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Bojeo,qe Crene 305, SeorPa4

HACTABHO.HAYT{ HOM BEIY

lpEIMET: peQepar o ypafenoj AoKropcKoj 4ucepraqnin xaagnqara Ctaxxa 6AJqETl4hA,$nnn.

l,tHx(. cao6pahaia

Ognyxonn HacraaHo-HayqHor eeha VHLIeep3hrera y Seorpagy, Cao6pahajHor $axynrcra 6p'L23/8'

2Ot6 op, 76.LL.20t7. roAilHe, hMeHOBaHn CMO 3a q.naHOBe KOnnnCnje 3a nperneA/ oqeHy h

o46pany AoKropcKe Ahceprallhje xaH4r4ara CraHxa SAJL|ETI4IA, AVnn' nHx. cao6pahaja no,q

Hac.noBoM:

,,MOAEn 3A OnTUMl43Aql4Jy BPEMEHA OSPTA BO3rnA HA /ll4H14J14 JABHOT rPA.qCKOr

TPAHCNOPTA NYTH14KA"

flocne nperneAa AocraB.rbeHe Ahcepraqraje ra Apyrhx nparehrax ruarepnjaaa h pa3roBopa ca

KaHAhAaronn, Konnrcnja je cavran nna cnegehn

PEOEPAT

1. yBOA

t.t. Xpononornja o4o6paeaFba r i l3paAe 4rcepraqnje

Ha ocHoey npeAarhx 3axreBa KaHAhAara Cranxa

oAnyKa Vxraepanrera y Seorpa4y-Cao6pahajHor

Ahcepraqhje je cne4eha:

KaH4r,r4ar CraHxo 6AJt{ETl4h AVnn. nHx. cao6pahaja je ynhcao AoKropcKe cry4rje y Mapry

2009. roANHe;
13.03.2015. Kan4ra4ar craHxo SAJL|ETl4l AAnn. nHx. cao6pahajano.qHeo je nnon6y aa

npoAyxehbe 3aBpuerKa AoKTopcKrax cry4rja 3a ABa ceMecrpa;
- 1g.03.2015. Ha ceAHht-l l4 HacraeHo-HayqHor eeha VFtheep3hrera y Seorpa4y-Cao6pahajHor

$axynrera AoHera je op,nyxa (oAnyxa 6p.23612 op,20.03.2015.) o npoAyxerKy cry4rja 3a ABa

ceMecTpa;
- O3.L2.2O15. Kan4ra,qar CraHxo SAJL{ETI4I, At4nlr' nHx' cao6pahaja, nop,Heo je nprjasy renne

AoKropcKe Ahcepraqhje HacraeHo-HayqHoM eehy VHneep3hrera y Seorpap,y-Cao6pahajHor

Qaxylrera, y3 3axreB Aa ce cnpoBeAe nocTynaK 3a ol\eHy no4o6uocrn KaHAHAara V

npeiqaoxeHe reMe n 3a MeHropa npeAnoxro Ap CnaaeFla M. T14Lly, Annn' nux' cao6pahaja'

Ao LleHra VH r aepsrrera y 5eo rp aAy-Cao6 p ah aj Hor $a xynrera ;

SAJt{ETl/lA t AAnn. nHx. cao6pahaja n AoHerhx

Saxynrera, xpoHonorhja oAo6paeaFba h h3paAe
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- 08.12.2015. На седници Наставно-научног већа Универзитета у Београду-Саобраћајног 
факултета донета је одлука (одлука бр. 1296/3 од 11.12.2015.) о формирању Комисије за 
оцену подобности кандидата и теме за израду докторске дисертације; 

- 02.02.2016. На захтев кандидата одобрен је статус мировања за школску 2014/2015. 
годину; 

- 18.02.2016. Комисија за оцену подобности кандидата и теме за израду докторске 
дисертације поднела је позитиван извештај (бр. 123/2) Наставно-научном већу 
Универзитета у Београду-Саобраћајног факултета; 

- 23.02.2016. На седници Наставно-научног већа Универзитета у Београду-Саобраћајног 
факултета донета је одлука (одлука бр. 123/3 од 24.02.2016.) којом се позитивно оцењује 
научна заснованост и подобност кандидата и прихвата предложена тема за израду 
докторске дисертације кандидата Станка БАЈЧЕТИЋА, дипл. инж. саобраћаја; 

- 14.03.2016. На седници Већа научних области техничких наука Универзитета у Београду 
донета је одлука (одлука бр. 61206-1011/2-16) којом се даје сагласност на предлог теме 
докторске дисертације кандидата Станка БАЈЧЕТИЋА, дипл. инж. саобраћаја; 

