је 
у систему јавнпг градскпг и приградскпг трансппрта у Нищу. Уппреднпм анализпм вреднпсти 
излазних резултата пптимизаципнпг прпрашуна са ппстпјећим вреднпстима анализиране 
мреже линија дпказанп је да пптимизаципни мпдел успещнп псликава ппстпјећи систем, щтп 
га заједнп са свим претхпднп наведеним пспбинама шини ппгпдним за примену у реалним 
системима. Описаним мпделпм се, крпз утврђиваое параметара мреже линија уједнашенпг 
квалитета, утише на унапређеое прпцеса функципнисаоа система, а тп кап крајои резултат 
има ппвећаое нивпа квалитета исппрушене трансппртне услуге и пдрживпст система, щтп је 
и бип пснпвни мптив и императив приликпм дефинисаоа теме дпктпрске дисертације. 
 

На пснпву наведених шиоеница мпже се закљушити да је дефинисана метпдплпгија знашајна 
са наушнпг и тепријскпг аспекта, јер оена примена пмпгућава пптимизацију кљушних 
статишких и динамиших елемената линије система кпји утишу на прпизвпдну и екпнпмску 
ефикаснпст и квалитет функципнисаоа линије, а самим тим и целине система јавнпг градскпг 
трансппрта путника. Овај мпдел пре свега служи за анализу пправданпсти прпјеката јавнп-
приватнпг партнерства, дпк би кпнкретне активнпсти при реинжеоерингу статишких и 
динамишких елемената мреже требалп базирати на метпдама трансппртнпг инжеоеринга. 
Мпдел експлицитнп дефинище у кпм правцу је пптребнп усмерити активнпсти да би систем 
ппстап ефикаснији.  
 

Наведене шиоенице намећу закљушак да дефинисани мпдел ппред наушнпг дппринпса, 
пправдава и улпгу кприснпг алата у директнпј примени у реалним системима јавнпг 
трансппрта путника, а све у циљу ппбпљщаоа ефикаснпсти функципнисаоа система и нивпа 
квалитета система и услуге. 
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3.5. Оцена дпстигнутих сппспбнпсти кандидата за сампстални наушни рад 
 
Крпз свпј вищегпдищои рад на дпктпрскпј дисертацији и верификацију пстварених резултата 
пбјављених крпз вище наушних и струшних радпва кпји су ппзитивнп пцеоени, пднпснп 
саппщтени у впдећим наушним и струшним шаспписима, симппзијумима и кпнференцијама у 
земљи и инпстранству из предмета истраживаоа дпктпрске дисертације, кандидат је 
ппказап да је савладап у пптпунпсти метпде наушнпг рада, и дпказап сппспбнпст за 
сампсталан наушнп-истраживашки рад.  

4. ОСТВАРЕНИ НАУЧНИ ДОПРИНОС 
 
4.1. Приказ пстварених наушних дппринпса 
 
На пснпву детаљнпг прегледа дпктпрске дисертације кандидата Дејана ЗЛАТКОВИЋА, дипл. 
инж. сапбраћаја, Кпмисија сматра да је кандидат дисертацијпм дпкументпванп прпщирип 
ппстпјећа знаоа, верификпвап и пстварип наушни дппринпс у наушнпј пбласти Друмски и 
градски трансппрт путника за кпју је матишан Универзитет у Бепграду-Сапбраћајни факултет. 
 

Најзнашајнији наушни дппринпси дпктпрске дисертације су: 

- Изврщена је систематизација ппстпјећих метпдплпщких пквира примене јавнп-
приватнпг партнерства у систему јавнпг трансппрта путника, кприщћеоем пдгпварајућег 
брпја KPI параметара, кпјима је исказана циљна функција система.  
 

- Изврщена је анализа и алпкација ризика у ппгледу имплементације мпдела јавнп-
приватнпг партнерства у систему јавнпг трансппрта путника;  
 

- Дeфинисaн je oригинaлaн аналитишки мoдeл за прпцену висине ушещћа јавнпг сектпра у 
мпделима јавнп-приватнпг партнерства у системима јавнпг градскпг трансппрта путника. 
Развијени мoдeл је примeоeн и пoтврђeн нa рeпрeзeнтaтивним линиjaмa из рeaлнoг 
систeмa јавнпг градскпг трансппрта путника;  
 

- Развијена је пригинална мaтематишка фпрмулација прпцене ефикаснпсти и квалитета 
линије јавнпг градскпг трансппрта путника у прпјектима јавнп-приватнпг партнерства, у 
циљу пптимизације ппстпјећих ресурса, ппдизаоа ефикаснпсти целине система и нивпа 
квалитета трансппртне услуге, базирана на статишким и динамишким улазним и 
излазним ппдацима п функципнисаоу система;  
 

- Развијен је пригинални алгпритам прпцеса примене дефинисанпг пптимизаципнпг 
мпдела у реалнпм систему јавнпг градскпг трансппрта путника, щтп пмпгућава 
једнпставну примену мпдела у реалним системима јавнпг градскпг трансппрта путника. 

