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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 

Предмет: Извештај Комисије за избор мacт. инж. шум. Ивоне Керкез у звање истраживач- 
приправник 

 
На основу члана 154. Статута Универзитета у Београду - Шумарског факултета и члана 14. 
Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно-
истраживачких резултата истраживача, а на предлог Катедре семенарства, расадничарства 
и пошумљавања бр.1355/1 од 11.04.2018. године, Наставно-научно веће Шумарског 
факултета је, на седници одржаној 25.04.2018.  године, донело Одлуку бр. 01-2/49 
 
 
 
 
, којом се образује Комисија за писање Извештаја за избор докторанта Маст. инж. шум. 
Ивоне Керкез, у истраживачко звање истраживач-приправник на Универзитету у Београду 
– Шумарском факултету, у саставу:  
 

1. Др Мирјана Шијачић-Николић, редовни професор Универзитета у Београду - 
Шумарског факултета;  

2. Др Драгица Вилотић, редовни професор Универзитета у Београду - Шумарског 
факултета;  

3. Др Марина Нонић, доцент Универзитета у Београду - Шумарског факултета. 
 
Комисија је, увидом у библиографске и биографске податке, обавила анализу научне и 
стручне активности кандидата, на основу чега Наставно-научном већу Шумарског 
факултета подноси следећи: 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
 I БИОГРАФИЈА 

Маст. инж. шум. Ивона Керкез, рођена 15.02.1991. године у Врбасу (Република 
Србија), завршила је основну школу у Србобрану са одличним успехом. По завршетку 
уписује средњу техничку школу у Новом Саду ТШ ,,Милева Марић Ајнштајнˮ и завршава 



је као ђак генерације. Похађала је два смера, редовно смер за техничара пејзажне 
архитектуре и ванредно смер шумарски техничар.  

Шумарски факултет, Универзитета у Београду уписује 2010. године на одсеку за 
шумарство. У другој години основних студија показује велико интересовање за предмет 
Шумарска генетика и већ тада узима тему за завршни рад под насловом ˮАнализа 
морфолошких параметара листа и семена разлиитих тест стабала дивље трешње (Prunus 
avium L.) са подручја Београдаˮ. Током основних студија остварила је просечну оцену 
9,39. Дипломирала је 07.10.2015. године са оценом 10,00. 

 Исте године уписује мастер академске студије на истом факултету, одсеку за 
шумарство, модул ,,Биљна производња и конзервација шумских генетичких ресурсаˮ. 
Завршава их за годину дана са просечном оценом 10,00. Под менторством др Мирјане 
Шијачић-Николић, редовног професора на Шумарском факултету успешно брани мастер 
рад на тему ,,Генетичка варијабилност дивље трешње (Prunus avium L.) на подучју 
Србијеˮ са оценом 10,00.  

Уписује докторске студије на Шумарском факултету у Београду 2016. године, 
као једини буџетски студент за одсек шумарство, сатус буџетског студента задржава и у 
другој години, са тренутним просеком 10,00. Активно ради на изради докторске 
дисертације, истражује расположиви генофонд букве, испуњава обавезе и активности 
предвиђене наставним планом и програмом докторских студија, помаже у одржавању 
огледа у расаднику Шумарског факултета, активно учествује у раду Лабораторије за 
биотехнологију катедре семенарства, расадничарства и пошумљавања. 

Добитник је стипендије за студенте докторских академских студија 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и стипендије европског пројекта 
Trees4Future (Project co-funded by the European Union Seventh Framework Programme FP7 
under grant agreement n° 284181). 

Почевши од 2013. године узима учешће на више конференција, семинара, пракси, 
симпозијума, радионица и осталих научних и стручних активности.  

  
 

II НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Маст. инж. шум. Ивона Керкез је до сада учествовала у следећим пројектима: 

1. Национални пројекат Министарства науке, просвете и технолошког развоја 
,,Шумски засади у функцији повећања пошумености Србијеˮ (ТР 31041) (2017-
2018); 

2. Пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Управа за 
шуме ,,Процена квалитета шумских садница у Србији и предлог за доношење новог 
стандардаˮ (2017); 

3. Пројекат Секретеријата за заштиту животне средине ,,Истраживање 
концентрације и акумулације полутаната на подручју Београдаˮ(2017-2018); 

4. Као стипендиста у европском пројекту ,,Trees4Futureˮ суфинансираног од стране 
FP7 (European Union Seventh Framework Programme – grant agreement n° 284181) 
(2015).  



