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Личне информације  

Презиме / Име Поповић / Владимир 

Датум рођења 21. јун 1969. 
  

Образовање 2008: Доктор техни. наука – Универзитет у Београду, Машински факултет 

2001: Магистар техни. наука – Универзитет у Београду, Машински факултет 

1995: Дипл. инж. машинства – Универзитет у Београду, Машински факултет 
 
 

 

Радно искуство  
  

Тренутна позиција Државни секретар** / Редовни професор 

Назив и адреса послодавца 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адреса 
Телефон 

 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја / Универзитет у 
Београду, Машински факултет 

** Одлуком Владе Републике Србије 13. септембра 2016. године именован за 
државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 
Задужен је да надзире и прати секторе науке, технолошког развоја, 
међународне сарадње и ЕУ интеграција. Поново је именован, у новоизабраној 
Влади Републике Србије, за државног секретара 13. јула 2017. године. 
 
Немањина 22-26 / Краљице Марије 16; Београд, Република Србија 
+381 11 3616584 / +381 11 3302425 

Кретање у каријери (све Универзитет у Београду, Машински факултет): 

1996-1998 - стручни сарадник 

1998-2002 - асистент-приправник 

2002-2010 - асистент 

2010-2013 - доцент 

2013-2017 - ванредни професор 

од 2017 - редовни професор 

Остало: 

од 2014-2016 - председник Управног одбора Института за нуклеарне науке 
"Винча" 

2012-2015 - продекан за финансије Машинског факултета 

од 2013 и даље - руководилац Лабораторије ЦИАХ (Центар за испитивање, 
атестирање и хомологацију возила), која је највећи научно-истраживачки 
потенцијал Републике Србије у области возила 

2003-2012 - секретар Катедре за моторна возила 

2004-2013 - заменик руководиоца Лабораторије ЦИАХ 

 
ОБЛАСТИ ИСТРАЖИВАЊА И РАДА 

 Друмски транспорт (АТП и АДР споразум, безбедност, животна средина, возила специјалне 
намене) – од 2010. године представник Републике Србије у Радној групи за превоз 



лакокварљивих намирница (WP.11) при Економској комисији Уједињених нација за Европу 
(УНЕЦЕ) - Женева; 

 Пасивна безбедност моторних возила – од 2011. године члан Радне групе за пасивну 
безбедност (ГРСП) у оквиру Светског форума за хармонизацију правилника за возила 
(WP.29) при Економској комисији Уједињених нација за Европу (УНЕЦЕ) - Женева; 

 Испитивање и хомологација возила; 

 Активна безбедност моторних возила; 

 Одржавање техничких система; 

 Јавни градски превоз (трамваји, лаки шински системи); 

 Менаџмент и анализа ризика; 

 

ВАЖНИ ПРОЈЕКТИ 

Руководилац пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
(пројекат ТР 35045 – „Научно-технолошка подршка унапређењу безбедности специјалних друмских и 
шинских возила” – 2011-16), који има 25 учесника, из 6 различитих научних институција. 

Учесник још 7 пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Учешће у неколико међународних пројеката повезаних са развојем јавног превоза у Београду 
(финансираних од Европске банке за обнову и развој), реализованих на Машинском факултету 
Универзитета у Београду и у оквиру Института за истраживање и пројектовање у привреди (Београд): 
Cost-benefit анализа трамвајског возног парка (2005); Истраживање функционалне компатибилности 
трамвајског подсистема са будућим ЛРТ-ом, са аспекта возила (2008). Надаље, учествовао у пројету 
Мастер плана саобраћаја у Републици Србији (2008-2009), чијом израдом је руководила Делегација 
Европске комисије у Србији. 

