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КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА 
ЗА ИЗБОР ЈЕДНОГ НАСТАВНИКА – ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 
 
за ужу научну област:  
 

ЕКОЛОГИЈА ШУМА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
са пуним радним временом. 
 
 
Предмет: Реферат за оцену пријављеног кандидата за избор једног наставника – ванредног 
професора за ужу научну област: ЕКОЛОГИЈА ШУМА, ЗАШТИТА И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ на Универзитету у Београду, Шумарском 
факултету  
 
Одлуком Изборног већа Шумарског факултета Универзитета у Београду број 01-3/9 од 
27.03.2019. године образована је Комисија за писање Извештаја за избор једног наставника 
– ванредног професора за ужу научну област: Екологија шума, заштита и унапређивање 
животне средине, у саставу:  
1. др Раде Цвјетићанин, редовни професор Универзитета у Београду- Шумарског факултета; 
2. др Милан Кнежевић, редовни професор Универзитета у Београду- Шумарског факултета; 
3. др Оливера Кошанин, ванредни професор Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета; 
4. др Дмитар Лакушић, редовни професор Универзитета у Београду-Биолошког факултета; 
5. Др Рајко Милошевић, ванредни професор Универзитета у Београду, Шумарског 
факултета. 
 
       На  основу  одлуке  Декана  Универзитета  у  Београду- Шумарског  факултета, 
расписан је конкурс за избор једног НАСТАВНИКА – ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА, за ужу 
научну област: ЕКОЛОГИЈА ШУМА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ који је објављен у листу „Послови“ и на сајту Националне службе за 
запошљавање, дана 10.04.2019. године. Након прегледа конкурсне документације, 
Комисија подноси следећи:  
 

 
И З В Е Ш Т А Ј    И    П Р Е Д Л О Г 

 
На расписани конкурс за избор једног наставника – ванредног професора за ужу научну  
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област: Екологија шума, заштита и унапређење животне средине пријавио се само један 
кандидат, др Марко Перовић, доцент Шумарског факултета Универзитета у Београду,  
под  бројем 1660/1 од 19.04.2019. године. Кандидат је доставио потпуну документацију у 
складу са условима конкурса.  
 
А. Биографски подаци 
  
 Кандидат Марко Перовић је рођен 23.07.1977. године у Сомбору. Основну школу и 
гимназију је завршио у Београду. Основне студије на Универзитету у Београду-
Шумарском факултету је уписао школске 1996/97. године, а дипломирао 04.02.2002. 
године са просечном оценом у току студија 9.00. 

Школске 1999/2000. године кандидат је био ангажован на Универзитету у Београду-
Шумарском факултету у својству студента-демонстратора на извођењу вежби из предмета 
Петрографија са геологијом коре распадања. Од школске 2000/01. је ангажован на 
предмету Дендрологија, прво у својству студента-демонстратора, да би одлуком Научно-
наставног већа Шумарског факултета у Београду, број 01-2540/1, од 08.05.2002. године био 
примљен у радни однос у звању асистента-приправника на предмету Дендрологија. 
Постдипломске студије из области Екологија шума кандидат Марко Перовић је уписао 
школске 2002/03. године. Магистарски рад под називом „Морфолошке, еколошке и 
анатомске карактеристике планинског јавора (Acer heldreichii Orph.) у централној Србији“ 
је одбранио на Шумарском факултету 02.11.2007. и тиме стекао академско звање магистра 
наука. Одлуком Шумарског факултета бр. 01-5160/1 од 05.06.2008. године је изабран у 
звање асистента за ужу научну област Екологија шума. Докторску дисертацију под 
називом „Таксономија и утицаји станишта на карактеристике планинског јавора (Acer 
heldreichii Orph.) у Србији“ је одбранио на Универзитету у Београду-Шумарском 
факултету 04.04.2014. године. У звање доцента на Универзитету у Београду-Шумарском 
факултету за ужу научну област Екологија шума, заштита и унапређивање животне 
средине је изабран одлуком Већа научних области биотехничких наука Универзитета у 
Београду бр. 61202-4746/2-14 од 25.11.2014. године. 

 Кандидат др Марко Перовић тренутно држи наставу из више обавезних и изборних 
предмета на Универзитету у Београду-Шумарском факултету, на сва три нивоа студија. Из 
свих предмета на којима је био ангажован је увек био позитивно оцењен од стране 
студената. На Универзитету у Београду-Шумарском факултету је учествовао у комисијама 
за одбрану осам мастер радова, од чега је у два рада био ментор. Такође је учестовао у 
комисијама за одбрану 82 дипломска и завршан рада, од којих је у два рада био ментор..   

У току свог радa кандидат је боравио у више научних институција ради усавршавања. 
У два наврата је боравио на Johan Heinrich von Thünen институту (некадашњем Савезном 
заводу за шумарство и дрвну индустрију у Хамбургу, Немачка): 23.02.-23.05. 2004. и 
26.11-22.12.2007. године, као стипендиста Универзитета у Хамбургу, ради специјализације 
из научних области Анатомија дрвета и Дендрохронологија. У периоду 25.07-15.10.2010. 
године је боравио на шумарском факултету Геогр-Аугуст Универзитета у Гетингену, 
Немачка, ради специјализације из научне области Генетика. У периоду од 08.05. до 22.05. 
2013. године је боравио у Институту за биљну генетику у Фиренци, Италија, ради 
специјализације из области генетике, као стипендиста Европске организације за сарадњу у 
науци у технологији (СОЅТ). Био је и руководилац стручне праксе студената Универзитета 
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у Београду-Шумарског факултета на Московском државном техничком универзитету 
``Бауман`` у периоду 16.07.-24.07.2017. године.  

До сада је учествовао на десет научних пројеката-осам националних и два 
међународна пројекта.  

Објавио је укупно 43 научна рада, од чега 17 после избора у звање доцента. Од 
укупног броја радова три рада су са SCI листе, од којих је два објавио после избора у 
звање доцента. Поред објављених научних радова, др Марко Перовић је и један од аутора 
„Практикума из Дендрологије“, објављеног 2016. године, који се користи на Универзитету 
у Београду-Шумарском факултету у настави из предмета Дендрологија на одсецима 
Шумарство и Еколошки инжењеринг у заштити земљипних и водних ресурса, затим 
„Приручника за одређивање најзначајнијих аутохтоних врста храстова“ (објављен 2012. 
године) и публикације „.In memoriam professor dr Branislav Jovanović“ посвећене 
преминулом професору Шумарског факултета др Браниславу Јовановићу објављене 2011. 
године.  

