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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 

Предмет: Извештај Комисије по расписаном конкурсу за избор једног   
                   АСИСТЕНТА, за ужу научну област ЕКОЛОГИЈА ШУМА, ЗАШТИТА И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Одлуком Изборног већа Шумарског факултета Универзитета у Београду бр. 01-3/28, 
од 25.04.2018. године, на предлог Већа Одсека за шумарство број 1277/2 од 17.04.2018. 
год., образована је Комисија за писање Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног 
АСИСТЕНТА, за ужу научну област ЕКОЛОГИЈА ШУМА, ЗАШТИТА И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, у саставу: 

 
1. др Оливера Кошанин, ванредни професор, Универзитета у Београду - Шумарског 

факултета, ужа научна област - Екологија шума, заштита и унапређивање животне 
средине; 

2. др Милан Кнежевић, редовни професор, Универзитета у Београду - Шумарског 
факултета, ужа научна област - Екологија шума, заштита и унапређивање животне 
средине; 

3. Др Зоран Милетић, виши научни сарадник - Института за шумарство у Београду, 
ужа научна област – Гајење шума, дисциплина – педологија;  

 
  Дописом бр. 02 - 2141/2 – 2018. од 08.06.2018. године Комисији је достављен 
конкурсни материјал који садржи пријаву једног кандидата са потребним прилозима. 
Комисија је проучила достављени конкурсни материјал и подноси следећи: 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

На конкурс Универзитета у Београду - Шумарског факултета објављеном у листу 
„ПОСЛОВИ“, на сајту националне службе, на сајту Универзитета и Факултета, дана 
23.05.2018. године, за избор једног АСИСТЕНТА, за ужу научну област ЕКОЛОГИЈА 
ШУМА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, пријавио се један 
кандидат мст. инж. шум. јанко Љубичић. 
 
 
 1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
 Кандидат маст. инж. шум. Јанко Љубичић рођен је у Карловцу, Р. Хрватска, 
23.5.1990. године. Основну школу „Иво Лола Рибар“ и гимназију „Вељко Петровић“, 
природно-математички смер, завршио је у Сомбору.  



Основне академске студије на Универзитету у Београду - Шумарском факултету, 
кандидат је уписао школске 2009/2010. године, као редован студент, на студијском 
програму Шумарство. Звање дипломирани инжењер шумарства стекао је 2014. године, са 
просечном оценом 8,75.  

Мастер академске студије на Универзитету у Београду - Шумарском факултету, 
кандидат је уписао школске 2015/2016. године, као редован студент, на студијском 
програму Шумарство, модул Екологија, заштита и унапређивање животне средине. Звање 
мастер инжењер шумарства стекао је 2017. године, са просечном оценом 9,75. 

Докторске студије на Универзитету у Београду - Шумарском факултету, уписао је 
школске 2017/2018. године, на студијском програму Шумарство, модул Шумарство, 
подмодул Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине. 

За време трајања основних академских студија успешно је обавио производну 
праксу, у периоду од 11.9.2012. до 01.10.2012. године, на подручју Шумског газдинства 
„Сомбор“. 

Такође, учествовао је у традиционалном јесењем еко кампу, под називом 
„Управљање заштитом природних добара на подручју града Београда“, у организацији 
ЈКП „Зеленило-Београд“, у периоду од 7.10.2013. до 10.10.2013. године. 

У периоду од 10.3.2014. до 15.3.2014. године био је учесник „Winter meeting-a 
2014“, који се одржао у Словенији, у организацији Словеначке асоцијације студената 
шумарства (SiFSA). 

Волонтирао је на међународном трговинском сајму и конференцији RENEXPO® 
Western Balkans, у периоду од 11.6.2014. до 12.6.2014. године, у Београду.  

Стручно оспособљавање обавио је у ЈКП „Зеленило-Београд“, у периоду од 2014. до 
2016. године, у Погону за одржавање шума, што је потврђено и издавањем Уверења 2015. 
године. 

Током јуна 2017. године обавио ј стручно усавршавање кроз програм TRAIN 
(Тraining and Research for Academic Newcomers) на Универзитету у Београду из области 
Методологије истраживања, писања научних радова и презентације резултата, 
Предузетништво са писањем бизнис плана, Припрема пријава за пројекте и управљање 
пројектима и Ерасмус + КА1 и КА2. 

Активно је учествовао у стручним органима и другим комисијама Шумарског 
факултета у Београду. Члан је Већа одсека за шумарство и Комисије за јавне набавке 
набавке лабораторијске опреме и материјала. Такође, до сада је учествовао у раду 35 
комисија за одбрану завршних радова, на студијском програму Шумарство и Еколошки 
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, Универзитета у Београду - 
Шумарског факултета,. 

Говори, чита и пише енглески и немачки језик и познаје рад на рачунару 
(програмски пакет Microsoft office, АutoCad, ArcMap, QGIS, CorelDraw, Statistica). 
Поседује возачку дозволу Б категорије. Члан је Српског друштва за проучавање земљишта.  
 

