


УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

Технички факултет у Бору 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ 

 

Предмет: Реферат за избор једног универзитетског сарадника у звању асистента за ужу 

научну област Индустријски менаџмент, на одређено време и са пуним радним временом.  

 

 

На основу Решења декана Техничког Факултета у Бору,  број VI/5-8-ИВ-10/2 од 

22.05.2020. године одређена је Комисија за припрему реферата о стицању звања и 

заснивању радног односа једног универзитетског сарадника у звању АСИСТЕНТА за ужу 

научну област Индустријски менаџмент, по конкурсу који је објављен у недељном листу 

„ПОСЛОВИ“ број 884 од 03.06.2020. године. 

Након прегледа приспелог материјала, Комисија подноси Изборном већу 

Техничког факултета у Бору следећи 

 

 

Р Е Ф Е Р А Т 

 

На расписани конкурс у огласним новинама Националне службе запошљавања “Послови“ 

бр. 884 од 03.06.2020. године, пријавио се је само један кандидат: 

 

1. Момир Поповић, мастер инжењер менаџмента 

 

 

 

 

 

 



I Приказ биографије пријављеног кандидата 

 

1. Момира Поповића, мастер инжењер менаџмента 

 

1.1. Биографски подаци кандидата 

Кандидат Момир Поповић рођен је 27.12.1994. године у Бору, Република Србија. 

Средњу економско-трговинску школу завршио је у Бору. Основне академске студије на 

студијском програму Инжењерски менаџмент, на Техничком факултету у Бору, 

Универзитета у Београду, завршио је 2018. године са просечном оценом током студирања 

8.49, одбранивши завршни рад под називом „Стратегијска намера као услов за 

дефинисање и избор стратегија помоћу SWOT-AHP методологије“. Мастер академске 

студије на истом студијском програму на Техничком факултету у Бору, Универзитета у 

Београду уписао је 2018. године, а завршио 2019. године са просечном оценом 9.25, 

одбранивши мастер рад под називом „Мобилно учење као иновативни приступ 

унапређењу знања у Источној Финској“. Током основних и мастер адамских студија био је 

на Међународној размени студената у оквиру пројекта ЕРАЗМУС+ на Универзитету 

Источне Финске, где је провео шести семестар основних и други семестар мастер 

академских студија. 

Докторске академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент на 

Техничком факултету у Бору, Универзитета у Београду уписао је школске 2019/20. 

године.  

Од јуна 2019. године запослен је на Техничком факултету у Бору као 

универзитетски сарадник у  звању сарадник у настави на студијском програму 

Инжењерски менаџмент на предметима Управљање производњом, Теорија одлучивања, 

Управљање пројектима, Менаџмент информациони системи и Теорија поузданости, чиме 

је стекао годину дана педагошког искуства.  

У анонимним анкетама о вредновању педагошког рада наставника и сарадника од 

стране студената за јесењи семестар школске 2019/2020. године, кандидат Момир 

Поповић је оцењен просечном оценом 4.76 на скали до 5.00, што показују извештаји о 

педагошком раду наставника и сарадника доступни на веб страници Техничког факултета 

у Бору у оквиру пете седнице ННВ и ИВ: (https://www.tfbor.bg.ac.rs/sednice-saveta-nnv-i-

izbornog-veca). 

 

1.2. Библиографија научних и стручних радова 

Кандидат Момир Поповић има објављена 4 научна рада, и то: један рад из категорије М33 

и три рада у некатегорисаном националном часопису. 



Саопштење са међународним скупа штампано у целини (M33) 

1. N. Milijić, I. Jovanović, M. Popović, Project management performance analysis in project-

based organizations in Serbia. XXIV International Congress on Project Management: 

Hybrid Project Management: The Imperative of the Future, May 7-9, 2020, online. (рад 

прихваћен за публиковање у Зборнику радова) 

Рад у некатегорисаном националном часопису 

1. M. Popović, Presence of Mobile Learning at the University of Eastern Finland, Engineering 

management, Vol. 5, No. 1, pp. 1 - 6, 2019. ISSN 2466-2860 

2. М. Поповић, Т. Брјазовић, М. Абрашевић, А. Радојевић, Приоритизација и селекција 

стратегија применом SWOT-AHP методологије до успешно спроведеног бизниса, 

Engineering management, 4 (1), 36 - 46, 2018. ISSN 2466-2860 

3. Т. Брјазовић, М. Поповић, Задовољство потрошача у B2C пословном моделу – 

спроведена анкета, Engineering management, 4 (2), 108 - 113, 2018. ISSN 2466-2860 

 

1.3. Додатне активности и ангажованост кандидата 

Кандидат Момир Поповић је члан организационог одбора међународнe 

конференцијe: International May Conference on Strategic Management – IMCSM 2020. 

 Кандидат Момир Поповић је један од уредника студентског часописа „Engineering 

management“ (ISSN 2466-2860) од 2019. 

Кандидат Момир Поповић је био студент волонтер Волонтерског тима који своје 

активности спроводи у оквиру Одсека за инжењерски менаџмент, Техничког факултета у 

Бору. У оквиру активности студената волонтера, кандидат је помагао у организацији и 

реализацији међународног симпозијума EMFM2017 и међународне Мајске конференције о 

стратегијском менаџменту IMCSM, 2018. и 2019. године. Такође, кандидат помаже у 

одржавању и ажурирању страница Одсека за инжењерски менаџмент, Техничког 

факултета у Бору, на друштвеним мрежама. 

У оквиру промотивних активности Техничког факултета у Бору, Универзитета у 

Београду, кандидат Момир Поповић био је један од делегата на Међународном сајам 

образовања - EDUFair 2020, одржаном у Београду, 6 - 7. марта 2020. године.  

Током једногодишњег рада на Техничком факултету у Бору учествовао је у 

комисијама за попис (основних средстава и ситног инвентара и амбалаже у употреби). 

II Закључак и предлог 

Комисија је закључила да кандидат Момир Поповић испуњава све услове 

прописане Законом о високом образовању, Правилником о начину и поступку стицања 

звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду,  Правилником о 

начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника и сарадника на 



Техничком факултету у Бору, као и услове наведене у Критеријумима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду и Критеријумима за стицање звања наставника и 

сарадника на Техничком факултету у Бору, за избор у звање асистента. 

Стога, Комисија предлаже Изборном већу Техничког факултета у Бору да 

кандидата Момира Поповића, мастер инжењера менаџмента изабере у звање 

АСИСТЕНТА за ужу научну област Индустријски менаџмент и да са кандидатом закључи 

одговарајући Уговор о раду. 

 

У Бору, јун 2020. год. 

 

 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

______________________________________ 

Проф. др Исидора Милошевић, ванредни професор  

Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду; 

 

______________________________________ 

др Ненад Милијић, доцент 

Техничког факултета у Бору, Универзитета у Београду; 

 

______________________________________ 

Проф. др Владимир Обрадовић, ванредни професор  

Факултет организационих наука, Универзитета у Београду. 