На Универзитету у Београду-Шумарском факултету др Марко Перовић тренутно 
обавља функције руководиоца мастер студија на студијском програму Шумарство, као и 
секретара Већа одсека за шумарство. 

Говори енглески, немачки и руски језик, а служи се и француским. 
 
Б. Дисертације 
 
Mагистарска теза: „Морфолошке, еколошке и анатомске карактеристике планинског 
јавора (Acer heldreichii Orph.) у централној Србији“ - одбрањена 02.11.2007. године на 
Шумарском факултету Универзитета у Београду. 
 
Докторска дисертација: „Таксономија и утицаји станишта на карактеристике планинског 
јавора (Acer heldreichii Orph.) у Србији“ - одбрањена 04.04.2014. године на Универзитету у 
Београду Шумарском факултету. 
 
В. Наставна делатност 
 
 У школској 2000/2001. години кандидат је био ангажован у својству студента 
демонстратора у реализацији наставе на основним студијама на предмету Петрографија 
са геологијом коре распадања (2+1) на три образовна профила: Одсеку за шумарство, 
Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса и Одсеку за 
пејзажну архитектуру. Од школске 2001/2002. године је ангажован у истом својству на 
предмету Дендрологија (2+2), да би одлуком одлуком Научно-наставног већа Шумарског 
факултета у Београду, број 01-2540/1, од 08.05.2002. године био примљен у радни однос у 
звању асистента-приправника на основним студијама на предмету Дендрологија на два 
образовна профила-Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса. Од школске 2015/16. године кандидат, поред вежби, држи и 
предавања из поменутог предмета на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса. У школским годинама 2011/12. и 2012/13. кандидат је био 
ангажован на извођењу вежби на основним студијама из предмета Шумарска 
фитоценологија (2+2), на Одсеку за шумарство и Одсеку за еколошки инжењеринг у 
заштити земљишних и водних ресурса, а у школској 2013/14. години је ангажован у истом 
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својству на основним студијама у извођењу вежби на предметима Екологија гајења 
шума и гајење шума I (3+2) на одсеку Шумарство и Екологија гајења шума (3+2) на 
основним студијама на одсеку Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса. Од школске 2016/17. године кандидат држи предавања и вежбе из изборног 
предмета Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији (2+1) на одсеку Шумарство, 
а од школске године 2017/18. и из изборног предмета Економска географија шумских 
ресурса (2+0) на истом одсеку. Од школске 2008/09. године кандидат је ангажован и на 
мастер студијама на студијском програму Шумарство за извођење вежби на предмету 
Дендрологија. а од 2015/16. и као наставник на истоименом предмету. Такође, од школске 
2015/16. године, кандидат држи наставу из предмета Дендрологија и на докторским 
студијама студијског програма Шумарство.  
   На основу Статута Шумарског факултета наставни предмети на којима је кандидат 
био ангажован на Шумарском факултету Универзитетa у Београду, припадају Катедри 
Екологије шума и ужој научној области Екологија шума, заштита и унапређивање 
животне средине, осим предмета Екологија гајења шума и гајење шума I и Екологија 
гајења шума који припадају Катедри гајења шума и Економска географија шумских 
ресурса који припада Катедри биоекономије, политике и организације управљања у 
шумарству и заштити шрироде.  
 У циљу обезбеђивања потребне  литературе за вежбе из предмета Дендрологија, др 
Марко Перовић је као коаутор написао „Практикум  из дендрологије“, објављен 2016. 
године у издању Шумарског факултета Универзитета у Београду.  
 Из досадашњег рада у настави на Шумарском факултету у Београду, може се 
закључити да др  Марко Перовић испољава  одговоран  однос  према обавезама  у  настави,  
успешно  преноси  наставну  материју и активира студенте на самосталани рад. Има добар 
приступ и метод рада, одговоран и коректан однос према студентима. Кандидат активно 
учествује и у другим облицима образовног процеса: одржавању консултација, 
колоквијума, извођењу теренске наставе и као члан комисија за одбрану мастер и 
завршних радова. У извођењу наставе користи савремене методе и опрему, а материју коју 
излаже стално обогаћује новим научним сазнањима. 
 Кандидат је у свом досадашњем раду показао знатне педагошке способности. Са 
студентима успоставља коректан, академски однос. Увек налази потребно време да у 
консултацијама, студентима, пружи помоћ у усвајању знања из наставне дисциплине. На  
основу  резултата  студентског  вредновања  рада  наставника др Марко Перовић је, од 
избора у звање доцента, оцењен високим оценама (Табела 1). Из наставног предмета 
Дендрологија (од школске 2014/15. године до данас) на одсеку Шумарство је оцењен 
оценом 4,60 (у интервалу од 4,36 до 4,80), а на одсеку Еколошки инжењеринг 4,61 (у 
интервалу од 4,37 до 4,82). На предмету Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији 
(од школске 2016/17. године до данас) је оцењен просечном оценом 4,71 (у интервалу 4,59 
до 4,86) . Ови резултати показују да је реч о добром наставнику чији рад студенти високо 
вреднују.  
  
Табела 1: Оцене др Марка Перовића у последњих 5 година на основним студијама на 
обавезном предмету  Дендрологија и изборном предмету Ендемичне и угрожене дрвенасте 
врсте у Србији 
  

Предмет 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
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  шу еи шу еи шу еи шу еи шу еи 

 Дендрологија 4,57 4,44 4,80 4,62 4,78 4,78 4,36 4,82 4,48 4,37 
Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте /  /  4,86  4,59  4,67  

 
Према радним обавезама има дисциплинован и стваралачки однос. Имајући у виду 
наведене облике ангажовања и квалитет који је кандидат показао, може се констатовати да 
је др Марко Перовић постигао запажене резултате у наставном процесу у протеклом 
периоду. 
 
Г. Чланство у комисијама 
 Осим часова, у наставном раду, каднидат је активно учествовао и у другим 
облицима образовног процеса-консултацијама, колоквијумима, извођењу теренских 
настава, а био је укључен и у комисије за оцену и одбрану више одбрањених мастер и 
дипломских радова. Кандидат је учествовао у комисијама за оцену и одбрану 8 мастер 
радова, од којих је за 2 рада био ментор, као и у комиијама за оцену и одбрану 82 завршна 
и дипломска рада, од којих је за 2 рада био ментор (Прилог 2). 
 