 
 2. МАСТЕР РАД 
 
Љубичић, Ј. (2017): „Еколошко-флористичке карактеристике заштићеног природног 
добра „Парк шума Топчидер“. Мастер рад у рукопису, Универзитет у Београду – 
Шумарски факултет, Београд. (40) 

  



 3. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ 
  

Јанко Љубичић ради на Универзитету у Београду - Шумарском факултету, од 
07.09.2016. године, као сарадник у наставу на Катедри екологије шума. Ангажован је у 
извођењу вежби из следећих предмета: Педологија (основне академске студије студијског 
програма Шумарство и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса), 
Исхрана биља (основне академске студије студијског програма Шумарство и Еколошки 
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса) и Шума и животна средина (основне 
академске студије студијског програма Шумарство). Такође, учествовао је у извођењу 
теренске наставе из предмета Педологија (основне академске студије студијског програма 
Шумарство и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса) и Шума и 
животна средина (основне академске студије студијског програма Шумарство).  

У процесу студентске евалуације кандидат је остварио следеће оцене (табела 1): 
 

Табела 1. Извештај о студентском вредновању педагошког рада мастер инж. шум. Јанка 
Љубичића  на Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса; 

 

Предмет 2016/17 2017/18 
шу еи шу еи 

Педологија 4,88 4,62 4,58 4,59 
Шума и животна средина 4,66 / 4,57 / 
Исхрана биља 4,81 4,88 4,56 4,96 
 
 

 
 4. БИБЛИОГРАФИЈА 
 

 А) Објављени радови 
 
 Кандидат маст. инж. шум. Jанко Љубичић је до сада као коаутор објавио 2 научна 
рада:   
 
Часопис међународног значаја верификован посебним одлукама (M24) (3): 
 
1. Кнежевић, М., Кошанин, О., Перовић, М., Љубичић, Ј. (2018): Еколошко-флористичке 
карактеристике парк-шуме у оквиру споменика природе „Топчидерски парк“. Шумарство 
бр. 1-2, УШИТС, Универзитет у Београду Шумарски факултет.  Београд. (129-141) 
 
Научни радови саопштени на међународним научним скуповима штампани у изводу 
(М34) (0.5) 
 
2. Košanin, O., Perović, M., Knežević, M., Cvjetićanin, R., Ljubičić, J. (2017): Forest site 
mapping in the area of „Istočna Boranja“ forest management unit. International Scientific 
Conference – Forestry science and practice for the purpose of sustainable development of 
forestry, December 7-9,2017, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. 



 
Б) Ангажовање на пројектима: 
 

1. Пројекат Министарства заштите животне средине: „Утврђивање осетљивости 
земљишта на процес ацидификације (Косјерић, Пожега, Ужице)” (2018), руководилац Др 
Милан Кнежевић, ред.проф. 

 
  

5.  ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 На основу достављеног конкурсног материјала по расписаном конкурсу за избор 
једног АСИСТЕНА за ужу научну област ЕКОЛОГИЈА ШУМА, ЗАШТИТА И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ који је објављен у листу „Послови“, на сајту 
националне службе, на сајту Универзитета и Факултета, дана 23.05.2018. године, Комисија 
је утврдила да се на конкурс у предвиђеном року пријавио 1 (један) кандидат – маст. инж. 
шум. Јанко Љубичић.    
 Комисија је према одредбама Закона о високом образовању, члан 84. (Сл. гласник 
Републике Србије, бр. 88/17), анализирала испуњеност услова маст. инж. шум. Јанка 
Љубичића за избор у звање АСИСТЕНТА.   

Кандидат маст. инж. шум. Јанко Љубичић је докторске студије на Универзитету у 
Београду - Шумарском факултету, уписао је школске 2017/2018. године, на студијском 
програму Шумарство, модул Шумарство, подмодул Екологија шума, заштита и 
унапређивање животне средине.  

Предходне степене студија завршио је са просечном оценом већом од осам (8). 
Основне академске студије на Универзитету у Београду - Шумарском факултету, 
студијски програм Шумарство, завршио је 2014. године, са просечном оценом 8,75. Мастер 
академске студије је завршио на Универзитету у Београду - Шумарском факултету, на 
студијском програму Шумарство, модул Екологија, заштита и унапређивање животне 
средине, 2017.године са просечном оценом 9,75 и  стекао звање мастер инжењер 
шумарства.  Такође, маст. инж. шум. Јанко Љубичић је показао добре резултате у раду са 
студентима, што потврђују и оцене студентске евалуације рада кандидата, које се крећу од 
4,56 – 4,96. 

 На основу изложених чињеница о досадашњем раду и испуњености услова према 
члану 84. Закона о високом образовању, Комисија закључује да маст. инж. шум. Јанко 
Љубичић испуњава све услове,  за избор у звање и на радно место асистента за ужу 
научну област Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине и предлажемо 
Изборном већу Универзитета у Београду - Шумарског факултета да се маст. инж. шум. 
Јанко Љубичић ИЗАБЕРЕ У ЗВАЊЕ АСИСТЕНТА ЗА УЖУ НАУЧНУ ОБЛАСТ 
ЕКОЛОГИЈА ШУМА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. 
 
 
Београд, 11.06.2018. год.  



ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 
 
 

1. др Оливера Кошанин, ванредни професор, 
Универзитета у Београду - Шумарског факултета, 
ужа научна област - Екологија шума, заштита и 
унапређивање животне средине; 
 

2. др Милан Кнежевић, редовни професор, 
Универзитет у Београду - Шумарског факултета, 
ужа научна област - Екологија шума, заштита и 
унапређивање животне средине; 

 
 

3. Др Зоран Милетић, виши научни сарадник - 
Института за шумарство у Београду, ужа научна 
област – Гајење шума, дисциплина – педологија;  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