Учествовао, углавном као руководилац, у изради више хиљада извештаја о испитивањима возила и 
њихових компоненти. Значајан број ових испитивања је спроведен за најпознатије светске 
произвођаче возила, али и за све домаће произвођаче моторних и прикључних возила. Лабораторија 
ЦИАХ, чији је руководилац, је прва акредитована лабораторија на Универзитету у Београду, али 
истовремено и најзначајнији ослонац сарадње Машинског факултета са привредом Републике 
Србије. Кроз дугогодишње руковођење Лабораторијом, остварио одличну сарадњу са великим бројем 
привредних субјеката у нашој држави.  

Члан је IIR (International Institute of Refrigeration), ДОТС (Друштва одржавалаца техничких система) и 
ЈУМВ (Друштва за моторе и возила Србије). 

Учествовао, као члан радних група, у изради неколико законских и подзаконских аката Републике 
Србије у области безбедности саобраћаја. Укључен у организовање и извођење бројних курсева за 
последипломске иновације знања, семинара и научно-стручних скупова, углавном у оквиру  
Машинског факултета и ИИПП-а. Завршио низ међународних и националних курсеве везаних за: 
управљање и анализу ризика, одржавање техничких система, безбедност саобраћаја, менаџмент 
система квалитета, АДР прописе, акредитовање испитних и контролних организација. 

Има звање Risk Examiners – Equipment Track (Certificate Nr. 16580 – 3/4/2010), добијено од стране 
Steinbeis University Berlin. 

Носилац је првог цертификата за предаваче и испитиваче у области унапређења знања из 
безбедности саобраћаја (Агенција за безбедност саобраћаја, сертификат број: 1-31/2011), као и 
члан Стручне радне групе за унапређење квалитета роба (производа и услуга) у безбедности 
саобраћаја - у оквиру Тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије. 

Члан је Савета Акредитационог тела Србије, а раније је био члан и Секторског комитета за контролна 
тела у области контролисања возила, при АТС-у. Поседује значајно искуство у изради докумената 
према различитим стандардима система квалитета, као и у оцењивању тих система. Члан је више 
комисија за стандарде и сродне документе, при Институту за стандардизацију Србије. 



 

ИСКУСТВО 
(рецензије, оцењивање, праћење, ревизија, поверење у квалитет) 

Члан уређивачког одбора истакнутог међународног часописа Strojniški Vestnik - Journal of Mechanical 
Engineering, једини са Универзитета у Београду. Члан уређивачког одбора водећег националног 
часописа Journal of Applied Engineering Science, као и уређивачких одбора низа зборника научно-
стручних скупова Одржавање машина и опреме и Симпозијума истраживање и пројектовање у 
привреди. Такође, члан оснивачке скупштине ДОТС-а, као и редакционог одбора Пословног магазина 
(билтена) ДОТС-а. Био члан организационих одбора више од 30 домаћих научно-стручних скупова, 
као и програмског одбора значајног међународног конгреса експерата из области одржавања – 
Euromaintenace 2012. У оквиру истог конгреса био је организатор и модератор важне радионице, са 
преко 30 иностраних учесника. Био је представник ДОТС-а приликом полагања међународног испита 
за добијање EFNMS Certifikata (European Federation of National Maintenance Societes), тј. звања 
Европски менаџер одржавања. 

Рецензент више од 40 радова за бројне међународне часописе, од којих су неки и врхунски. 

На основу Уговора са Европском комисијом (из 2016.г.), био је рецензент три предлога за пројекте у 
оквиру програма Horizon 2020, а за позив Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks. 

Учествовао у извођењу наставе на већини предмета на Катедри за моторна возила Машинског 
факултета Универзитета у Београду и константно радио на њиховом унапређењу. Резултати 
студентских анкета су најбољи показатељ квалитета тог ангажовања и успеха у настави, с обзиром 
да је увек био један од најбоље оцењених наставника на Факултету. Био је ментор више од 50 
дипломских (мастер) радова, а учествовао је, као члан комисије, у одбрани више од 250 дипломских 
(мастер) радова. Такође, учествовао је и у извођењу наставе на Војно-техничкој академији. Био је 
ментор 2 докторске дисертације, ментор је још 3 докторске дисертације чија је израда у току, као и 
потенцијални ментор 6 доктораната, све на Машинском факултету Универзитета у Београду. Био је 
ментор и 2 магистарска рада (по старим наставним програмима). 