 
Д. Уџбеници, збирке задатака, практикуми, монографије 
  

Др Марко Перовић је, након избора у звање доцента, као коаутор објавио 
"Практикум из дендрологије", који се користи као помоћни уџбеник за обавезни 
наставни предмет на основним студијама Дендрологија (3+3, II семестар), у оквиру 
акредитованог студијског програма основних академских студија одсека Шумарство и 
Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса: 
 
Цвјетићанин, Р, Перовић, М. (2016): Практикум из Дендрологије. Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет број страна 312. 
 (ISBN: 978-86-7299-252-6, CIP 630*174(075.8)(076), COBISS SR-ID 228146956) 
 
 Пре избора у звање доцента, кандидат је, као коаутор објавио следеће монографске 
публикације: 
1. Цвјетићанин, Р., Перовић, М (2012): „Приручник за одређивање најзначајнијих 
аутохтоних врста храстова (Quercus L.)“. Универзитет у Београду-Шумарски факултет. 
Стр. 40  
2. Цвјетићанин, Р, Перовић, М, Новаковић-Вуковић, М. (2011): In memoriam professor dr 
Branislav Jovanović. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. Стр. 77 
 
 
 
Ђ. Научно-истраживачка делатност 
  
а) Научно-истраживачки радови 
  

Научно-истраживачки рад кандидата може се сагледати кроз обим и структуру 
објављених радова. У свом досадашњем раду др Марко Перовић је објавио или саопштио, 
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самостално или са другим ауторима, укупно 43 научна рада, укључујући докторску 
дисертацију и магистарску тезу. Од последњег избора у звање је објавио 17 научних радова 
(Прилог 1). 
 Од укупног броја научних радова, 3 рада су у часописима са SCI листе (М22-1, 
М23-2), 1 рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком (М24), 
15 радова у водећим часописима националног значаја (М51), 3 рада у часописима 
националног значаја (М52), 1 рад у тематским зборницима националног значаја (М45),  9 
научних саопштења на скуповима међународног значаја штампаних у целини (М33), 8 
саопштења на скуповима међународног значаја штампаних у изводу (М34) и 1 сопштење 
на скупу националног значаја штампано у целини (М63)   
 Структура радова од избора у звање доцента је следећа: 2 рада у часописима са SCI 
листе (1 рад категорије М22 и 1 рад категорије М23), 1 рад у часопису међународног 
значаја верификованог посебном одлуком (М24), 8 радова у водећим часописима 
националног значаја (М51), 1 рад са скупа међународног значаја штампан у целини (М33), 
4 рада на скуповима међународног значаја објављена у изводу (М34) и један рад са скупа 
националног значаја штампан у целини (М63).  
 Укупна научна компетентност се огледа кроз коефицијенте М и изности 72,5 поена, 
од чега после избора у звање доцента 30,5 поена (Табела 2). 
 
  
Табела 2: Вредност коефицијената компетентности др Марка Перовића 
 

 
Врста научног 

резултата 
До избора у звање 

доцента 
После избора у 
звање доцента 

Укупно 

М Вредност Број 
радова  

Укупно 
поена 

Број 
радова 

Укупно 
поена 

Број 
радова 

Укупно 
поена 

М22 50 - - 1 5 1 5 
М23 3 1 3 1 3 2 6
М24 3 - - 1 3 1 3 
М33 1 8 8 1 1 9 9 
М34 0,5 4 2 4 2 8 4
М45 1,5 1 1,5 - - 1 1,5 
М51 2 7 14 8 16 15 30 
М52 1,5 3 4,5 - - 3 4,5 
М63 0,5 - - 1 0,5 1 0,5 
М71 6 1 6 - - 1 6
М72 3 1 3 - - 1 3 

Укупно 26 42 17 30,5 43 72,5 
б) Кратак приказ научних радова 
 
 Научно-истраживачки рад др Марка Перовића од почетка научне каријере je усмерен у  
више научних дисциплина из области Екологија шума: 

 варијабилност и таксономија дрвенастих врста и популација на основу 
карактеристика морфолошких маркера;  
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 генетичка варијабилност јединки и популација дрвенастих врста; 
 идентификација и детерминација дрвенастих врста; 
 синеколошке и идиеколошке карактеристике шумских биљних заједница и 

популација шумског дрвећа; 
  