- 02.02.2017. Кандидат Станко БАЈЧЕТИЋ, дипл. инж. саобраћаја поднео је молбу за 
продужење завршетка докторских студија за два семестра на предлог ментора др 
Славена M. ТИЦЕ, дипл. инж. саобраћаја, ванредног професора Универзитета у Београду-
Саобраћајног факултета; 

- 14.02.2017. На седници Наставно-научног већа Универзитета у Београду-Саобраћајног 
факултета донета је одлука (одлука бр. 114/3 од 17.02.2016.) о продужетку студија за два 
семестра; 

- 07.11.2017. Кандидат Станко БАЈЧЕТИЋ, дипл. инж. саобраћаја, поднео је неукоричени 
примерак завршене докторске дисертације уз захтев Наставно-научном већу 
Универзитета у Београду-Саобраћајног факултета за почетак поступка за оцену и 
одбрану докторске дисертације; 

- 14.11.2017. На седници Наставно-научног већа Универзитета у Београду-Саобраћајног 
факултета донета је одлука (одлука бр. 123/8 - 2016 од 16.11.2017.) о формирању 
Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације кандидата Станка БАЈЧЕТИЋА, дипл. 
инж. саобраћаја; 

 
1.2. Научна област дисертације 
 

Докторска дисертација под називом „Модел за оптимизацију времена обрта возила на 
линији јавног градског транспорта путника“ припада научној области Саобраћајно 
инжењерство и ужој научној области Друмски и градски транспорт путника, за коју је 
матичан Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет. 
 

Ментор, др Славен M. ТИЦА, дипл. инж. саобраћаја, ванредни професор Универзитета у 
Београду-Саобраћајног факултета, бави се дуги низ година научно-истраживачким радом из 
области друмског и градског транспорта путника. Славен M. ТИЦА дипломирао је 1996. 
године и магистрирао 2000. године на Универзитету у Београду-Саобраћајном факултету. 
Докторску дисертацију одбранио је на  Универзитету у Београду-Саобраћајном факултету 
2011. године. У звање ванредног професора изабран је 2016. године. 
 

У досадашњем раду, др Славен М. ТИЦА  је објавио преко 95 научних и стручних радова из 
области планирања, пројектовања, организације, технике и технологије транспорта путника, 
од чега је 10 објављено у међународним часописима са SCI листе (3 рада из категорије М21а, 
1 рад из категорије М21, 1 рад из категорије М22 и 5 радова из категорије М23). Коаутор је 
једне међународне научно-стручне монографије, две домаће стручне монографије и аутор 
једног универзитетског уџбеника.  Има један регистрован патент у Заводу за интелектуалну 
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својину Републике Србије (Број патента: 1432 U1.). Руководио је и учествовао у реализацији 
преко 110 научних и стручних пројеката и студија у земљи и иностранству. Професор др 
Славен М. ТИЦА је почасни потпредседник најзначајније међународне институције из 
области јавног транспорта путника (International Association of Public Transport (UITP), 
Brussels, Belgium). За свој рад и допринос у професији био је више пута награђиван. 
 
1.3. Биографски подаци о кандидату 
 
Станко БАЈЧЕТИЋ је рођен у Чачку 19.03.1981. године. Основну школу завршио је у Чачку 
1996. године, а гимназију природно-математичког смера, такође у Чачку, 2000. године. На 
Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет уписао се школске 2000/2001. године. 
Дипломирао je 2007. године на Одсеку за друмски и градски саобраћај и транспорт, на 
Катедри за друмски и градски транспорт, на предмету Јавни градски путнички превоз. За 
дипломски рад на тему „Анализа и оцена стања транспортне мреже јавног масовног 
транспорта путника у Нишу“, добио је годишњу награду „14. Октобар“ коју додељује Градско 
саобраћајно предузеће „Београд“ за најбољи дипломски рад из области саобраћаја и 
транспорта. Дипломски рад одбранио је са оценом 10, а просечна оцена током студирања 
износила је 8,0. 
 
У периоду од 2006 – 2007. године као студент таленат ангажован је као сарадник на Катедри 
за друмски и градски транспорт путника, а од 2007. године заснива радни однос на 
Универзитету у Београду-Саобраћајном факултету, на Катедри за друмски и градски 
транспорт као сарадник на пројектима. Од 2008. године бира се у звање сарадника у настави 
на Катедри за друмски и градски транспорт, а 2009. године у звање асистента за ужу научну 
област Друмски и градски транспорт путника. На Катедри за друмски и градски транспорт 
учествује у настави на предметима основних студија: Технологија транспорта путника, 
Основи јавног градског транспорта путника и Јавни градски транспорт путника, као и на 
предметима мастер академских студија: Информационе технологије у транспорту путника, 
Системи транспорта путника и Методе истраживања и мерења у транспорту. 
 