 
Ппред наушнпг дппринпса, пшекује се да ће рад имати и практишну вреднпст, из разлпга щтп 
развијени мпдел и метпдплпгија представљају кпристан алат за рещаваое кпнкретних 
управљашких прпблема.  
 
4.2. Критишка анализа резултата истраживаоа 
 
Узимајући у пбзир пплазне претппставке, ппстављене циљеве, задатке и предмет 
истраживаоа, Кпмисија сматра да резултати пстварени у дпктпрскпј дисертацији дају 
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пдгпвпре на ппстављене хипптезе и птвпрена питаоа тпкпм спрпвпђеоа прпцеса 
истраживаоа и да представљају пригиналан и савремен приступ за рещаваое, пптимизацију 
и дпнпщеое важних пдлука на стратещкпм и тактишкпм нивпу управљаоа приликпм 
примене мпдела јавнп-приватнпг партнерства у систем јавнпг трансппрта путника. 
 
Остварени наушни дппринпси представљају унапређеое наушних знаоа у ппређеоу са 
дпсадащоим публикпваним резултатима истраживаоа у пвпј пбласти. У литератури, кап и у 
дпсадащопј пракси, анализа пправданпсти увпђеоа прпјеката јавнп-приватнпг партнерства 
базирала се на метпди кпмпаратпра трпщкпва јавнпг сектпра (енг. Public Sector Comparator, 
PSC), пднпснп на утврђиваоу вреднпсти за улпжени нпвац крпз ппређеое трпщкпва 
инвестиципних алтернатива. Ова кпмпаративна метпда ппреди укупне прпјектне трпщкпве 
инвестиципних алтернатива и примену мпдела јавнп-приватнпг партнерства сматра 
пправданпм укпликп су укупни трпщкпви прпјекта маои пд трпщкпва истпг прпјекта укпликп 
би бип спрпведен на традиципналан нашин, исказанп крпз оихпву садащоу вреднпст. 
Ущтеда кпја се пствари пдабирпм ппвпљније алтернативе у сущтини представља вреднпст за 
улпжена финансијска средства.  
 
У пднпсу на дпсад публикпване резултате, крпз представљену метпдплпгију за анализу 
пправданпсти прпјеката јавнп-приватнпг партнерства у системима јавнпг градскпг 
трансппрта путника укљушени су и захтеви кпји се тишу ппдизаоа прпизвпдне и екпнпмске 
ефикаснпсти целине система, ради пствариваоа пдгпварајућих кпнкретнп исказаних 
кпристи. Ппред тпга, анализа ефикаснпсти система јавнпг градскпг трансппрта путника, 
изврщена у пквиру дисертације, детаљнија је у пднпсу на дп сада публикпвана слишна 
истраживаоа и анализе из разлпга щтп укљушује дефинисани скуп KPI параметара на нивпу 
линије система кпји пружа реалну слику п ефикаснпсти линије, јер ппред технишких 
параметара, укљушује и екпнпмску димензију, пднпснп свепбухватнп узима у пбзир статишке 
и динамишке карактеристике линија, кап и излазне екпнпмске ппказатеље. 
 
Остварени наушни дппринпси ппстигнути крпз развпј мпдела представљају унапређеое 
наушних знаоа у ппређеоу са дпсадащоим публикпваним резултатима истраживаоа, кпје се 
пре свега пгледа у фпрмулисаоу математишкпг мпдела кпји верпдпстпјнп квантификује 
ппбпљщаое и унапређеое ефикаснпсти на мрежи линија, кап и ущтеде кпје се ппвећаоем 
ефикаснпсти мпгу пстварити. Ущтеде кпје се мпгу ппстићи на пснпву ппвећаоа ефикаснпсти, 
мпгу знашајнп смаоити удеп субвенција у мпделима јавнп-приватнпг партнерства у пднпсу 
на првпбитну финансијску структуру прпјекта. 
 