 Радови 8, 10, 13 и 22 објављени пре избора у звање доцента, као и рад 33 објављен 
после  избора у звање доцента се баве идентификацијом и детерминацијом досад 
неутврђених таксона дендрофлоре у Србији. После избора у звање доцента, кандидат је из 
ове проблематике проучавао италијанску јову (Alnus cordata (Loisel.) Desf.).  Радови 12 и 
14, објављени пре избора у звање доцента, као и радови 29, 34, 37 и 40 објављени после 
избора у звање доцента се баве детерминацијом постојећих таксона дендрофлоре на 
одређеном проучаваним подручју. У оквиру ове области, аутор је посебно проучавао 
флористички састав подручја Источне Борање и резервата природе „Обедска бара“ у 
Срему. 
 Највећи број објављених радова др Марка Перовића је везан за проблематику 
синеколошких и идиеколошких карактеристика шумских биљних заједница и популација 
дрвећа. У ту групу спадају радови 2, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 23 и 24 објављени пре 
избора у звање доцента и радови 29, 30, 31, 32, 35, 36, 41 и 42 објављени после избора у 
звање. У радовима након избора у звање, кандидат је дао допринос у истраживањима 
различитих шумских заједница: сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerridis Rudski 1949),  
китњака и вреса (Calluno-Quercetum petraeae Schlüter 1959), букве, јеле и смрче (Piceo-
Abietetum Čolić 1965), букве и јавора глуваћа (Aceri obtusati-Fagetum Fuk. et Stef. 1963), као 
и вегетацијских карактеристика шума Равног Срема, и резервата природе „Обедска Бара“ у 
Срему, „Велика Плећ-Вражји Вир“ на Дивчибарама, као и парк-шуме „Топчидер“ у 
Београду. Кандидат је проучавао и флористичке разлике између природних шума храста 
сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerrdiis Rudski 1949) и култура црног бора подигнутих 
на истом станишту у Липовици код Београда. 
  У радовима пре избора у звање доцента, кандидат је дао допринос у 
истраживањима еколошко-вегетацијских карактеристика шума букве и јеле на 
серпентинитима (Abieti-Fagetum serpentinicum Beus 1980) на Сувобору, шума храста 
китњака на Мирочу, шума букве и мечје леске (Corylo colurnae-Fagetum Jov. 1979), и шума 
букве са вресом (Calluno-Fagetum moesiaceae Cvj. 2003) у националном парку „Ђердап“, 
затим у проучавању еколошких карактеристика култура Лавсоновог пачемпреса 
(Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl.), подигнутих на станишту планинских букових 
шума, као и глобалних еколошко-вегетацијских карактеристика планине Гоч. Аутор је 
вршио и компарацију флористичког састава и еколошких услова две заједнице црног бора 
(Potentillo heptaphyllae-Pinetum gocensis B. Jovanović 1959 и Erico-Pinetum gocensis Krause 
1957) на Црном врху код Прибоја, затим природних шума планинске смрче и култура 
црног и белог бора подигнутих на станишту смрче на Златару, као и природних шума 
балканског китњака (Quercus dalechampii Ten.) и култура црног бора подигнутих на 
његовом станишту на Сувобору. Еколошко-вегетацијска проучавања су била заступљена и 
у кандидатовој магистарској тези и докторској дисертацији. У својој докторској 
дисертацији др Марко Перовић је вршио анализу флористичког састава и еколошких 
карактеристика популација планинског јавора (Acer heldreichii Orph.) у Србији и, делом у 
Црној Гори (Национални парк „Биоградска Гора“) и Босни и Херцеговини (Национални 
парк „Сутјеска“). 
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 Један део објављених радова кандидата се заснива на таксономским проучавањима 
дрвенастих врста, на темељу морфолошких и молекуларних маркера. Ту спадају радови 1, 
3 објављени пре избора у звање и радови 28, 38 и 39 објављени после избора у звање 
доцента. После избора у звање, кандидат је из ове проблематике вршио проучавања храста 
лужњака (Quercus robur L.), китњака (Quercus petraea (Matt.)Lieb.) и италијанске јове 
(Alnus cordata (Loisel.)Desf.).  
 Пре избора у звање доцента, кандидат је из ове области проучавао морфолошку и 
генетичку варијабилност планинског јавора  (Acer heldreichii Orph.), засноване на 
карактеристикама микросателита (SSRs) у Србији, што представња и пионирски рад у 
истраживању генетичке варијабилности ове врсте дрвета.  
 Рад 27, објављен после избора у звање доцента, припада области шума и животна 
средина и бави се питањем интродуковања трансгених дрвенастих врста у екосистеме, што 
може имати бројне и недовољно познате импликације.  
 Рад 43 објављен после избора у звање доцента проучава историјски развој 
дендрологије као научне дисциплине у Србији од времена Јосифа Панчића до данас. 
 Кандидат је вршио и истаживања у научној области Анатомија дрвета, где спада 
рад број 21, објављен пре избора у звање доцента, где су проучаване анатомске 
карактеристике планинског јавора у Србији.  
 
в) Рецензентска делатност 

 
Кандидат је био рецензент научних радова за часописе Гласник Шумарског факултета, 

Archives of Biological Sciences и Biochemical Systematics and Ecology 
 
г) Ангажованост на научним пројектима:  

 
 Др Марко Перовић је учествовао у реализацији 10 научних пројеката, од којих је 8 
националних и 2 међународна пројекта.  
 
Учешће у домаћим научним пројектима: 
1. Министарство науке - „Производња шумског садног материјала“ 2002-05. 
2. Министарство науке - „Заштита шумских ресурса и производња природне хране на 
принципима одрживог развоја“ 2005-08. 
3. Министарство науке - „Унапређење наменске производње шумског и украсног садног 
материјала“ 2005-08. 
4. Министарство науке - „Технологија производње и садње наменског  садног материјала у 
пошумљавању деградираних терена“ 2008-10. 
5. Mинистарство науке - „Истраживање морфолошких, анатомских и техничких својстава 
Paulownia ssp. у циљу интродукције и коришћења” 2008-10. 
6. Министарство науке-„Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 
2011-данас 
7. Министарство науке-„Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума Србије“ 2011-
данас 
8. Управа за шуме-„Дефинисање таксономског статуса букве у Србији“ 2017-2018. 
 
Учешће у међународним научним пројектима: 
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9. Међународни пројекат-Побољшавање базе шумарско-еколошких података за одрживо 
газдовање шумама и заштиту шумских врста у Црној Гори. DBU (Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt) 2013-15. 
10. Међународни пројекат-Development and introduction of inovative forest management 
concept with respect to economical, ecological and social aspects in Serbia. BMEL 2016-17. 
 
 
д) Научно-стручно усавршавање 
  

Кандидат је у неколико наврата боравио у различитим научним институцијама у 
циљу специјализације и научног усавршавања. 
 
1. 08.05.-22.05.2013. научноистраживачки боравак у Институту за биљну генетику, Фиренца, 
Италија, у оквиру COST међународног научног пројекта „Biosafety of forest transgenic trees: 
Improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives”, 
ради специјализације из научне области Генетика.  
2. 25.07-15.10.2010. научноистраживачки боравак на Катедри за шумарску генетику Georg-Аugust 
универзитета у Гетингену, Немачка, ради специјализације из научне области  Генетика 
3. 26.11-22.12.2007. научноистраживачки боравак на институту Johan Heinrich von Thünen у 
Хамбургу, Немачкa, као стипендиста Универзитета у Хамбургу, ради специјализације из научне 
области Дендрохтронологија 
4. 23.02.-23.05. 2004. научноистраживачки боравак на институту Johan Heinrich von Thünen у 
Хамбургу, Немачкa, као стипендиста Универзитета у Хамбургу, ради специјализације из научних 
области Дендрохтронологија и Анатомија дрвета 
 
Е. Остале релевантне активности 
 

1. Учешће у органима и активностима на Универзитету у Београду-Шумарском 
факултету 

  
-Руководилац мастер студија на студијском програму Шумарство од 2018. године 
-Секретар Већа одсека за шумарство од 2018. Године 
-Члан Комисије за обезбеђивање квалитета наставе на Универзитету у Београду-Шумарском 
факултету 
-Члан Наставно-научног већа шумарског факултета од 2012-2018. Године 
-Члан Комисије за еквиваленцију студијских програма на одсеку Шумарство и Комисије за 
праћење и унапређење квалитета наставе од 2012.-2018. године 
‐Члан Комисије за спровођење поступка студентског вредновања наставника и сарадника 
-Руководилац стручне праксе студената Универзитета у Београду-Шумарског факултета 
на Московском државном техничком универзитету ``Бауман`` у периоду 16.07.-24.07.2017. 
године. 
 
