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Предмет: Извештај Kомисије по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу 
научну област Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета 
 
 
Одлуком Изборног већа Шумарског факултета у Београду бр. 01-3/52 од 31.10.2018. године, а 
на предлог Већа Одсека за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од 
дрвета бр. 01-3938/3 од 23.10.2018. године образована је Комисија за писање Извештаја по 
расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Организација, 
управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета у следећем саставу: 
 

1. Др Даница Лечић-Цветковић, ред.проф. Универзитета у Београду – Факултета 
организационих наука 

2. Др Бранко Главоњић, ред. проф. Универзитета у Београду – Шумарског факултета 
3. Др Милан Нешић, ред. проф. у пензији Универзутета у Београду – Шумарског 

факултета 
4. Др Славица Петровић, доцент Универзитета у Београду – Шумарског факултета 
5. Др Игор Џинчић, ван. проф. Универзитета у Београду – Шумарског факултета 

 
Дописом бр. 02-4935/2-2018 од 30.11.2018. године, Комисији је достављен конкурсни 
материјал, који је, посредством Националне службе за запошљавање, објављен у листу 
«ПОСЛОВИ», на сајту Националне службе, на сајту Универзитета и Факултета, дана 
14.11.2018.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 Миљан Калем, сарадник у 
настави Шумарског факултета у Београду, пријава бр. 4935/1 од 20.11.2018. године. 
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I  РЕФЕРАТ О ПРИЈАВЉЕНОМ КАНДИДАТУ  
 
1. Биографски подаци кандидата 
Мастер инжењер Миљан Калем рођен је 08.03.1993. године у Београду где је завршио 
основну и средњу школу. Средњу школу ,,Дрво Арт“ је завршио 2012. године и исте године 
уписаo Шумарски Факултет у Београду, одсек за Технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета, као редовни студент. На истом је и дипломирао као први у 
генерацији 2016. године са просечном оценом 8,00 и оценом 10 за дипломски рад са темом 
,,Технолошки распоред машина и средстава унутрашњег транспорта у предузећу ,,Сава 
ентеријер““. Исте године уписао је мастер студије на одсеку за Технологије, менаџмент и 
пројектовање намештаја и производа од дрвета на модулу за Економику и трговину дрвне 
индустрије, такође као редовни студент. У марту 2018. године завршио је мастер студије на 
којима је остварио просечну оцену 9,57 и добио оцену 10 за мастер рад под насловом 
,,Анализа и оцена модела управљања производњом на примеру изабраног произвођача 
плочастог намештаја у Србији“.  
 
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 уписао се школске 2018/2019. године.   
 
Запослен је на Универзитету у Београду - Шумарском факултету, почев од 01.02.2017. године 
као сарадник у настави на Катедри за организацију и економику дрвне индустрије, УНО 
Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета.  Ангажован је на 
извођењу вежби из предмета Управљање производњом у дрвној индустрији на студијском 
програму основних академских студија Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета.    
Активно учествује у раду стручних тела и комисија Шумарског факултета у Београду: члан је 
Већа одсека за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. 
Говори, чита и пише енглески језик и познаје рад на рачунару (програмски пакети Microsoft 
office, AutoCAD). Поседује возачку дозволу Б категорије. 
 
2. Стручно усавршавање 
 
Још у току студија Миљан Калем је показивао значајно интересовање за своје стручно 
усавршавање. Након завршетка основних студија дипл.инж. Миљан Калем је био запослен у 
предузећу за производњу намештаја ''Гир“ у Краљеву у периоду од 01.11.2016. до 31.01.2017.  
године.  
У току школске 2016/2017. године боравио је на Техничком Универзитету у Зволену, 
Drevárska fakulta, у оквиру размене наставника и сарадника кроз програм Ерасмус где је кроз 
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интерактивни рад и разговоре са колегама стекао ново искуство и нове вештине из УНО које 
су од значаја за његов рад у наставном процесу са студентима.      
 
У Периоду од 01.06.2017. до 20.06.2017. године обавио је стручно усавршавање кроз програм 
TRAIN (Тraining and Research for Academic Newcomers) на Универзитету у Београду из 
области методологија истраживања, писања научних радова и презентација резултата 
истраживања, умрежавањa и тимског рад и предузетништва са писањем бизнис плана. 
 
 
3. Научно-стручна делатност 
Ова активност кандидата је у складу са његовим досадашњим статусом и звањем. 
 