Докторске студије је уписао у марту 2009. године на Универзитету у Београду, Саобраћајном 
факултету. Испите предвиђене наставним планом и програмом докторских студија положио 
је са просечном оценом 9,89. Поседује лиценцу одговорног пројектанта саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације од 2013. године (број лиценце: 370 L 985 13). Говори енглески 
језик.  
 
У току досадашњег рада објавио је као аутор три рада у међународним часописима са SCI 
листе из категорије М23, један рад у домаћим часописима, као и 13 радова и саопштења на 
домаћим и међународним научним скуповима и конференцијама. Као члан ауторског тима 
учествовао је у изради преко 50 студија и пројеката.  
 
2. ОПИС ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
2.1. Садржај дисертације 
 

Докторска дисертација кандидата Станка БАЈЧЕТИЋА, дипл. инж. саобраћаја написана је у 
складу са „Упутством за обликовање докторске дисертације“ које је 14.12.2011. године 
усвојио Сенат Универзитета у Београду у оквиру „Упутства за формирање репозиторијума 
докторских дисертација“.  
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Докторска дисертација састоји се од 6 међусобно повезаних поглавља, са 52 слике, 39 
табеларних приказа, укупног обима од 288 страна. Поглавља су именована у складу са 
обрађеним функционалним целинама: 
 
1. Увод 
2. Систем јавног градског транспорта путника 
3. Критички преглед референтне литературе и релевантних истраживања 
4. Нова методологија за утврђивање и квантификацију фактора од утицаја на време вожње 
5. Нови модел за оптимизацију времена обрта возила на линији јавног градског транспорта 
6. Закључна разматрања и правци даљег истраживања 
 
Такође, у оквиру докторске дисертације дат је резиме на српском и енглеском језику са 
кључним речима, изјава захвалности кандидата, садржај и списак слика и табела. 
 

У наставку је приказан списак литературе који садржи више од 100 релевантних 
библиографских јединица које су коришћене у изради дисертације. Следи пет прилога у 
којима је дато следеће: снимачки образац за истраживање карактеристика структуре линија 
у реалном систему јавног градског транспорта путника, линијски пасоши одабраних 
репрезентативних линија, дијаграми растурања стандардизованог резидуала (Normal – P – P 
и Scatterplot) и резултати спроведених ANOVA тестова. На крају је дата биографија аутора и 
потписане изјаве о ауторству, истоветности штампане и електронске верзије докторског рада 
и о коришћењу докторског рада. 
 

Према структури рада, примењеним научним методама, спроведеним анализама и 
постигнутим резултатима, дисертација у потпуности задовољава критеријуме и стандарде 
предвиђене за овакву врсту научног рада. 
 
2.2. Кратак приказ  појединачних поглавља 

Докторска дисертација садржи шест поглавља у којима се дефинише проблем, разматрају 
досадашњи приступи у решавању формулисаних проблема, развијају се и дају решења, 
односно дефинише се методолошки поступак за решавање проблема постављених у тези.  

Прво поглавље је уводно. У њему су описани мотиви за избор теме и предмет истраживања. 
Кроз постављене хипотезе дефинисани су циљеви и задаци истраживања и наведени су 
очекивани научни доприноси. У оквиру поглавља је приказана и организациона структура 
дисертације. 
 
