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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Предмет: Извештај Kомисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу 

научну област Трговина дрветом и економика прераде дрвета

Одлуком Изборног већа Шумарског факултета у Београду бр. 01-3/15 од 28.02.2018.године, а 

на предлог Већа Одсека за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од 

дрвета 01-438/2 од 14.02.2018.године образована је Комисија за писање Извештаја по 

расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Трговина дрветом и 

економика прераде дрвета у следећем саставу:

1. Др Бранко Главоњић, ред. проф. Универзитета у Београду - Шумарског факултета

2. Др Славица Петровић, доцент Универзитета у Београду - Шумарског факултета и

3. Др Даница Лечић-Цветковић, ред.проф. Универзитета у Београду-Факултета 

организационих наука

Дописом бр. 02-1046/2–2018, од 30.03.2018.године, Комисији је достављен конкурсни 

материјал, који је, посредством Националне службе за запошљавање, објављен у листу 

«Послови» и на сајту Националне службе, дана 14. марта 2018.године. 

Комисија је проучила достављени конкурсни материјал и припремила извештај, мишљење и 

предлог. На основу увида у приложену документацију и анализе конкурсног материјала,

Комисија подноси Изборном већу Шумарског факултета у Београду следећи

И З В Е Ш Т А Ј

На објављени конкурс пријавио се један кандидат и то мастер инжењер технологија, 

менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета Александра Лазаревић,

сарадник у настави Шумарског факултета у Београду, пријава бр. 1046/1 од 21.03.2018.

године.

I РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ 

1. Биографски подаци кандидата

Мастер инж. Александра Лазаревић је рођена у Београду 19.02.1991.године. Основну и 
средњу школу завршила је у Младеновцу као одличан ђак. Природно-математички смер 
Гимназије у Младеновцу завршила је 2010.године и одмах након тога уписала се на 
Шумарски факултет у Београду-студијски програм Прерада дрвета, као редован студент. На 
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истом је дипломирала као друга у генерацији у фебруару 2015.године са просечном оценом 
9,20 и оценом 10 на завршном раду. У октобру 2015.године уписала је Студијски програм 
мастер студија технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета-
модул Трговина дрветом и економика прераде дрвета, такође као редован студент. Исте је 
завршила са просечном оценом 9,86 и одбраном мастер рада под насловом '' Анализа и оцена 

ланца вредности у производњи тапацираних столица'' такође са оценом 10 (десет) у децембру 
2016.године.

У школској 2015/2016.години била је ангажована као демонстратор на предметима 
Економика дрвне индустрије и Трговина дрветом и производима од дрвета. На докторске 
студије студијског програма Шумарство-модул Технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета, подмодул М2.1. Трговина дрветом и економика дрвне 
индустрије уписала се школске 2017/2018.године.  

Запослена је на Универзитету у Београду - Шумарском факултету, почев од

30.03.2016.године као сарадник у настави на Катедри за организацију и економику дрвне 

индустрије, УНО Трговина дрветом и економика прераде дрвета. Ангажована је на извођењу 

вежби из предмета Економика дрвне индустрије и Трговина дрветом и производима од 

дрвета на студијском програму основних академских студија Технологије, менаџмент и 

пројектовање намештаја и производа од дрвета.   

Активно учествује у стручним органима и комисијама Шумарског факултета у Београду: 

члан је Већа одсека за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од 

дрвета и Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета.

Говори, чита и пише енглески језик и познаје рад на рачунару (програмски пакети Microsoft
office). Поседује возачку дозволу Б категорије.

2. Стручно усавршавање

Још у току студија Александра Лазаревић је показивала значајно интересовање за своје

стручно усавршавање. Након завршетка основних студија дипл.инж Александра Лазаревић је 

обавила стручну праксу у предузећу за производњу намештаја ''Благојев наследник'' у 

Младеновцу у периоду од 01.03.2015. до 01.09.2015.године. 

