Радосав Поповић
Виноградски венац 27
11000 Београд, Србија
моб.тел: 064/8928-370
radosav.popovic@mup.gov.rs

Биографија





Рођен 07.06.1974. године у Приштини
Основу школу завршио у Београду, општина Раковица
IV гимназију завршио у Београду – Смер математичко програмерски сарадник
Завршио је 2001. године Саобраћајни Факултет на Београдском Универзитету са
звањем Дипломираног Инжењера Саобраћаја





Од 2003. године запослен у АД „Железнице Србије“
Од 2010. године запослен у Министарству унутрашњих послова
У струци поседујем 13 година ефективног радног стажа.



Војни рок одслужен



Ожењен је и отац двоје деце

Остала знања




Позанаје рад на рачунару.
Поседује знање енглеског (активно) и руског језика (пасивно).
Возачка дозвола Б категорије

Радно искуство
Водећи инжењер технологије у Одељењу за технологије СТП-а Београд, ЖТП
Београд
2003. - 2004.


обављао послове из домена организације саобраћаја у железничкој станици Београд
и анализа везаних за оптимизацију саобраћаја и путничко комерцијалних послова.

Помоћник шефа станице Београд за путничко-комерцијалне послове

2004. - 2005.
 обављао послове из домена орагнизације технолошког процеса рада у оквиру
путничко комерцијалних послова на железничкој станици Београд.

Главни менаџер за путнички саобраћај у станици Београд

2005. – 2006.
 организовао и координирао: саобраћајне и послове реда вожње, колске, робно
комерцијалне, путничко комерцијалне и маркетиншке послове у станици Београд

Шеф организационе јединице за превоз путника Београд

2006. – 2010.
 организовао и координирао: саобраћајне и послове реда вожње, колске, робно
комерцијалне, путничко комерцијалне и маркетиншке послове у Секцији Београд,
односно у свим станицама секције Београд.
 Учествовао у изради измене пројекта железничке станице Београд Центар (Прокоп)
из области саобраћаја и путничко комерцијалних послова.

Виши систем специјалиста, Управа за информационе технологије у
Министарству унутрашњих послова
04.01.2010 – 15.07.2010.
 одговоран је за ефикасну, поуздану и безбедну заштиту коришћења система. Ради на
пословима развоја, планирања и пројектовања заштите система. Непосредно је
одговоран за интегритет свих постојећих фондова података на систему. Стално ради
на организацији коришћења системског софтвера и оптимизацији коришћења свих
рачунарских ресурса. Ради на отклањању системских кварова, увођењу и одржавању
оперативних система и системског софтвера.Сарађује са спољним сарадницима по
основу уговора сервисирању и одржавању опреме и стара се о њиховом извршавању.

Главни систем специјалиста, Управа за информационе технологије у
Министарству унутрашњих послова
15.07.2010. – 07.12.2011


обезбеђује ефикасно, поуздано и безбедносно функционисање система заштите
коришћења рачунарске и телекомуникационе опреме. Организује и обезбеђује
корективно и превентивно одржавање исте. Ради на пословима развоја, планирања и
пројектовања техничке основе (рачунарске, телекомуникационе, терминалске итд.),
као и пратеће опреме. Уводи и одржава оперативне системе, рачунарску и
терминалску мрежу, локалне мреже, системски и телекомуникациони софтвер.
Уводи и прилагођава системске процедуре за рано дијагностицирање. Ради на
отклањању сложених кварова на систему. Прати иновације и уводи их у Одсеку за
заштиту и коришћење система.

Помоћник начелника Сектора за аналитику, телекомуникационе и
информационе технологије за послове информатике у Министарству
унутрашњих послова
од 07.12.2011. – 01.06.2012.


Организује и одговоран је за рад и унапређење процеса рада организационих
јединица по пословима информатике у Сектору, координира рад и сарадњу
унутрашњих организационих јединица Управе за информационе технологије
са другим организационим јединицама Сектора и Министарства, учествује у
планирању и развоју техничко технолошке основе ЈИС и прати и предлаже
примену технолошких иновација и светских стандарда.

Помоћник начелника Сектора за аналитику, телекомуникационе и
информационе технологије за послове материјално-техничког
опремања у Министарству унутрашњих послова
од 01.06.2012. - 17.11.2014.


Организује и одговоран је за материјално-техничко опремање Сектора
Координира рад и сарадњу унутрашњих организационих јединица управа у
Сектору по пословима материјално-техничког опремања са Сектором
финансија, заједничких послова и људски ресурса, као и Дирекцијом полиције,
учествује у планирању и унапређењу техничке опремљености Министарства у
области информационих технологија и телекомуникација и прати и предлаже
примену технолошких иновација и светских стандарда у тој области, прати и
контролише израду и реализацију планова набавке управа у Сектору, израђује
стручне информације, анализе, извештаје и инструкције из своје надлежности,
пружа стручну помоћ управама у обављању најсложенијих послова и врши
надзор квалитета и благовремености спровођења послова и задатака из
надлежности, Учествује у контролно - инспекцијском наздору подручних
организационих јединица Министарства у области техничке опремљености.

Заменик начелника Сектора за аналитику, телекомуникационе и
информационе технологије за послове материјално-техничког
опремања у Министарству унутрашњих послова
од 17.11.2014. -