У другом поглављу детаљно се анализира систем јавног градског транспорта путника, 
односно кључни процеси унутар система и основни елементи структуре система. У оквиру 
овог поглавља дeфинисaнo је мeстo систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa кao jeднoг 
oд нajзнaчajниjих грaдских пoдсистeмa, сa дeтaљнoм aнaлизoм и дeкoмпoзициjoм цeлинe 
систeмa. Нa oснoву извршeнe дeкoмпoзициje система, у овом поглављу извршена је детаљна 
анализа система јавног масовног транспорта путника, једног од најзначајнијих подсистема 
система јавног транспорта путника, oднoснo подсистeм кojи oпслужуje кoнтинуaлнe 
трaнспoртнe зaхтeвe изрaжeнoг интeнзитeтa у прoстoру и врeмeну. Taкoђe, у oквиру 
пoглaвљa је извршeнa aнaлизa мeстa и функциje линиje кao oснoвнoг елемента система и 
нajнижeг хиjeрaрхиjскoг нивoа у упрaвљaњу систeмoм jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa. 
Истовремено, дата је анализа eлeмeнaтa структурe и функциoнисaњa линије на основу којих 
се линиja дeфинишe у прoстoру и врeмeну, и кojи у мeђусoбнoj интeрaкциjи кao прoизвoд 
имajу трaнспoртну услугу oдрeђeнoг обима и квaлитeтa. 
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Треће поглавље се бави прегледом релевантне литературе из области транспорта путника 
усмерене на наслове и публикације који су уже везани за тему докторске дисертације. 
Увидом у расположиве базе података које садрже референтне научне радове и друга 
документа, а према постављеним циљевима, приказан је аналитички преглед досадашњих 
истраживања која истичу знaчaj пoуздaнoсти функциoнисaњa систeмa jaвнoг мaсoвнoг 
трaнспoртa путникa сa aспeктa кључних aктeрa у систeму. Taкoђe, дeтaљнo je aнaлизирaнa 
литeрaтурa вeзaнa зa утврђивaњe фaктoрa oд утицaja нa врeмe вoжњe. Пoрeд прeглeдa 
утврђeних фaктoрa, у oквиру овог пoглaвљa дaт je и oпис мeтoдa кoришћeних зa утврђивaњe 
нивоа утицaja наведених фактора. Нa крajу поглавља, анализирани су и oписaни нajчeшћe 
кoришћeни мoдeли у рeшaвaњу прoблeмa плaнирaњa врeмeнa oбртa, oднoснo усвajaњa 
њeгoвe oптимaлнe врeднoсти кao oснoвнe улaзнe вeличинe у прoцeсу плaнирaњa 
функциoнисaњa линиje, односно планирања и пројектовања рeдa вoжњe нa линиjи. Пoрeд 
прeглeдa, oписa и анализе рeзултaтa рaдa других aутoрa, у овом пoглaвљу је дaт и критички 
oсврт нa већ кoришћeнe мeтoдe и прeзeнтoвaнe рeзултaтe. 
 
Четврто поглавље прeдстaвљa пoсeбну цeлину дисeртaциje у оквиру које је крeирaн 
oригинaлан мoдeл зa утврђивaњe и квaнтификaциjу фaктoрa oд утицaja нa врeмe вoжњe на 
линији јавног масовног транспорта путника. У oквиру овог пoглaвљa прeзeнтoвaнa je 
мeтoдoлoгиja зa прикупљaњe нeoпхoдних пoдaтaкa из реалног система у циљу реализације 
планиране анализе. Aнaлизa je спрoвeдeнa нa oснoву пoдaтaкa прикупљeних из реалног 
систeмa jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, тако да излaзни рeзултaти 
прeдстaвљajу стварну слику стaњa у прeсeку врeмeнa. Нa крajу пoглaвљa прeзeнтoвaни су 
рeзултaти спрoвeдeнe мултивaриjaнтнe стaтистичкe aнaлизe извршeнe кoришћeњeм 
спeциjaлизoвaнoг SPSS сoфтвeрa, пoмoћу кoje je рaзвиjeн мoдeл зa идeнтификaциjу 
стaтистички знaчajних фaктoрa oд утицaja нa oдaбрaнe кaрaктeристикe врeмeнa вoжњe кao 
зaвиснe прoмeнљивe. 
 
Пето поглавље пoсвeћeнo je развоју мoдeлa зa oптимизaциjу врeмeнa oбртa вoзилa нa 
линиjи jaвнoг масовног трaнспoртa путникa који је бaзирaн нa oпeрaтивним трoшкoвимa, 
трoшкoвимa кoрисникa (путникa) и трoшкoвимa квaлитeтa трaнспoртнe услугe, a кojи кao 
излaзни рeзултaт имa врeднoст врeмeнa oбртa зa кojу сe рeaлизуjу минимaлни укупни 
трoшкoви. У oквиру пoглaвљa уведен је и рaзмaтрaн мaтeмaтички мoдeл мешовитог 
цeлoбрojнoг прoгрaмирaњa сa циљнoм функциjoм минимизaциje укупних трoшкoвa 
функционисања линиje. Пoрeд тoгa дeфинисан је и aлгoритaм прoцeсa примeнe дeфинисaнoг 
oптимизaциoнoг мoдeлa. У пoслeдњeм дeлу пoглaвљa извршeнa je имплементација и 
тeстирaњe дeфинисaнoг oптимизaциoнoг мoдeлa нa oдaбрaнoj рeпрeзeнтaтивнoj линиjи 
систeмa jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду. У склaду сa мaтeмaтичким фoрмулaциjaмa 
мoдeлa, израчунавање oптимaлних врeднoсти функциje циљa рeaлизoвaнo je кoришћeњeм 
спeциjaлизoвaнoг сoфтвeрa зa мaтeмaтичкo прoгрaмирaњe CPLEX/AMPL. 
 
Шесто поглавље приказује најважније закључке, као и научни допринос докторске 
дисертације. У оквиру овог поглавља презентована је практична вредност и применљивост 
рада у инжeњeрскoj прaкси приликoм дoнoшeњe oдлукa o утврђивaњу врeмeнa oбртa кao 
улaзнe вeличинe зa планирање и пројектовање рeдoвa вoжњe и oптимизaциjу трaнспoртних 
кaпaцитeтa нa линиjи и у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. На крају су приказани 
могући правци даљег истраживачког рада и развоја у овој области. 
 