У току школске 2016/2017.године боравила је на Техничком Универзитету у Зволену, 
Drevárska fakulta у оквиру размене наставника и сарадника кроз програм Ерасмус где је кроз
интерактивни рад и разговоре са колегама на овом факултету стекла ново искуство и нове 
вештине у УНО које су од значаја и имају примену у даљем раду.     
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У Периоду од 01.06. до 20.06.2017.године обавила је стручно усавршавање кроз програм 
TRAIN (training and Research for Academic Newcomers) на Универзитету у Београду из 
области Методологије истраживања, писања научних радова и презентације резултата, 
Умрежавање и тимски рад, Вештине држања ефективних презентација, Предузетништво са 
писањем бизнис плана и Припрема пријава за пројекте и управљање пројектима.

3. Научно-стручна делатност

Ова активност кандидата је у складу са њеним досадашњим статусом и звањем.

3.1. Квантификација научно-истраживачких резултата

Мастер инжењер Александра Лазаревић је коаутор у 3 објављена рада и аутор мастер радa 

(табела 1).

Табела1. Квантификација и вредновање научно-истраживачких резултата

Ред.бр.
Категорија 

рада

Назив рада Бр.

поена

МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИСИ СА  SCI ЛИСТЕ

1. M23

Glavonjić B., Oblak L., Čomić D., Lazarević A., Kalem M. (2017): “Wood fuels 

consumption in households in Bosnia and Herzegovina”, Thermal Science, Vol. 

21.No 5. p.1881-1892, ISSN: 0354-9836; DOI:10.2298/TSCI170102034G 

3

ВОДЕЋИ НАЦИОНАЛНИ ЧАСОПИСИ

1. М51

Glavonjić B., Lazarević A., Čomić D. (2016):  “Утицај извоза дрвних пелета 

на развој њихове производње у Србији са ефектима супституције енергије 

из фосилних горива и смањења емисија угљен-диоксида”, Гласник 

Шумарског факултета, бр. 114, р. 55-74,ISSN:0353-4537; DOI: 

10.2298/GSF1614055G

2

ЗБОРНИЦИ РАДОВА СА МЕЂУНАРОДНИХ НАУЧНИХ СКУПОВА ШТАМПАНИ У ЦЕЛИНИ

1. М33

Glavonjić B., Lazarević A., Kalem M. (2017): “Contribution of wood energy to 

reaching the Serbian national renewable target 2020”, 10th International 

Scientific Conference WoodEMA 2017- More wood, better management, 

increasing effectiveness: starting point and perspectives, Prague, p.66-74, ISBN: 

978-80-213-2761-0 

1

Мастер рад

Лазаревић А. (2016): '' Анализа и оцена ланца вредности у производњи 

тапацираних столица'', мастер рад у рукопису, Шумарски факултет, 

Београд, стр.55
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Научно-истраживачки и стручни рад кандидата може се сагледати кроз обим и структуру 

објављених радова. У свом досадашњем раду мастер инжењер Александра Лазаревић је 

објавила или саопштила на скуповима самостално или са другим ауторима, укупно 4 рада 

(укључујући и мастер рад), од којих један у часопису са SCI листе. Сви из уже научне 

области за коју се асистент бира (табела 2).

Структура радова је следећа: 1 рад у часопису међународног значаја са SCI листе (М23),  1 

рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини (М33), 1 рад у водећeм 

часописu националног значаја (М51) и одбрањен мастер рад.

Укупна научна компетентност кандидата исказана кроз вредност коефицијента М (Правилник 

о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача, 2008) износи 6,0.