III БИБЛИОГРАФИЈА 

Маст. инж. шум. Ивона Керкез је, до сада, саопштила и објавила следеће стручне и научне 
радове: 

1. Kerkez, I., Popović, V., Šijačić-Nikolić, M. (2015): Vriability of morphometic 
characteristics of leaves of different wild cherry (Prunus avium L.) test trees in Belgrade, 
In: Medarević, M., Kelember, M. (eds.) Book of abstracts: First International Forestry Student 
Conference in Serbia – FIFSCIS 2015, Belgrade – Special Nature Reserve Goč - 
Gvozdac 01‐05 September 2015., pp. 20. UDK630* ISBN 978-86-7299-235-9;  

2. Нонић, М., Поповић, В., Керкез, И., Шијачић-Николић, М. (2013): 
Варијабилност морфометријских карактеристика семена резличитих тест стабала дивње 
трешње (Prunus avium L.) са подручја Београда, Шумарство, Nо 1-2, Београд: 113-123. 
UDK 630*165:582.711.713 ISSN 0350-1752  
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2013_1-2/sumarstvo2013_1-
2_rad10.pdf 

3. Popović, V., Kerkez, I. (2016): Varijabilnost populacija divlje trešnje (Prunus 
avium L.) u Srbiji prema morfološkim svojstvima listova, Šumarski list, br. 7-8, str. 347-
355. UDK 630* 164 + 165 (001)  ISSN 1846-9140 
 http://www.sumari.hr/sumlist/pdf/201603470.pdf 

4. Šušić, N., Marković M., Kerkez, I., Bauer Živković, A., Bobinac, M. (2016): 
Zaštićena i nezaštićena stabla ,,zapisiˮ kao specifična prirodna dobra na području Srbije, ured. 
Kukučka A., Zbornik apstrakta naunih radova  –Druga međunarodna naučna studentska 
konferencija zaštite životne sredine – FISEC16, Beograd – Studentski Kulturni Centar 18. – 
22.05.2016., str.55  ISBN 978-86-80624-00-6; 

5. Kerkez, I.,Heinze, B., Jahn, D., Šijačić-Nikolić, M., Popović, V. (2016): Genetska 
varijabilnost divlje trešnje (Prunus avium L.) u Srbiji primenom nuklearnih molekularnih 
markera , ured. Ivetić, V., Mladenović Drinić, S., Knjiga apstrakata – V Simpozijum sekcije za 
oplemenjivanje organizama, Kladovo 27. – 31.05.2016. ISBN: 978-86-87109-12-4; 

6. Šušić, N., Bobinac, M., Kerkez, I., Bauer Živković, A., Vojinović, N. (2016): Height 
growth characteristics of one-year-old northern red oak seedlings (Quercus rubra L.) in full light 
conditions. Reforesta 2: 32- 38. DOI: http://dx.doi.org/10.21750/R EFOR.2.04.19; 

7. Nonić, M., Batalo, T., Šijačić-Nikolić M., Kerkez, I. (2017): Variability of 
morphological characteristics of beech leaves at the level of provenance trial established in 
Serbia, Forest Science for Sustainable Development of Forests, 25 Years of Forestry of the 
Republic of Srpska: Book of Abstracs/Internacional scientific conference, December 7 -  
12.2018., Banja Luka, Bosni and Herzegovina: [ed. Cvetković, B. et al.] Banja Luka, University 
of Banja Luka, Faculty of Forestry 2017 (pg. 58); 

8. Ivetić V, Maksimović Z, Kerkez I, Devetaković J (2017): Seedling quality in Serbia 
– Results from a three-year survey. Reforesta 4. 27-53.  
DOI:https://dx.doi.org/10.21750/REFOR.4.04.43  
 

IV ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ 



На основу приложене документације и обављене анализе научних радова и досадашњих 
активности кандидата маст. инж. шум. Ивоне Керкез, а на основу Закона о научно-
истраживачкој делатности (Сл. гласник РС бр. 110/2005, 50/2006 - испр., 18/2010 и 
112/2015) и Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научно-истраживачких резултата истраживача (Сл. гласник РС, бр. 24/2016 и 21/2017) 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Комисија 
констатује да кандидат маст. инж. Ивона Керкез испуњава све потребне услове за избор у 
истраживачко звање истраживач-приправник на Универзитету у Београду – Шумарском 
факултету.  

На основу тога, Комисија предлаже Наставно-научном већу Шумарског факултета 
у Београду да изврши избор маст. инж. шум. Ивоне Керкез у звање истраживач-
приправник.  
 
Београд, 07.05. 2018. год.  

Комисија:  

  

_______________________________________  
Др Мирјана Шијачић-Николић, ред. проф.  

 
 

_______________________________________  
Др Драгица Вилотић, ред. проф.  

 
 

_______________________________________  
Др Марина Нонић, доцент 