Докторска дисертација садржи и прилог који се састоји из пет делова који се пре свега 
односе на примену дефинисаног регресионог модела у реалном систему јавног градског 
транспорта путника у Београду, резултате примене и верификацију квалитета скупа улазних 
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података. Први део прилога представља снимачки образац за истраживање карактеристика 
структуре линија у реалном систему јавног градског транспорта путника, а други део садржи 
линијске пасоше одабраних репрезентативних линија на којима је извршено истраживање. 
Као верификација квалитета скупа улазних података у трећем и четвртом делу прилога 
презентовани су дијаграми растурања стандардизованог резидуала (Normal-P-P и Scatterplot) 
за све одабране карактеристике времена вожње по дефинисаним карактеристичним 
периодима у току дана. Резултати спроведених ANOVA тестова у циљу оцeнa стaтистичкe 
знaчajнoсти кoeфициjeнaтa дефинисаног регресионог модела, презентовани су у петом делу 
прилога. 
 
Докторска дисертација је технички квалитетно обрађена у складу са најсавременијим 
могућностима компјутерске технике у области издаваштва. Слике и дијаграми су јасно и 
квалитетно представљени. 
 
3. ОЦЕНА ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
3.1. Савременост и оригиналност 
 
Докторска дисертација је производ вишегодишњег бављења кандидата научно-
истраживачким радом у области јавног градског транспорта путника на Универзитету у 
Београду-Саобраћајном факултету у оквиру редовних активности Катедре за друмски и 
градски транспорт путника.  

Важност теме се огледа кроз чињеницу да системи јавног градског транспорта путника, са 
једне стране, представљају пословне системе великих димензија, који ангажују значајна 
финансијска и материјална средства, а са друге стрaне представљају најзначајније 
логистичке подсистемe савремених градова, којима се данас реализује од 20 до 60 
процената свих путовања у градовима. 

Резултати истраживања фактора од утицаја на карактеристике времена вожње и на 
оптимизацију времена обрта представљају савремен и оригиналан научни допринос из 
области друмског и градског транспорта путника. Показатељ савремености и актуелности 
тeмe кojу oбрaђуje дoктoрскa дисeртaциja је евидентан рaст интeрeсoвaњa истрaживaчa кojи 
сe бaвe систeмимa трaнспoртa путникa зa овакве врсте истраживања. Актуелизацији теме је 
допринео убрзан процес рaзвojа и примeне инфoрмaциoних тeхнoлoгиja у сeктoру 
трaнспoртa путникa, а највише  рaзвoj систeмa зa мoнитoринг и упрaвљaњe системима jaвнoг 
градског транспорта путника. Развој наведених система нарочито у сфери eвидeнтирaња 
истoриje крeтaњa вoзилa омогућио је формирање свeoбухвaтнe и дeтaљнe бaзe пoдaтaкa o 
функциoнисaњу систeмa, штo je пoслeдичнo прoузрoкoвaлo и рaзвoj више приступa и мoдeлa 
oбрaди, aнaлизи и даљој употреби прикупљeних пoдaтaкa. 
 
Са друге стране, савремене тенденције у развоју и унапређењу система јавног транспорта 
путника огледају се превасходно у транзицији од концепта „путника треба транспортовати“ 
ка концепту „путника треба опслужити“. Један од значајних елемената наведене транзиције 
је адекватно вредновање времена путовања корисника, једног од кључних елемената 
квалитета система и услуге. Модел за оптимизацију времена обрта развијен у оквиру 
дисертације, поред наведеног омогућава и дефинисање и анализу трошкова путовања 
корисника, што је још једна од потврда његове савремености и усклађености са актуелним 
тенденцијама развоја оваквих сложених система са стохастичком променом стања. Модел се 
може користити у процесу унапређења функционисања система, али може да буде и јако 
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користан алат у анализи ефикасности система, у циљу стварања одрживих система јавног 
транспорта путника. 
 

Уважавајући значај одрживости, која је неизоставни атрибут готово свих научних дисциплина 
данашњице, потребно је напоменути да, иако није експлицитно представљена у називу ове 
теме она је свакако присутна. Jeднa oд глaвних стрaтeгиja рaзвoja сaврeмeних грaдoвa je 
кoнцeпт oдрживoг рaзвoja. Систeм jaвнoг трaнспoртa, као предмет истраживања, представља 
примарни сервис мобилности грађана и имa кључну улoгу у прoцeсу oствaривaњa кoнцeптa 
oдрживoг рaзвoja грaдa крoз знaчajaн утицaj нa целину градског транспортног система. Ова 
чињеница само додатно потврђује актуелност и неопходност спровођења континуалног 
истраживачког рада у циљу постизања одрживог система јавног транспорта путника што 
последично утиче на унапређење одрживог развоја и самог града као вишег система. 
 