Табела 2. Категоризација радова
Категорија Број резултат Број поена Укупно поена

М23 1 3 3,0

М51 1 2 2,0

М33 1 1 1,0

Укупно 3 6 6,0

3.2. Учешће на научним скуповима

Кандидат Александра Лазаревић је била члан Програмског одбора у све три до сада одржане 

стручне конференције Дрвна индустрија и шумарство Србије. Поред тога члан је 

организационог одбора међународне научне конференције Increasing the use of wood in the 

global bio-economy, која се одржава од 26-28. септембра 2018.године у Београду.

3.3. Ангажовање на пројектима

Матер инжењер Александра Лазаревић је до сада учествовала на једном међународном 

студентском пројекту „Inovation School Sprungbrett” чији је носилац био Универзитет у 

Берну, Швајцарска.

4. Остале релевантне стручне активности

Мастер инж. Александра Лазаревић је учествовала и у стручно-професионалним

активностима из области Економике дрвне индустрије и Трговине древтом и производима од 

дрвета, и то:
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- у техничкој припреми организације и извођењу теренске наставе из поменутих предмета;

- у техничкој припреми Округлог стола - под насловом: „Образовање кадрова у дрвној 

индустрији Србије'', у оквиру израде Стратегије развоја дрвне и индустрије намештаја 

Србије, који је одржан 22.новембра 2016. године у Београду на Шумарском факултету.

5. Рад каднидата у настави

Од почетка рада на Шумарском факултету мастер инжењер Александра Лазаревић, сарадник 

у настави, је испољавала изузетно одговоран однос према обавезама у настави (у извођењу 

вежби), остварујући са студентима добру сарадњу. Студентима успешно преноси наставну 

материју и подстиче их на самосталан рад. Показала је завидну иницијативу и константно 

ради на осавремењавању вежби користећи савремене методе и технике. 

Према радним обавезама има дисциплинован и стваралачки однос. Има добар приступ и 

метод рада, одговоран и коректан однос према студентима. У свом досадашњем раду

показала је значајне педагошке способности. Са студентима је успоставила коректан, 

академски однос и у виду консултација, студентима пружа помоћ у усвајању знања из своје 

наставне дисциплине. Наведено потврђују и резултати вредновања педагошког рада 

наставника и сарадника. По оцени студената у протекле две школске године оцењивана је 

одличном оценом: школске 2015/16 у току прве године држања вежби оцењена је из предмета 

Трговина дрветом и производима од дрвета оценом 4,89. Школске 2016/17 године оцењена је 

оценама 4,69 из предмета Економик дрвне индустрије и 4,78 из предмета Трговина дрветом и 

производима од дрвета. Школске 2017/18 из предмета Економика дрвне индустрије оцењена 

је оценом 4,49. 

Кандидат активно учествује и у другим облицима образовног процеса: била је члан комисија 

за оцену и одбрану 7 завршних радова.

Из досадашњег рада у настави на Шумарском факултету у Београду, може се закључити да је 

сарадник у настави Александра Лазаревић постигла запажене резултате у наставном процесу 

у протеклом периоду. 

II МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ

Узимајући у обзир све изложено о досадашњим активностима кандидата, на основу

приложеног конкурсног материјала, Комисија за писање извештаја је констатовала да
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кандидат мастер инж. Александра Лазаревић испуњава све предвиђене услове за избор 

сагласно члану 72. Закона о високом образовању, члановима 112. и 115. Статута Шумарског 

факултета у Београду, и Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивању 

радног односа наставника и сарадника Шумарског факултета.

На основу свега напред наведеног Комисија Изборном већу Шумарског факултета у Београду

предлаже да мастер инжењера Александру Лазаревић изабере у звање асистента за ужу 

научну област Трговина дрветом и економика прераде дрвета.

Чланови Комисије

___________________________________

1. Др Бранко Главоњић, ред.проф. 

Универзитета у Београду-Шумарског 

факултета

______________________________________

2. Др Славица Петровић, доцент 

Универзитета у Београду-Шумарског 

факултета

______________________________________

3. Др Даница Лечић-Цветковић, ред.проф. 

Универзитета у Београду-ФОНа