Разлика у пднпсу на дп сада публикпване резултате истраживаоа пгледа се и у дефинисанпм 
пригиналнпм алгпритму прпцеса пптимизације кпјим је предвиђенп да се на мрежи линија 
ппсматранпг система дефинищу жељени (пптимални) параметри квалитета функципнисаоа 
сваке линије ппјединашнп. Ови параметри ппказују на кпји нашин неефикасне линије или 
линије кпје пружају маои нивп квалитета услуге мпгу дпстићи квалитет свпјих 
најприхватљивијих стандарда, пднпснп ппказују на кпји нашин је мпгуће ппстпјећу мрежу 
линија кпригпвати у мрежу кпја ће имати уједнашен квалитет на свакпј линији, уз пгранишеоа 
кпја мпгу настати приликпм реинжеоеринга параметара мреже линије система. 
 
Знаоа, мпдели, технике и развијена метпдплпгија прпистекли из истраживаоа тпкпм израде 
пве дпктпрске дисертације представљају знашајнп наслеђе за будуће истраживашке прпјекте 
и истраживаоа из пбласти друмскпг и градскпг трансппрта путника. 



Страна 11 пд 12 

4.3. Верификација наушних дппринпса 
 
Верификација наушних дппринпса пстварених у пквиру пве дпктпрске дисертације 
реализпвана је пбјављиваоем резултата истраживаоа у међунарпдним шаспписима и 
саппщтаваоем резултата истраживаоа на међунарпдним и дпмаћим симппзијумима и 
кпнференцијама. Такпђе, верификација је пстварена и крпз низ реализпваних студијских и 
практишних инжеоерских прпјеката израђених на Катедри за друмски и градски трансппрт 
путника за пптребе реалних система јавнпг трансппрта путника.  
 

Кандидат има 2 пбјављена рада у међунарпдним шаспписима са SCI листе, из наушне пбласти 
из кпје је предлпжена тема дпктпрске дисертације.  
 

Верификација наушних дппринпса дисертације пстварена је пбјављиваоем следећих наушнп 
струшних радпва: 
 
Категприја М21: 
 

1. Domingues S., Zlatkovic D., 2015. Renegotiating PPP Contracts: Reinforcing the “P” in Partnership, 

Transport Reviews Journal, Volume 35, Issue 2, pp. 204–225. ISSN: 0144-1647 (Print), 1464-5327 

(Online), Категприја: M21а, IF: 3.329 (2016), DOI:10.1080/01441647.2014.992495 
 

Категприја М23: 
 

1. Zlatkovic D., Vajdic N., Tica S., Mladenovic G., Queiroz C., 2017. Remuneration Models and Revenue 

Risk Mitigation in Road PPP Projects – A Case Study from Serbia, Transportation Planning and 

Technology, Volume 40, Issue 2, pp. 228–241. ISSN: 0308-1060 (Print), 1029-0354 (Online), 

Категприја: M23, IF: 0.706 (2015) DOI: 10.1080/03081060.2016.1266169 
 

Категприја М33: 
 

1. Domingues S., Zlatkovic D., Roumboutsos A., 2015, Contractual Flexibility in Transport Infrastructure 

PPP, 2nd International Conference on Public-Private Partnerships (ICPPP2015), Austin, Texas, U.S.A.,  

ISBN 978-0-7884-8026-7, pp. 597-612, (2015). 
 

2. Zlatković D., Tica S., Mladenovic G., and Queiroz, C., 2014, Key Indicators for the Financial Assessment 

of Availability Payment PPP Projects, International Conference on Traffic and Transport Engineering, 

ICTTE, Belgrade, pp. 974–978, ISBN 978-86-916153-1–4. 
 

3. Vanelslander T., Domingues S., Zlatkovic D., Roumboutsos A., 2014, Contractual Flexibility in 

Transport Infrastructure PPPs, 42nd European Transport Conference (ETC), Frankfurt, Germany. 

Publisher: Association for European Transport, ISSN 2313-1853, 2014. 
 

4. Zlatković D., Tica S., and Vassallo J.M., 2013, Performance-Based Approach – A Way to Ensure 

Innovative Transport Funding, International Conference: Sustainable Urban & Transport Planning– 

SUTP, Belgrade, pp.577–589, ISBN 978-7728-201-1. 

 
5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

Разматрајући наушне дппринпсе, знашај истраживаоа, развијене метпде и метпдплпгију, кап 
и применљивпст резултата, Кпмисија сматра да дпктпрска дисертација кандидата Дејана 
ЗЛАТКОВИЋА, дипл. инж. сапбраћаја, ппд називпм „Мпдел за анализу пправданпсти 
прпјеката јавнп-приватнпг партнерства у систему јавнпг градскпг трансппрта 
путника“ задпвпљава све критеријуме, стандарде и услпве предвиђене Закпнпм п виспкпм 
пбразпваоу, Статутпм Универзитета у Бепграду и Статутпм Сапбраћајнпг факултета. 
 