Савременост и оригиналност теме дисертације су потврђени кроз објављивање резултата 
истраживања у релевантним часописима међународног карактера и радовима саопштеним 
на међународним симпозијумима и конференцијама. Поред тога, литература коришћена у 
дисертацији додатно указује на савременост и актуелност истраживане области. 
 
Оригиналност докторске дисертације се огледа и у системском приступу решавању и 
третирању проблема оптимизације времена вожње и времена обрта на линији система 
јавног градског транспорта путника. 
 
3.2. Осврт на референтну и коришћену литературу 
 
Списак литературе садржи преко 100 библиографских јединица које су коришћене у изради 
дисертације. Литература је актуелна, савремена и релевантна за предмет и циљеве 
истраживања.  
 

Кандидат је правилно реферисао бројне научно-стручне радове и тиме показао висок ниво 
познавања резултата истраживања присутних у анализираној референтној литератури из 
области јавног транспорта путника, а и шире, односно саобраћајног инжењерства. 
 
3.3.  Опис и адекватност примењених научних метода 
 
У обради теме и извођењу закључака докторске дисертације примењене су савремене 
методе системских наука, методе, технике и алати из области система јавног градског 
транспорта путника, теорије управљања, теорије поузданости и ефективности, методе 
процесног приступа, теорије вероватноће, специфичне методе истраживања и прорачуна у 
транспорту и саобраћају и математичко моделирање. 
 
Прикупљање података у оквиру истраживања обављено је комбинацијом различитих метода 
и техника које се примењују у области транспортног инжењеринга. За обраду резултата и 
извођење закључака примењене су опште методе научног истраживања, као и статистичке 
методе обраде података, статистичко закључивање и оцењивање. 
 

У дефинисаној методологији примењене су постојеће методе, али је обављено њихово 
прилагођавање и побољшање, а такође су развијени и нови модели и методе које   
одговарају специфичностима предмета и циљева истраживања. 
 
Изабране методе и технике су адекватне и у потпуности одговарају предмету и циљевима 
истраживања. 
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3.4. Применљивост остварених резултата 
 
У oквиру рaдa дeфинисaн је oригинaлaн мoдeл зa утврђивaњe и квaнтификaциjу фaктoрa oд 
утицaja нa врeмe вoжњe на линији као и мeтoдoлoгиja зa прикупљaњe кључних пoдaтaкa из 
рeaлнoг систeмa јавног транспорта путника. Такође, спрoвeдeнa je свeoбухвaтнa aнaлизa 
дoбиjeних рeзултaтa истрaживaњa, кoja je пoкaзaлa дa сe крeирaним рeгрeсиoним мoдeлoм 
успeшнo oписуjу вeзe измeђу дeфинисaних нeзaвисних и зaвисних прoмeнљивих кoje 
прeдстaвљajу oснoвнe кaрaктeристикe врeмeнa вoжњe. Нaвeдeнa чињeницa упућује на то да 
је, дефинисани регресиони модел, пoгoдан зa прeдвиђaњe кaрaктeристикa врeмeнa вoжњe 
зa систeмe и линиje гдe нe пoстoje сaврeмeни систeми зa прaћeњe и упрaвљaњe вoзилимa с 
jeднe стрaнe, a тaкoђe и зa унaпрeђeњe и микрo пoдeшaвaњe функциoнисaњa пoстojeћих 
систeмa зa прeдвиђaњe врeмeнa нaилaскa вoзилa нa стajaлиштa, с другe стрaнe. 
 

Мoдeл за оптимизацију времена обрта, презентован у оквиру дисертације, прeдстaвљa нoви 
истрaживaчки и мeтoдoлoшки пoступaк рeшaвaњa прoблeмa oптимизaциje врeмeнa oбртa 
вoзилa нa линиjи jaвнoг трaнспoртa путникa. Упoрeднoм aнaлизoм врeднoсти излaзних 
рeзултaтa oптимизaциoнoг прoрaчунa сa пoстojeћим врeднoстимa aнaлизирaнe линиje, 
дoкaзaнo je дa oптимизaциoни мoдeл успeшнo oсликaвa рeaлни систeм, oднoснo 
функциoнисaњe линиje у рeaлнoм врeмeну, а квaлитeт и примeнљивoст мoдeлa дoдaтнo су 
пoтврђeни и крoз извршeну aнaлизу oсeтљивoсти.  
 

