
                 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: Универзитет у Београду - Пољопривредни Факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Опште сточарство и оплемењивање домаћих и гајених 

животиња 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 1. Младен Поповац 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Младен, Млађен, Поповац 

- Датум и место рођења: 30.03.1982., Сарајево 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду - Пољопривредни Факултет 

- Звање/радно место: Доцент 

- Научна, односно уметничка област: Биотехничке науке 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Пољопривредни Факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2007. 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Пољопривредни Факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2016. 

- Наслов дисертације: Фенотипска и генетска варијабилност производних и особина 

дуговечности крмача 

- Ужа научна, односно уметничка област: Опште сточарство и оплемењивање домаћих и гајених 

животиња 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Сарадник у настави, 2008. 

- Сарадник у настави (реизбор),  2009. 

- Асистент, 2010.  

- Асистент (реизбор), 2013. 

- Сарадник без сарадничког звања, 2016. 

- Доцент, 2017. 

 

 

 



3) Испуњени услови за избор у звање ДОЦЕНТА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства  

 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

Просечна оцена 

приступног предавања 

4,00. 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

4,62; 3,97 - 2017/18. год. 

4,13; 4,17 - 2018/19. год. 

4,34 - 2019/20. год. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

14 година од избора у 

звање сарадник у 

настави. 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

Није применљиво. 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер  или докторским 

студијама 

Није применљиво. 

 

 

 

 

  

(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 1.  Mljekarstvo, 70, (2), 93-102. 2020, 

М23, IF=1,111. 

7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

2 1. VI Congress of the Serbian genetic 

society, pp 62-74. Vrnjačka Banja, 

Serbia, 13
th

-17
th

 October.  М33. 

2. XII International Scientific 

Agricultre Syiposium AGROSYM, 

pp1248-1253. Jahorina, Republika 

Srpska – BiH, 7
th

-25
th

 October.М33. 

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 

Учешће у 2 

пројекта 

1. Национални, "Примена 

различитих                      одгајивачко-  



 селекцијских и биотехнолошких метода у 

циљу оплемењивања свиња", ЕБП ТР31081, 

2011-2020. 

2. Међународни, "Building capacity of Serbian 

Agricultural Education to link with Society 

(CaSA)", No.544072-TEMPUS-1-2013-1-RS-

TEMPUS-SMHES (2013-4604/001-001), 2013-

2016. 

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 џбеник 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...) 

5 1. Popovac, M., Petrović, M., Radojković, D., 

Stanojević, D., Miletić, A., Perišić, P. (2014): 

The assessment of genetic potential in 

performance tested gilts by means of selection 

indexes method.Genetika - Belgrade, 46 (1), 95-

104.  М23, IF=0,347. 

2. Stanojević, D., Đedović, R., Bogdanović, V., 

Raguž, N., Popovac, M., Janković, D., Štrbac, 

Lj. (2016): Evaluation of the heritability 

coefficients of longevity in the population of 

Black and White cows in Serbia. Mljekarstvo, 66 

(4), 322-329, 2016, М23, IF=0,591. 

3. Miletić A., Stojanović B., Grubić B., Stojić P., 

Radivojević M., Joksimovoć-Todorović M., 

Popovac M., Obradović S. (2017): The soybean 

molasses in diets for dairy cows. Mljekarstvo, 

67, (3), 217-225. 2017, М23, IF=0,529 

4. Stanojević D., Đedović R., Bogdanović V., 

Raguž N.,  Kučević D., Popovac M., Stojić P., 

Samolovac Lj. (2018): Genetic trend of 

functional productive life in the population of 

black and white  cattle in Serbia. Genetika - 

Belgrade, 50, (3), 855-862. 2018, М23, 

IF=0,459. 

5. Popovac M., Miletić A., Raguž N., 

Beskorovajni R., Stanojević D., Radivojević M., 

Mićić N., Đurić N. (2020): Phenotypic and 

genetic parameters of milk yield traits in first-

calf heifers of Holstein-Friesian 

breed.Mljekarstvo, 70, (2), 93-102. 2020, М23, 

IF=1,111. 



 

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 

1.2.  Члан Организационог одбора међународног симпозијума "International Symposium on Animal Science ", 

2014., 2016. и 2018. година у Београду (Прилог 5). 

 

1.5. Учествовао је у реализацији 2 национална и једног међународног пројекта (Прилог 2). 

 

2.1. Члан је Комисије за стамбена питања Пољопривредног факултета Универзитета у Београду од 2015-

2021.; Члан је  Одбора  за развој, научну, стручну сарадњу и целоживотно учење од 2021 године (Прилог 6). 

 



 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

 Увидом у конкурсни материјал и на основу изнетих података и анализе наставне, научно-

истраживачке и стручне делатности др Младена Поповца, Комисија сматра да кандидат испуњава све услове 

прописане Законом о високом образовању, Статутом факултета и Правилником о минималним условима за 

стицање звања наставника на Универзитету у Београду да буде изабран у звање и на радно место доцента за 

ужу научну област Опште сточарство и оплемењивање домаћих и гајених животиња. 

 Кандидат је успешно одржао приступно предавање из уже научне области за коју се бира, које је 

Kомисија оценила просечном оценом 4,00 (четири зарез нула). Наставна активност др Младена Поповца је 

на студентским анкетама оцењена врлодобрим и одличним оценама. 

 Он је самостално или са другим ауторима објавио или саопштио укупно 27 научних радова са 

укупним коефицијентом научне компетентности од 51,5. После избора у звање доцента, објавио је укупно 8 

научних радова са коефицијентом научне компетентности 14. Објавио је 5 радова у часописима са SCI 

листе, 3 после последњег избора. Учествовао је у реализацији 3 пројеката (1 међународни). 

 Комисија позитивно оцењује укупну активност др Младена Поповца и предлаже Изборном већу 

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду да га изабере у звање и на радно место ДОЦЕНТА за 

ужу научну област ОПШТЕ СТОЧАРСТВО И ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХ 

ЖИВОТИЊА. 

 

 

Место и датум:   30.03.2022. године 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

_______________________________________ 

Др Драган Радојковић, редовни професор  

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду 

   УНО: Опште сточарство и оплемењивање домаћих и гајених животиња 

 

_______________________________________    

Др Радица Ђедовић, редовни професор  

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду 

   УНО: Опште сточарство и оплемењивање домаћих и гајених животиња 

            

   _______________________________________         

Др Милун Петровић, редовни професор   

                                                                                            Агрономског факултета Универзитета у Крагујевцу 

   УНО: Сточарство   

 

 


