
 

 

                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Социологија 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. Др Дарко М. Радосављевић 

  

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Дарко М. Радосављевић 

- Датум и место рођења: 22.04.1973, Београд 

- Установа где је запослен: Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду 

- Звање/радно место: ванредни професор 

- Научна, односно уметничка област: Социологија 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Приштини 

- Место и година завршетка: Приштина, 1999. 

Магистеријум: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Нишу 

- Место и година завршетка: Ниш, 2005. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Социологија 

Докторат: 

- Назив установе: Филозофски факултет Универзитета у Нишу 

- Место и година одбране: Ниш, 2011. 

- Наслов дисертације: “Утицај технолошког развоја на промене професионалне структуре и 

образовања инжењера у Србији“  

- Ужа научна, односно уметничка област: Социологија 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

1999. - Асистент приправник, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет.  

2005. - Асистент, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет.  

2012. - Доцент, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет. 

2017. – Ванредни професор, Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет. 

 

 

 

 



 

 

3) Испуњени услови за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

Назив резулатата 
Минимални 

услови 

Остварени услови Број 

поена 

Објављен један рад из 

категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у 

звање ванредног професора 

из научне области за коју се 

бира. 

 

 

М23 (1) 

0. Д. Радосављевић, “Дељење-преношење знања 

у компанијама“, Социолошки преглед, Вол. 

LVI/2022. Издавач Српско социолошко 

друштво, (202 2) 631-643, ISSN:0085-632.0. 

4 

Објављен један рад из 

категорије М24 од првог 

избора у звање ванредног 

професора из научне 

области за коју се бира.  

 

 

М24 (1) 

0. Д. Радосављевић, С. Јосиповић, Г. Кокеза, С 

.Урошевић, ”A new model of rural development 

based on human capital and entrepreneur ship“, 

Eкономика пољопривреде, VOL.LXIX, N
o
2 

(305-636) (2022) 595-613, ISSN: 0352-3462 

4 

Објављена монографија 

националног значаја 

 

 

М42 (7) 

1. Д. Радосављевић, ”Утицај технолошког 

развоја на промене у професионалној 

структури запослених”, Академска мисао, 

Београд (2022), стр.100, ISBN 978-86-7466-939-

6 

7 

Објављених пет радова из 

категорије М51 у периоду од 

избора у претходно звање из 

научне области за коју се бира. 

Додатно испуњен услов из 

категорије М24 може, један за 

један, да замени услов из 

категорије М51* 

* ПРАВИЛНИК О МИН. 

УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ 

ЗВАЊА НАСТАВНИКА НА 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БГД 

(”Гласник Универзитета у 

Београду“ бр. 192/16, 195/16, 

199/17,203/18 и 223/21),Члан 9. 

Сматраће се да је кандидат 

који је објавио рад који доноси 

исти или већи број М бодова 

предвиђених Правилником о 

поступку и начину вредновања 

и квантитативном исказивању 

научноистраживачких 

резултата истраживача од оног 

који носи рад који се захтева 

као минимални услов за избор 

у одређено звање, а који се не 

наводи у овим минималним 

условима (нпр. М11– М14 или 

М41 –М45), тај услов испунио. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М51 (5) 

 

1. Д. Радосављевић, М. Стојковић, С. Јосиповић, 

А. Славковић, А. Поповић М. Ђолић,  

“Друштвени, економски и еколошки аспекти 

транзиције линеарне у црикуларну економију на 

примеру отпада од хране“, Еcologica, Научно-

стручно друштво за заштиту животне средине 

Републике Србије, Vol. 29, N
о
 106 (2022) 266-

272.  

1. Д. Радосављевић, Милица Стојковић, Соња 

Јосиповић, Ана Славковић, Маја Ђолић, Ана 

Поповић, “Холистички приступ у 

успостављању модела одрживе привреде: 

национална и европска перспектива“, Еcologica, 

Научно-стручно друштво за заштиту животне 

средине Републике Србије, Vol. 29, Н
о
 107 

(2022); Рад прихваћен за штампу; потврда у 

прилогу.  

1. М. Вуковић, С. Урошевић, Д. Радосасвљевић, 

“Importance of presentation skills in contemporary 

business“, Journal of Economics, management and 

Informatics, BizInfo (Blace), (2022), 87-93 , ISSN: 

2217-2769. e-ISSN: 2406-2324.  

2. Д. Радосављевић, А. Јелић, А. Божић, А. 

Славковић, А. Поповић, Г. Тадић, “Social 

challenges in education for sustainable 

engineering future-transformative guideline“, 

Journal of Recycling and sustainable development, 

Field: Waste processing and Recycling 

Technologies, Technical Faculty in Bor, (2022) 77-

83,  Он лине ISSN 2560-3132, Принт ISSN 1820-

7480. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4x3=12 

 



 

 

 

 

 

 

М44 (1) 

1. Г. Кокеза, Д. Радосављевић, “Management of 

intelectual capital with the aim of improving 

business success of enterprises“, Свет и Србија - 

Економска и друштвена гибања, Центар за 

издавачку делатност, Економски факултет у 

Београду, 2019, страна 237-240, ISBN 978-86-

403-1602-6 

2. Д. Радосављевић, С. Јосиповић, 

“Перманентно образовање и каријерна 

мобилност као фактори одлива мозгова из 

Србије“, Научни скуп Узроци мобилности 

људског/образовног капитала и последице по 

садашњи и будући развој Југоисточне Србије, 

12. Новембар, Ниш, Зборник радова 9/2022.  