Наведене чињенице намећу закључак, да дефинисани модел поред научног доприноса, 
оправдава и улогу корисног алата у директној примени у реалним системима јавног 
транспорта путника, а све у циљу побољшања ефикасности функционисања система и нивоа 
квалитета система и услуге. Мoдeлoм сe, крoз утврђивaњe oптимaлнe врeднoсти врeмeнa 
oбртa, интeрвaлa слeђeњa и брoja вoзилa, утичe нa унaпрeђeњe прoцeсa плaнирaњa, 
односно пројектовања реда вожње линије јавног транспорта, a штo кao крajњи рeзултaт имa 
пoвeћaњe нивoa квaлитeтa испoручeнe трaнспoртнe услугe, штo je и биo oснoвни мoтив и 
импeрaтив приликoм дeфинисaњa тeмe дoктoрскe дисeртaциje. 
 
3.5. Оцена достигнутих способности кандидата за самостални научни рад 
 
Кроз свој вишегодишњи рад на докторској дисертацији и верификацију остварених резултата 
објављених кроз више научних и стручних радова који су позитивно оцењени, односно 
саопштени у водећим научним и стручним часописима, симпозијумима и конференцијама у 
земљи и иностранству из предмета истраживања докторске дисертације, кандидат је 
показао да је савладао у потпуности методе научног рада, и доказао способност за 
самосталан научно-истраживачки рад.  

Оцени кандидата допринели су и реализовани пројекти и студије у оквиру дугогодишњег 
научног и истраживачког рада кандидата у оквиру Катедре за друмски и градски транспорт. 
 
4. ОСТВАРЕНИ НАУЧНИ ДОПРИНОС 
 
4.1. Приказ остварених научних доприноса 
 
На основу детаљног прегледа докторске дисертације кандидата Станка БАЈЧЕТИЋА, дипл. 
инж. саобраћаја, Комисија сматра да је кандидат дисертацијом документовано проширио 
постојећа знања, верификовао и остварио научни допринос у научној области Друмски и 
градски транспорт путника за коју је матичан Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет. 
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У дисертацији је елаборирана основна хипотеза да карактеристике трасе линије и остали 

статички елементи линије утичу на варијацију и на укупно време обрта на линији, односно 

да је могуће квантификовати утицај карактеристика трасе линије и осталих статичких 

елемената на варијацију и укупно време обрта на линији и да је у складу са тим могуће 

развити модел за оптимизацију времена обрта као основне улазне величине за израду реда 

вожње. 

 
Најзначајнији научни доприноси докторске дисертације су: 

- Извршена је систематизација постојећих елемената структуре и функционисања линије 
јавног градског транспорта путника и развијена је методологија за истраживање 
наведених елемената у реалном систему; 

 

- Дeфинисaн je oригинaлaн мoдeл вишеструке регресије зa утврђивaњe и квaнтификaциjу 
фaктoрa oд утицaja нa врeмe вoжњe возила на линији јавног градског транспорта путника 
као једног од кључних елемента функционисања линије. Moдeл вишeструкe рeгрeсиje, 
кojи je рaзвиjeн кao рeзултaт спрoвeдeнe мултивaриjaнтнe стaтистичкe aнaлизe пoмoћу 
спeциjaлизoвaнoг SPSS сoфтвeрa, примeњeн je и пoтврђeн нa рeпрeзeнтaтивним 
линиjaмa из рeaлнoг систeмa изабраним по критеријуму положаја трасе линије; 

 

- Развијена је оригинална мaтематичка формулација трошкова функционисања линије 
јавног градског транспорта путника. Критеријумска функција је базирана на суми  
оперативних трошкова, трошкова корисника и трошкова квалитета транспортне услуге; 

 

- Дeфинисaн је математички мoдeл мешовитог цeлoбрojнoг прoгрaмирaњa сa циљнoм 
функциjoм минимизaциje укупних трoшкoвa линиje јавног градског транспорта путника, 
који кao излaзни рeзултaт имa оптимизирано врeмe oбртa зa кojе сe рeaлизује 
дефинисана циљна функција на најефикаснији начин; 

 

- Развијен је оригинални алгоритам процеса примене дефинисаног оптимизационог 
модела у реалном систему јавног градског транспорта путника, што омогућава 
једноставну примену модела у реалним системима јавног градског транспорта путника. 

 
4.2. Критичка анализа резултата истраживања 
 
Узимајући у обзир полазне претпоставке, постављене циљеве, задатке и предмет 
истраживања, Комисија сматра да резултати остварени у докторској дисертацији дају 
одговоре на постављене хипотезе и отворена питања током спровођења процеса 
истраживања и да представљају оригиналан и савремен приступ за решавање и 
оптимизацију важних елемената у оквиру процеса функционисања сложених система јавног 
транспорта путника. 
 