 
 
Ж. Закључци и препоруке комисије 
  

Анализом пријава на расписани конкурс за избор једног наставника-ванредног 
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професора за ужу научну област, Екологија шума, заштита и унапређење животне 
средине, који је објављен у листу „Послови“ и на сајту Националне службе, дана 
10.04.2019. године, Комисија за припрему извештаја је утврдила да се на наведени конкурс 
у предвиђеном року пријавио само један кандидат - др Марко Перовић, доцент 
Универзитета у Београду-Шумарског факултета.  
 Кандидат др Марко Перовић је у досадашњем раду показао висок ниво педагошке, 
научне и стручне оспособљености. Својим радом је доказао да располаже солидним 
теоријским знањем, као и да има сталну жељу да своје знање унапређује. Кандидат има 
мултидисциплинаран приступ у својим истраживањима и показује склоност ка тимском раду, 
што се види из тога да је остварио успешну и блиску научну и стручну сарадњу са колегама 
из исте или сродних области у земљи и иностранству. 

 Увидом у конкурсни материјал и на основу изнетих података и анализе наставне, 
научно-истраживачке и стручне делатности др Марка Перовића, Комисија сматра да 
кандидат испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Шумарског факултета, да буде изабран у звање 
ванредног професора за ужу научну област Екологија шума, заштита и унапређење 
животне средине. 
 У  свом  досадашњем  раду, др Марко Перовић је објавио 43 научна рада, 
укључујући докторску дисертацију и магистарски рад. До избора у звање доцента 
публиковао је 26 научних радова, укључујући 1 рад са SCI листе, а после избора у звање 
доцента 17 научних радова, укључујући 2 рада са SCI листе. Укупна вредност 
коефицијента компетентности, исказана кроз вредност коефицијента „М“ према 
Критеријуму за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, износи 72,5, од 
којих је 42 поена  пре избора у  звање  доцента, а 30,5  поена након  збора  у  звање доцента.  
 После избора  у  звање доцента, кандидат је, као коаутор, објавио „Практикум из 
Дендрологије“, који служи као помоћни уџбеник за обавезни наставни предмет Дендрогија, 
који се слуша на основним студијима на студијским програмима Шумарство и Еколошки 
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.  
 Др Марко Перовић је учествовао у реализацији 10 научно-истраживачких пројеката, 
од којих су два међународна. 
 Кандидат је у свом досадашњем раду показао знатне педагошке способности. На  
основу  резултата  студентског  вредновања  рада  наставника др Марко Перовић је, од 
избора у звање доцента, оцењен високим оценама. Из наставног предмета Дендрологија (од 
школске 2014/15. године до данас) на одсеку Шумарство је оцењен оценом 4,60 (у 
интервалу од 4,36 до 4,80), а на одсеку Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 
водних ресурса 4,61 (у интервалу од 4,37 до 4,82). На предмету Ендемичне и угрожене 
дрвенасте врсте у Србији (од школске 2016/17. године до данас) је оцењен просечном 
оценом 4,71 (у интервалу 4,59 до 4,86) . Ови резултати показују да је реч о добром 
наставнику чији рад студенти високо вреднују.  
 Кандидат је биo члан 8 комисија при изради, оцени и одбрани мастер радова на  
Универзитету у Београду-Шумарском факултету, од чега је за 2 рада био ментор и у 82 
комисије при изради, оцени и одбрани завршних и дипломских радова на Одсецима 
Шумарство, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса и Пејзажна 
архитектура, од којих је за два рада био ментор. 
 Кандидат даје и активан допринос раду Шумарског факултета и тренутно обавља 
функцију руководиоца мастер студија на студијском програму Шумарство, секретара Већа 
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одсека за шумарство и члан је Комисије за обезбеђење квалитета наставе Шумарског 
факултета. 
 Комисија позитивно оцењује укупну активност др Марка Перовића и предлаже 
Изборном већу Шумарског факултета Универзитета у Београду да га изабере у звање 
ванредног професора за ужу научну област Екологија шума, заштита и унапређење 
животне средине. 
 
 
Београд, 17. 06. 2019. год. 

Чланови комисије: 
 
 

1. др Раде Цвјетићанин, редовни професор 
Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета 
 
 
 

2. др Милан Кнежевић, редовни професор 
Универзитета у Београду-Шумарског факултета  
 
 
 
3. др Оливера Кошанин, ванредни професор  
Универзитета у Београду-Шумарског факултета 
 
 
 
4. др Дмитар Лакушић, редовни професор 
Универзитета у Београду-Биолошког факултета 
 
 
 
5. др Рајко Милошевић, ванредни професор 
Универзитета у Београду-Шумарског факултета 

             
ПРИЛОГ 1 
 
Списак саопштених и објављених радова др Марка Перовића, доцента 

1. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 
1. Научни радови штампани у часописима 
 
1.1 Међународним часописима (M23) 
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1. Perovic, M, Prinz, K, Finkeldey, R, Cvjeticanin, R. (2012): Genetic variation of greek 
maple (Acer heldreichii Orph.) populations in the western balkan region. Allgemeine Forst- 
und Jagdzeitung 11-12/2012. J.D. Sauerländer’s Verlag. Bad Orb. Стр. 248-255 
file:///C:/Users/Marko/Downloads/_03__Perovic_6186.pdf 

