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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

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

 

Одлуком Наставно-научног већа Шумарског факултета бр. 01-2/48 од 25.04.2018. 
године формирана је Комисија за припрему извештаја за избор Вемић Александра, 
мастер инж.шум. у звање истраживач-приправник у саставу: 

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

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

3. Др Златан Радуловић, научни сарадник Института за шумарство у Београду 

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

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Александар Вемић мастер инжењер шумарства рођен је 1992. године у Доњој 
Буковици. 2011. године завршио је гимназију, општи смер у Никшићу. Исте године 
уписао је Шумарски факултет Универзитета у Београду, одсек Шумарство. Основне 
академске студије завршио је 2015. године одбранивши завршни рад под насловом: 
„Главни фитопатолошки узрочници сушења шума у Г.Ј. „Горанско” на подручју 
општине Плужине” са оценом 10 као први у својој генерацији. Просечна оцена на 
основним студијама је 9,50. 

Школске 2015/2016. уписао је мастер академске студије на Шумарском факултету у 
Београду, на смеру шумарство, на модулу Заштита шума и украсних биљака. Јуна 2016. 
године завршио је мастер академске студије на смеру Шумарство, модул Заштита шума 
и украсних биљака, са просечном оценом 10,00. Мастер рад под називом „Најважније 
паразитске и сапрофитске гљиве на букви (Fagus moesiacae (Domin, Maly) Czeczkott.) у 
Буковичкој Гори (Шавник)” одбранио је са оценом 10 као први у својој генерацији. Пре 
уписа, у току трајања и после мастер студија за Управу за шуме Црне Горе израдио је 



више научно-стручних елабората и планова везаних за заштиту шума, у првом реду за 
детекцију и сузбијање болести шумског дрвећа. 

Докторске студије уписао је на Шумарском факултету у Београду школске 2016/2017. 
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 Вемић за успех у гимназији добитник је признања „Луча” а за успех на 
основним студијама на факултету награђен је као најбољи дипломирани студент 
студијског програма шумарство. Од осталих активности истиче се обављена стручна 
пракса у Московском Државном Шумарском Универзитету после завршених основних 
студија. Александар Вемић говори енглески и руски језик. 

Члан је Друштва за заштиту биља Србије. До сада је објавио 5 научних радова. 

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

 

                                                                                                        Чланови Комисије: 

__________________________________ 

        др Драган Караџић, ред.проф. 

_________________________________ 

          др Милан Медаревић, ред.проф. 

_________________________________ 

др Златан Радуловић, научни сарадник 

 