Професор Поповић је био први ментор Друмске стреле (сезона 2010/11), Формула студент тима 
Универзитета у Београду. 

 

БИБЛИОГРАФИЈА 

Аутор је истакнуте монографије националног значаја („Женева - Београд: Технички прописи у 
области хомологације возила“), коаутор још 2 монографије националног значаја, као и 1 поглавља у 
истакнутој монографији међународног значаја, 40 радова у међународним (од чега 18 радова у 
врхунским часописима, који су на СЦИ листи) и домаћим часописима, 45 радова на међународним 
конгресима и конференцијама (између осталог, четири пута World Automotive Congress – FISITA, два 
пута European Automotive Congress – EAEC, два пута Светски конгрес експерата из области 
одржавања техничких система, три пута Европски конгрес експерата из области одржавања 
техничких система) и 70 радова на домаћим конференцијама и симпозијумима. Одржао је неколико 
уводних предавања на међународним и домаћим конференцијама и био гост-предавач више пута. 
Коаутор је 11 техничких решења признатих од стране овлашћених институција. У току досадашњег 
научно-стручног рада учествовао је на веома важним конгресима и конференцијама широм света, на 
којима је саопштавао своје радове (Јапан, Ј.Кореја, САД, Финска, Сингапур, Холандија, Шпанија,…). 

 

ДРУГЕ ВАЖНЕ АКТИВНОСТИ 

 Редовни члан Матице српске. 

 Председник Савета за сарадњу науке и привреде (Привредна комора Србије). 

 Председник Одбора за науку Комисије Републике Србије за сарадњу са УНЕСКО. 



 Предеседавајући заседања мешовитих међудржавних комитета за научну сарадњу са НР 
Кином и Француском. 

 Члан Управног одбора: 1) Међународни институт за одрживе технологије на простору 
југоисточне Европе; 2) пројекат Светске банке Serbian Research Innovation and Technology 
Transfer Project (SRITTP); 3) пројекат PERFORM (Performing and Responsice Social Sciences) 
- председавајући; 4) пројекат Европско друштвено истраживање - ESS-ERIC (European  
Social Survey  - European Research Infrastructure Consortium) - председавајући; 5) Erasmus+ 
пројекат BE-OPEN;    

 Потпредседник Савета Регионалне платформе за сарадњу у високом образовању и 
истраживањима. 

 Шеф делегације Републике Србије на 1st China - Central and Eastern European Countries 
(CEEC) Conference on Innovation Cooperation, која је одржана у Нанкингу (НР Кина) 2016. 

 Учествовао 2017. године, као званични представник наше државе и Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, у раду Генералне скупштине УНЕСКО. 

 Председавао, заједно са замеником министра просвете НР Кине Ду Џењуеном, радним 
делом „5. дијалога о образовним политикама“, у оквиру механизма 16+1, који је одржан у 
Новом Саду септембра 2017. године. 

 Учествовао у раду 14. STS Forum-а (The Science and Technology in Society), који је одржан у 
Кјотоу, а по позиву из Кабинета премијера Јапана. У оквиру форума је одржан Округли сто 
"Наука и технологија", на министарском нивоу, чији је модератор био министар науке и 
технологије Јапана Масаји Мацујама. Учествовало је преко 30 делегација држава из целог 
света. 

 Низ билатералних сусрета са министрима науке/просвете и/или њиховим заменицима (НР 
Кина, Република Кореја, Јапан, Европска комисија, Француска, државе региона,...). 

 Члан бројних међуресорних радних група, представник Републике Србије у важним 
међународним комитетима (ESFRI, Eureka, GEO), учесник великог броја панела, трибина, 
округлих столова, форума, семинара, радионица, у широкој области науке и технолошког 
развоја. 

 

 

 