 
1.2. Водећим часописима националног значаја (М51) 
2. Обратов-Петковић, Д, Поповић, И, Белановић, С, Перовић, М, Кошанин, О, (2006): 
Диверзитет МАР'ѕ у неким фитоценозама Старе планине. Гласник Шумарског 
факултета 94. Београд. Стр. 231-256 DOI:10.2298/GSF0694231O 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2006/0353-45370694231O.pdf 
3. Перовић, М. (2007): Морфометријске карактеристике листова планинског јавора 
(Acer heldreichii Orph.) у централној Србији. Гласник Шумарског факултета 96. 
Београд. Стр. 69-82 DOI: 10.2298/GSF0796069P 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2007/0353-45370796069P.pdf 
4. Perović, M, Cvjetićanin, R. (2009): Ecological and floristic characteristics of the new 
subassociation Aceri heldreichii-Fagetum subass. carpinetosum betuli on mt. Rudnik. 
Glasnik Šumarskog fakulteta 100. Beograd. Str. 179-190 DOI:10.2298/GSF0900179P 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2009/0353-45370900179P.pdf 
5. Cvjetićanin, R, Novaković, M, Perović, M. (2011): Zajednica bukve i jele (Abieti-
Fagetum serpentinicum Beus 1980) na Suvoboru. Glasnik Šumarskog fakulteta 103. 
Beograd. Str. 157-172 DOI:10.2298/GSF1103147C 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2011/0353-45371103147C.pdf 
6. Цвјетићанин, Р, Кошанин, О, Крстић, М, Перовић, М, Новаковић-Вуковић, М. 
(2013): Фитоценолошке и едафске карактеристике шума храста китњака на Мирочу у 
североисточној Србији. Гласник Шумарског факултета 107. Београд; 27-56 
ДОИ10.2298/GSF120425001C 
 http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2013/0353-45371300001C.pdf 
7. Новаковић-Вуковић, М, Цвјетићанин, Р, Перовић, М. (2013): Упоредне 
карактеристике флористичког састава шуме балканског китњака (Quercus dalechampii 
Ten.) и вештачки подигнуте састојине црног бора (Pinus nigra Arnold) на Сувобору. 
Шумарство 3-4/2013. Београд. Стр. 39-54 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2013_3-
4/sumarstvo2013_3-4_rad04.pdf  
8. Бобинац, М, Перовић, М. (2014): Пекан (Carya illinoinensis /Wangenh./ K. Koch)-
нова врста за алохтону дендрофлору Србије. Гласник Шумарског факултета 109. 
Београд; 33-48; DOI: 10.2298/GSF1409033B 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2014/0353-45371409033B.pdf 
1.3. Часописима националног значаја (М52) 
9. Иветић, В, Перовић, М, Новаковић, М, Исајев, В. (2009): Избор провенијенција и 
трансфер семена црног јасена на основу еколошких карактеристика. Шумарство 1-
2/2009. Београд. Стр. 143-154 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2009_1-
2/sumarstvo2009_1-2_rad11.pdf 
10. Цвјетићанин, Р, Перовић, М. (2009): Преглед врста рода пауловнија (Paulownia  
Sieb. et Zucc.) и њихове биоеколошке карактеристике. Шумарство 3-4/2009. Београд. 
Стр. 111-121 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2009_3-
4/sumarstvo2009_3-4_rad04.pdf 
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11. Новаковић-Вуковић, М, Перовић, М. (2011): Компарација флористичког састава 
планинске шуме смрче и културе црног и белог бора подигнуте на станишту 
планинске шуме смрче на Златару. Шумарство 3-4/2011. Београд. Стр. 65-75 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2011_3-
4/sumarstvo2011_3-4_rad06.pdf 
 
2. Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске 
публикације националног значаја  
 
2.1. Радови у тематским зборницима националног значаја (М45) 
12. Цвјетићанин, Р., Перовић, М. (2007): Аутохтона дендрофлора националног парка 
„Тара“. Зборник радова „Основне еколошке и структурно производне карактеристике 
типова шума Ђердапа и Таре“. Министарство науке Републике Србије, Шумарски 
факултет Универзитета у Београду, НП „Ђердап“ и НП „Тара“. Стр. 153.-162 
 
3. Научна саопштења 
 
3.1 на скуповима међународног значаја штампана у целини (М33) 
13. Перовић М. (2002): Пињол (Pinus pinea L.) у Смедеревској Паланци-нова врста за 
алохтону дендрофлору Србије. Proceedings of 7th Symposium of the flora of southeastern 
Serbia and neighboring regions. Dimitrovgrad. Str. 177.-179 
http://sfses.com/archive/history/pdf/07-
2002%20Dimitrovgrad/35%20Pinjol%20(Pinus%20pinea%20L.)%20u%20Smederevskoj%
20Palanci%20%20nova%20vrsta%20za%20alohtonu%20dendrofloru%20Srbije.pdf 

14. Цвјетићанин, Р, Перовић, М, (2006): Аутохтона дендрофлора националног парка 
"Ђердап". Зборник радова научне конференције "Газдовање шумским  екосистемима 
националних парковa и других заштићених подручја". Јахорина-Тјентиште. Шумарски 
факултет Универзитета у Бањој Луци. Стр. 119-124 
http://sf.unibl.org/index.php/cyr/component/edocman/zbornik-jahorina-119-
124/viewdoc 
15. Вукин, М, Остојић, Д, Перовић, М, Бјелановић, И. (2009): Вегетацијске 
карактеристике арборетума Шумарског факултета у Београду. Зборник радова научно-
стручног скупа „Екоист '09“. Кладово. Стр. 356-359 
 https://eco.tfbor.bg.ac.rs/download/Zbornici/2009.pdf  
16. Bjelanović, I, Perović, M, Popović, V. (2012): Main characteristics of Chamaecyparis 
lawsoniana (Murr.)Parl. and its usage in plantations on montane beech forest sites. 
Proceedings of XX International and professional meeting „Ecological thruth“ ECOIST¨12. 
University Belgrade, Technical faculty Bor. Str. 70-77 
17. Novaković-Vuković, M, Perović, M. (2012): Comparation of floristic composition of 
black pine-cinquefoil (Potentillo heptaphyllae-Pinetum gocensis B. Jovanović 1959) and 
black pine-winter heath forest (Erico-Pinetum gocensis Krause 1957) on Crni vrh Mt. near 
Priboj, Serbia. Proceedings of international scientific conference „Forests in the future-
Sustainable use, risks and challenges“. Institute of Forestry. Belgrade, Serbia; 203-210 
18. Cvjetićanin, R, Knežević, M, Košanin, O, Perović, M, Novaković-Vuković, M. (2012): 
Floristic and edaphic characteristics of balkan beech and turkish hazel plant community 
(Corylo colurnae-Fagetum Jov. 1979) in national park „Đerdap“ in Serbia. Proceedings of 
international scientific conference „Forests in the future-Sustainable use, risks and 
challenges“. Institute of Forestry. Belgrade, Serbia; 217-227 
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19. Cvjetićanin, R, Krstić, M, Janić, M, Nikić, Z, Perović, M. (2012): Vegetation-climate 
characteristics of Goč mountain in Serbia. Proceedings of international scientific conference 
„Forests in the future-Sustainable use, risks and challenges“. Institute of Forestry. Belgrade, 
Serbia; 529-536 
20. Cvjetićanin, R, Košanin, O, Janić, M, Nikić, Z, Perović, M, Novaković-Vuković, M. 
(2013): Floristic and edaphic characteristics of beech-heather plant community (Calluno-
Fagetum moesiaceae Cvj. 2003) in national park „Đerdap“. Proceedings of international 
scientific conference “Forestry science and practice for the purpose of sustainable 
development of Forestry-20 years of the Faculty of Forestry in Banja Luka“. University of 
Banja Luka. Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina; 229-243 
http://sf.unibl.org/index.php/cyr/publikacije/zbornici/zb-rni-iufro-2012 
 