 

 

 

 

 

 

 

2x3=6 

Објављен један рад из 

категорије М44 од првог 

избора у звање ванредног 

професора из научне 

области за коју се бира. 

 

 

М45 (1) 

1. Д. Радосављевић, В. Павићевић, 

“Финансирање инвестиционих пројеката 

управљања отпадом-услов за одрживи развој“, 

Збрник радова Европа за мене, Факултет 

политичких наука Универзитета у Београду, 

Београд (2018) 353-362. 

 

 

1,5 

Два рада са међународног 

научног скупа објављена у 

целини категорије М31 или 

М33 

 

 

 

 

М33 (2) 

0. Д. Радосављевић, А. Јелић, ”Улога 

образовања у одрживом развоју“, Шести 

научно-стручни скуп Политехника, Секција: 

Животна средина и одрживи развој, Београд. 

Зборник радова, 10. децембар 2021, 792-795, 

ISBN-978-86-7498-087-3. 

1. Д. Радосављевић, А. Јелић “Развој људских 

ресурса у графичкој индустрији“,Шести 

научно-стручни скуп Политехника, Секција: 

Животна средина и одрживи развој, Београд. 

Зборник радова, 10. децембар 2021, 765-768, 

ISBN-978-86-7498-087-3. 

 

 

 

2x1=2 

Два рада са научног скупа 

националног значаја 

објављена у целини 

категорије М61 или М63 

 

 

 

 

М63 (2) 

0. Р. Шеровић, В. Павићевић, Д. Радосављевић, 

“Менаџмент управљања отпадом“, 

Конференција Отпадне воде, комунални 

чврсти отпад и опасан отпад, Суботица 14-16. 

јун 2022. године, (2022).  

2. М. Стојковић, Д. Радосављевић, С. 

Јосиповић, А. Поповић, В. Павићевић, М. 

Ђолић, “Циркуларна економија и одрживо 

управљање био-отпадом:друштвени, 

економски и технолошки аспекти“, 

Конференција Отпадне воде, комунални 

чврсти отпад и опасан отпад, Суботица 14-16. 

јун 2022 године, (2022).  

 

 

 

 

2x0,5=1 

Укупно остварено поена  29  42,5 

 

 

 



 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Др Дарко М. Радосављевић је свој двадесеттрогодишњи радни стаж провео на Технолошко-

металуршком факултету у Београду у звању асистента-приправника, асистента, доцента и ванредног 

професора. Комисија оцењује да је у том периоду кандидат постигао резултате од изузетног значаја у 

области Социологије. О научно-истраживачком раду Др Дарка М. Радосављевића говори већи број 

штампаних научних и стручних радова, учествовање у изради пројеката, објављен један уџбеник, један 

помоћни уџбеник и монографија националног значаја. Значајан је његов педагошки допринос на школовању 

младих кадрова где је био ментор и члан комисије на завршним и дипломским радовима, као и члан 

комисије у докторским радовима.  

Кандидат успешно изводи наставу на свим нивоима студија, а значајан допринос је дао у 

побољшавању наставе, спровођењу нових концепата у вези унапређења постојећих програма наставе на 

предметима на којима је био ангажован, као и ангажовању на усвајању и реализацији нових програма и 

предмета, како на основним, тако и на мастер и докторским студијама. 

Своју стручну активност је показао у низу активности и сарадњи са ресорним Министарством и 

сарадњом са другим високошколским установама.  

Из приказаних резултата у домену наставе, педагошких квалитета, научно-истраживачког рада, 

стручних и друштвених активности, може се закључити да је др Дарко М. Радосављевић дао свој пуни 

допринос у свим видовима делатности. 

На основу свега изнетог Комисија сматра да др Дарко М. Радосављевић, ванредни професор 

Технолошко-металуршког факултета у Београду, испуњава све законом предвиђене услове за избор у звање 

редовног професора за област Социологија и са задовољством предлаже Изборном већу Технолошко-

металуршког факултета у Београду да овај предлог усвоји и да га изабере у звање редовног професора за 

област Социологија.   
 

 

 

Београд, 28. септембар 2022. год.                    КОМИСИЈА 

 

_____________________________________________________ 

           Др Гордана Кокеза, редовни професор      

Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет 

 

 

_____________________________________________________ 

       Др Наталија Јовановић,  редовни професор 

     Универзитет у Нишу, Филозофски факултет  

 

 

_____________________________________________________ 

       Др Владимир Вулетић,  редовни професор      

                 Универзитет у Београду, Филозофски факултет 

 

 

_____________________________________________________ 

       Др Слободан Миладиновић, редовни професор  

             Универзитет у Београду, Факултет организационих наука 

   

 

_____________________________________________________ 

           Др Урош Шуваковић, редовни професор  

                                                                                            Универзитет у Београду, Учитељски факултет  

 