3.1. Квантификација научно-истраживачких резултата 
Мастер инжењер Миљан Калем је први аутор у два објављена рада, коаутор у три 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 

Lazarević S., Mitrović S., Kalem M. (2018): “Analiza i ocean produktivnosti u 
preradi bukovih pilanskih trupaca na primeru izabranog proizvodnog 
sistema u Srbiji primenom metoda statističkog modeliranja”, Glasnik 
Šumarskog fakulteta, br. 117, p. 81-96, ISSN: 0353-4537, DOI: 
https://doi.org/10.2298/GSF1817081L 

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 

2. M33 

Kalem M., Lečić-Cvetković D. (2018): ” Application of typization and 
standardization in a company for the production of panel furniture” XVI 
International Symposium SYMORG 2018 - Doing business in the digital 
age: challenges, approaches and solutions, Zlatibor, p. 1021-1028, ISBN: 
978-86-7680-361-3 

1 
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3. M33 

Kalem M., Lečić-Cvetković D., Glavonjić B. (2018): “Application of the bar-
code technology in a system of production management: case study of 
Serbian producer of wood-based panel furniture”, 11th International 
Scientific Conference WoodEMA 2018 – Increase the use of wood in the 
global bio-economy, Beograd, p. 267-274, ISBN: 978-86-7299-277-9 

1 

Мастер рад 
  Кalem М. (2018): Analiza i ocena modela upravljanja proizvodnjom na primeru 

izabranog proizvođača pločastog nameštaja u Srbiji, Beograd, str. 55 
 

 
Научно-истраживачки и стручни рад кандидата може се сагледати кроз обим и структуру 
објављених радова. У свом досадашњем раду мастер инжењер Миљан Калем је објавио или 
саопштиo на скуповима самостално или са другим ауторима, укупно 6 радова (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 
у водећeм часопису националног значаја (М51),  3 радa саопштенa на скупу међународног 
значаја штампана у целини (М33), 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 8,0. 
 

Табела 2. Категоризација радова 
Категорија Број резултата Број поена Укупно поена 
М23 1 3 3,0 
М51 1 2 2,0 
М33 3 3 3,0 
Укупно 5 8 8,0 

 
 
3.3.Учешће на научним скуповима 
Кандидат Миљан Калем је био члан Oрганизационог одбора у две одржане стручне 
конференције Дрвна индустрија и шумарство Србије. Поред тога био је члан 
Oрганизационог одбора међународне научне конференције Increasing the use of wood in the 
global bio-economy, одржане од 26-28. септембра 2018. године у Београду. 
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4. Остале релевантне стручне активности 
 
Мастер инжењер Миљан Калем је учествовао и у стручно-професионалним активностима и 
то које се односе на техничку припрему организације и извођење теренске наставе на 
предметима Катедре за организацију и економику дрвне индустрије. 
 
 
5. Рад каднидата у настави 
 
Од почетка рада на Шумарском факултету мастер инжењер Миљан Калем, сарадник у 
настави, је испољавао изузетно одговоран однос према обавезама у настави (у извођењу 
вежби), остварујући са студентима добру сарадњу. Студентима успешно преноси наставну 
материју и активира их на самосталан рад. Показао 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 показао 
је да поседује потребне педагошке способности. Са студентима је успоставио коректан, 
академски однос и у виду консултација, студентима пружа помоћ у усвајању знања из 
наставне дисциплине на којој је ангажован. Наведено потврђују и резултати вредновања 
педагошког рада наставника и сарадника. По оцени студената у школској 2016/17, првој 
години извођења вежби из предмета Управљање производњом у дрвној индустрији оцењен је 
оценом 4,73, док је у школској 2017/18 оцењен оценом 4,37. 
Кандидат активно учествује и у другим облицима образовног процеса: био је члан комисија 
за оцену и одбрану 7 завршних радова на Катедри за организацију и економику дрвне 
индустрије и 3 завршна рада на Катедри финалне прераде дрвета. 
Из досадашњег рада у настави на Шумарском факултету у Београду, може се закључити да је 
сарадник у настави Миљан Калем постигао запажене резултате у наставном процесу.  
 
III 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 
кандидат мастер инжењер Миљан Калем испуњава све предвиђене услове за избор у звање 
асистента сагласно члану 72. Закона о високом образовању, члановима 112. и 115. Статута 
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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 Миљана Калем изабере у звање асистента за ужу научну 
област Организација, управљање и пројектовање предузећа у преради дрвета. 
 
 

Чланови Комисије 
 

      ___________________________________ 
1. Др Даница Лечић-Цветковић, ред.проф. 

Универзитета у Београду-Факултета 
организационих наука 

 
______________________________________ 
2. Др Бранко Главоњић, ред.проф. 

Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета 
 
 

3. Др Милан Нешић, ред.проф. у пензији 
Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета 
 

______________________________________ 
4. Др Славица Петровић, доцент 

Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета 

 
 

5. Др Игор Џинчић, ванр.проф 
Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета 

 