3.2 на скуповима међународног значаја штампана у изводу (М34) 
21. Perović M. (2005): The properties of rays and pores of the Greek maple (Acer 
heldreichii Orph.) from the central Serbia. Eurodendro2005, International conference of 
Dendrochronology. Viterbo-Italy. Str. 62 
https://www.uibk.ac.at/geographie/dendro/pdf/2005-nic_et_al-eurodendro-
viterbo-abstract.pdf 
22. Perović, M, Cvjetićanin, R. (2008): Paulownia elongata Sh.-Z. Hu. and Paulownia 
fortunei (Seem.) Hemsl.-two new species in allochtonous dendroflora of Serbia. Inernational 
conference „Forestry in achieving millenium goals“. Novi Sad, Serbia. Str. 88 
23. Perović, M, Cvjetićanin, R (2009): Aceri heldreichii-Fagetum subass. carpinetosum 
betuli-new subassociation of beech and greek maple plant community in Serbia. 5th Balkan 
botanical congress (book of abstracts). Faculty of biology, University of Belgrade. Str. 70-71 
http://botanicaserbica.bio.bg.ac.rs/arhiva/pdf/2018_42_2_1_full.pdf 
24. Krstić, M., Perović, M., Petrović, N. (2014): Coppice forests in Serbia. Poster 
presentation „1st Coppice Conference: Inovative management and multi-functional 
utilisation of traditional coppice forest“, COST Action FP1301-EUROCOPPICE, p. 1-1,issn 
FP1301, Italy, Firenze, 25-25-02-2014 
  

Одбрањен магистарски рад (М72) 

25. Перовић, М. (2007): Морфолошке, еколошке и анатомске карактеристике 
планинског јавора (Acer heldreichii Orph.) у централној Србији. Магистарска теза. 
Шумарски факултет Универзитета у Београду. Бр. стр. 140 
 
Одбрањена докторска дисертација (М71) 
26. Перовић, М. (2014): Таксономија и утицаји станишта на карактеристике 
планинског јавора (Acer heldreichii Orph.) у Србији. Докторска дисертација. 
Универзитет у Београду-Шумарски факултет. Бр. стр. 288. 

 
 

2. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

  
1. Научни радови штампани у часописима 
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1.1 Истакнутим међународним часописима (М22) 
27. Nonić, M., Radojević, U., Milovanović, J., Perović, M., Šijačić-Nikolić, M. (2015): 
Comparative analysis of students attitudes toward implementation of genetically modified 
trees in Serbia. iForest-Biogeosciences and Forestry. Vol 8/2015; 714-718. DOI:10.3832/ifor 
1305-007 https://iforest.sisef.org/abstract/?id=ifor1305-007 
 
1.2 Међународним часописима (M23) 
28. Batos, B., Miljković, D., Perović, M., Orlović, S. (2017): Morphological variability of 
Quercus robur L. leaf in Serbia. Genetika, Vol. 49, No 2; Str. 529-541. 
DOI:10.2298/GENSR1702529B 
http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=0534-00121702529B 
 
1.3. Часописима међународног значаја верификованим посебном одлуком (M24) 
29. Кнежевић, М, Кошанин, О, Перовић, М, Љубичић,Ј. (2018): Еколошко-
флористичке карактеристике парк-шуме у оквиру споменика природе „Топчидерски 
парк“. Шумарство 1-2/2018. Београд. Стр. 129-141 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=515&Itemid=30 
 
 1.4. Водећим часописима националног значаја (М51) 
30. Цвјетићанин, Р, Кошанин, О, Перовић, М, Новаковић-Вуковић, М. (2014): 
Флористичке и едафске карактеристике шуме китњака и вреса (Calluno-Quercetum 
petraeae Schlüter 1959) на подручју Малог Зворника. Шумарство 3-4/2014. Београд. 
Стр.63-73  
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=385&Itemid=30 
31. Новаковић-Вуковић, М, Перовић, М. (2014): Упоредна анализа флористичког 
састава шуме сладуна и цера и вештачки подигнуте састојине црног бора у Липовици 
код Београда. Шумарство 3-4/2014. Београд. Стр. 75-89 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=384&Itemid=30 
32. Cvjetićanin, R, Šijačić-Nikolić, М, Мilovanović, Ј, Perović, М, Novaković-Vuković, М. 
(2014): Regioni provenijencija Fraxinus angustifolia Vahl. i Fraxinus pallisae Wilmott u 
Srbijia. Šumarstvo 3-4/2014. Beograd. Str. 131-142 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=380&Itemid=30  
33. Бобинац, М, Андрашев, С, Перовић, М, Бауер-Живковић, А. (2015): Италијанска 
јова (Alnus cordata /Loisel./ Desf.) – нова врста за алохтону дендрофлору Србије. 
Гласник Шумарског факултета 111. Београд; 21-36; DOI: 10.2298/GSF1511021B 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2015/0353-45371511021B.pdf    
34. Перовић, М, Цвјетићанин, Р. (2015): Северноамеричке врсте у шумским културама 
и плантажама у Србији. Шумарство 3/2015. Београд. Стр. 75-88 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&tas
k=view&id=414&Itemid=30  
35. Gazdić, M, Pejović, S, Gazdić, J, Perović, M, Caković, D. (2016): Floristic composition 
and ecologycal analysis of the mixed forests (beech, fir, spruce) in the management unit 
Bjelasica (Bjelasica Mt, Montenegro). Agriculture & Forestry. Vol. 62, 3. Podgorica. Str. 
207-221 DOI 10.17707/AgricultForest 
http://www.agricultforest.ac.me/paper.php?id=2604   
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36. Jokanović, D., Vilotić, D., Cvetković, T., Perović, M., Stanković, D., Jović, Đ. (2017): 
Horološko-fitogeografske karakteristike šumskih ekosistema na području Donjeg Srema 
(G.J. "Kupinske grede“). Ecologica, vol. 87. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne 
sredine Srbije. Str. 588-593 
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2017/09/SADRZAJ-ECOLOGICA-
BROJ-87-2017.pdf 
37. Jokanović, D., Cvetković, T., Perović, M., Nikolić, V.,  Stanković, D., Lekić, J. (2018): 
Floristički sastav šuma na području Donjeg Srema-gazdinska jedinica Kupinske grede. 
Ecologica, vol. 92. Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije. Str. 905-910 
http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2018/12/SADRZAJ-EC-BROJ-
92.pdf 
 
