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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Предмет: Извештај о избору Поповић Александра у звање истраживач-приправник 

 

Одлуком Наставно-научног већа Шумарског факултета бр.01-2/47 од 25.04.2018. године 
формирана је Комисија за припрему извештаја за избор Поповић Александар, мастер 
инж.шум. у звање истраживач-приправник у саставу: 

1. Др Милан Медаревић, ред.проф. Универзитета у Београду Шумарског факултета, 

2. Др Драган Караџић, ред.проф. Универзитета у Београду Шумарског факултета, 

3. Др Биљана Шљукић, доцент Универзитета у Београду Шумарског факултета. 

На основу документације коју је приложио кандидат Александар Поповић, Комисија је 
саставила следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Александар Поповић, мастер инжењер шумарства рођен је 1993. године у Пријепољу. 
2012. године је завршио Средњу техничку ПТТ школу, смер техничар ПТТ саобраћаја. 
Исте године уписао је Шумарски факултет Универзитета у Београду, одсек Шумарство. 
Основне академске студије завршио је 2016. године одбранивши завршни рад под 
насловом „Карактеристике дебљинског прираста сладуна и цера у Липовици“ са оценом 
10. Просечна оцена остварена на основним студијама је 9,70. 

Школске 2016/2017. године уписао је мастер академске студије на Шумарском факултету 
у Београду, на смеру Шумарство, на модулу Планирање газдовања шумама. Мастер 
академске студије је завршио 2017. године са просечном оценом 10,00. Мастер рад под 



насловом „Адаптивно планирање газдовања шумама у условима израженог ризика у 
најзаступљенијим типовима шума на Златару“ одбранио је са оценом 10. 

Докторске академске студије уписао је на Шумарском факултету у Београду школске 
2017/2018. године. По расписаном конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја за пријем младих истраживача на научно-истраживачке пројекте, као студент 
докторских студија примљен је на пројекат 37008 - Одрживо газдовање укупним 
потенцијалима шума у Републици Србији. 

Александар Поповић је 2016 и 2017. године био стипендиста Фонда за младе таленте 
Доситеја, Министарства омладине и спорта као и предавач на два Фестивала науке. 

На Шумарском факултету је био ангажован као сарадник у складу са теренским 
пословима на Пројекту: „Услуга израде Основе газдовања шумама за период 2018-2027. 
године за ЈП за газдовање заштитним шумама Врњачке Бање -Шуме Гоч“. 

На основу свега изложеног Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета да се 
Александар Поповић изабере у звање истраживач приправник. 

 

                                                                                                              Чланови Комисије: 

___________________________ 

др Милан Медаревић, ред.проф. 

___________________________ 

др Драган Караџић, ред.проф. 

___________________________ 

др Биљана Шљукић, доцент 