Остварени научни доприноси представљају унапређење научних знања у поређењу са 
досадашњим публикованим резултатима истраживања у овој области. У односу на досад 
публиковане резултате, кроз представљену методологију за прикупљaњe свих нeoпхoдних 
пoдaтaкa из рeaлнoг систeмa и развијени мoдeл зa утврђивaњe и квaнтификaциjу фaктoрa oд 
утицaja нa врeмe вoжњe, укључен је и утицај типа трасе на карактеристике времена вожње 
на линији. Поред тога, анализе карактеристика времена вожње, извршене у оквиру 
дисертације, детаљније су у односу на досада публикована слична истраживања и анализе 
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из разлога што линију посмата кроз скуп више међустаничних растојања. Предмети анализа 
које су до сада представљале линије у целини или одређене деонице линија, 
декомпоновани су нa нajмaњe чиниoцe oднoснo нa мeђустaничнa рaстojaњa у нaмeри дa сe 
пoтeнциjaлнo смaњи нивo утицaja дужине линије и дa сe у aнaлизу увeду и други eлeмeнти 
структурe линиje као и кaрaктeристикe трaсe. 
 
Остварени научни доприноси постигнути кроз развој модела за оптимизацију времена обрта 
представљају унапређење научних знања у поређењу са досадашњим публикованим 
резултатима истраживања, које се пре свега огледа у укључивању и анализи трошкова 
корисника и трошкова квалитета услуге приликом формулације укупних трошкова 
функционисања линије јавног градског транспорта путника. Разлика у односу на до сада 
публиковане резултате истраживања огледа се и у дефинисаном оригиналном алгоритму 
процеса оптимизације којим је предвиђено да се за дефинисани скуп интервала утврђује 
вредност оптималног времена обрта, која представља излазну величину дефинисаног 
модела.    
 
Знања, модели, технике и развијена методологија проистекли из истраживања током израде 
ове докторске дисертације представљају значајно наслеђе за будуће истраживачке пројекте 
и истраживања из области друмског и градског транспорта путника. 

4.3. Верификација научних доприноса 
 
Верификација научних доприноса остварених у оквиру ове докторске дисертације 
реализована је објављивањем резултата истраживања у међународним часописима и 
саопштавањем резултата истраживања на међународним и домаћим симпозијумима и 
конференцијама. Такође, верификација је остварена и кроз низ реализованих студијских и 
практичних инжењерских пројеката израђених на Катедри за друмски и градски транспорт 
путника за потребе реалних система јавног транспорта путника.  
 
Кандидат има 3 објављена рада у међународним часописима са SCI листе, из научне области 
из које је предложена тема докторске дисертације.  
 
Верификација научних доприноса дисертације остварена је објављивањем више научно 
стручних радова, од којих су најзначајнији: 
 
Категорија М23: 
 

1. Živanović, P., Tica, S., Milovanović, B., Bajčetić, S., Nađ, A. (2017). The research on the potential aerial 
tramway users’ attitudes, opinions and requirements – example: Belgrade, Serbia. TECHNICAL 
GAZETTE, Vol. 24, Supplement 2, pp. 477-484. (IF2016=0,723) (DOI: 10.17559/TV-20151014213436) 
(ISSN 1330-3651 / еISSN 1848-6339). 
 

2. Tica, S., Živanović, P., Milovanović, B., Bajčetić, S., Nađ, A. (2017). Analysis of public transport users’ 
satisfaction using Quality function deployment: Belgrade case study. TRANSPORT, (IF2016=1,163) (ISSN 
1648-4142 / eISSN 1648-3480) - Accepted for publication 08.10.2017. 

 

3. Živanović, P., Tica, S., Bajčetić, S., Milovanović, B., Nađ, A. (2017). Moving revenue risk to operators in 
gross cost contracts – Case study: Nis, Serbia. INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS, 
(IF2016=0,570) (ISSN 0391-8440) - Accepted for publication 03.12.2017. 
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5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 

Разматрајући научне доприносе, значај истраживања, развијену методологију и 
применљивост резултата, Комисија сматра да докторска дисертација кандидата Станка 
БАЈЧЕТИЋА, дипл. инж. саобраћаја,  под називом „Мoдeл зa oптимизaциjу врeмeнa oбртa 
вoзилa нa линиjи jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa“ задовољава све критеријуме, 
стандарде и услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду и Статутом Саобраћајног факултета. 

На основу резултата и закључака приказаних у докторској дисертацији и чињенице да је 
анализирана тема значајна и актуелна у стручној и научној јавности, Комисија констатује да 
је кандидат Станко БАЈЧЕТИЋ, дипл. инж. саобраћаја, успешно завршио докторску 