2. Научна саопштења 
 
2.1 на скуповима међународног значаја штампана у целини (М33) 
38. Bobinac, M., Andrašev, S., Perović, M., Bauer-Živković, A., Jorgić, Đ. (2015): Growth 
elements of Italian alder (Alnus cordata /Loisel./Desf.) trees-potentially applicable species in 
Serbia. Proceedings of International conference „Reforestation challenges“. University of 
Belgrade-Faculty of Forestry, Iufro, Reforesta. Belgrade. Serbia; 276-281 
http://www.reforestationchallenges.org/REFORESTATION%20CHALLENGES%20-
%20PROCEEDINGS.pdf 
 
 

3.2 на скуповима међународног значаја штампана у изводу (М34) 
39. Babić, V, Perović, M. (2015): Morphological-anatomycal analysis of sessile oak 
seedling stems on Fruska Gora. International conference „Reforestation challenges“. 
Belgrade, Serbia (book of abstracts). Reforesta. Str. 44 
http://www.reforestationchallenges.org/Reforestation%20Challenges%20Book%2
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рад. Универзитет у Београду-Шумарски факултет. Београд 
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67. Вујчић Слободан (2015): Елементи заштите животне средине у општини Кикинда. 
Завршни рад. Универзитет у Београду-Шумарски факултет. Београд 

68. Степановић Славиша (2016): Стање и узроци загађивања елемената животне 
средине на територији града Лознице. Дипломски рад. Универзитет у Београду-
Шумарски факултет. Београд 

69. Ђурић Никола (2016): Налазишта оморике на планини Тари. Завршни рад. 
Универзитет у Београду-Шумарски факултет. Београд 

70. Николић Бранислав (2016): Стање шума у Г.Ј. „Кошутњак“ у оквиру наменске 
целине рекреативно-туристички центар. Завршни рад. Универзитет у Београду-
Шумарски факултет. Београд 

71. Планојевић Немања (2016): Стање животне средине у општини Бела Црква. 
Завршни рад. Универзитет у Београду-Шумарски факултет. Београд 

72. Бојић Лазар (2016): Типови шума у Г.Ј. „Шуљамачка главица-Краљевац“. Завршни 
рад. Универзитет у Београду-Шумарски факултет. Београд 

73. Томанић Весна (2016): Стање и оцена затеченог стања шума у оквиру наменске 
целине Рекреативно-туристички центар-I категорије-на подручју Београда. Завршни 
рад. Универзитет у Београду-Шумарски факултет. Београд 

74. Aџић Марко (2016): Природне вредности и еколошко-вегетацијске карактеристике 
Г.Ј. „Јелова Гора“. Завршни рад. Универзитет у Београду-Шумарски факултет. 
Београд 

75. Алексић Иван (2017): Стање шума у оквиру наменске целине-заштита земљишта од 
ерозије на подручју града Београда. Дипломски рад. Универзитет у Београду-
Шумарски факултет. Београд 

76. Радојковић Милош (2017): Стање шума у оквиру наменске целине-шуме у оквиру 
урбанизованих зона на подручју Београда. Завршни рад. Универзитет у Београду-
Шумарски факултет. Београд 

77. Раденковић Јована (2018): Типолошка припадност газдинских класа у парк шуми 
„Кошутњак“. Завршни рад. Универзитет у Београду-Шумарски факултет. Београд 

78. Савић Срђан (2018): Газдинске класе на типу шуме цера и крупнолисниг медунца 
на парарендзинама у парк шуми „Кошутњак“. Завршни рад. Универзитет у 
Београду-Шумарски факултет. Београд 

79. Кринуловић Лучијан (2018): Стање састојина по газдинским класам у оквиру типа 
шуме сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris typicum) смеђим лесивираним 
земљиштима у ГЈ „Липовица“.  Завршни рад. Универзитет у Београду-Шумарски 
факултет. Београд 

80. Матовић Немања (2019): Типолошка припадност и стање монодоминантних 
китњакових типова шума у Националном парку „Ђердап“. Завршни рад. 
Универзитет у Београду-Шумарски факултет. Београд 

 
   

 
 
 





                 Образац 4 
В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 

I - О КОНКУРСУ 
Назив факултета:Универзитет у Београду-Шумарски факултет 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Екологија шума, заштита и унапређивање 
животне средине 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 1  
Имена пријављених кандидата: 
 1. _____Др Марко Перовић_________________ 
 2. ______________________ 
  ................................................ 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Марко Р. Перовић 
- Датум и место рођења: 23.07.1977. Сомбор 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду-Шумарски факултет  
- Звање/радно место: доцент 
- Научна, односно уметничка област: Екологија шума, заштита и унапређивање 
животне средине 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду-Шумарски факултет 
- Место и година завршетка: Београд 2002. год 
Мастер:   
- Назив установе:  
- Место и година завршетка:  
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Универзитет у Београду-Шумарски факултет 
- Место и година завршетка: Београд 2007. год. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Екологија шума, заштита и унапређивање 
животне средине 
 



Докторат: 
- Назив установе: Универзитет у Београду-Шумарски факултет 
- Место и година одбране: Београд 2014. год. 
- Наслов дисертације: Таксономија и утицаји станишта на карактеристике планинског 
јавора (Acer heldreichii Orph.) у Србији 
- Ужа научна, односно уметничка област: Екологија шума, заштита и унапређивање 
животне средине 
 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
-доцент-Универзитет у Београду-Шумарски факултет 2014. год. 
асистент- Универзитет у Београду-Шумарски факултет 2008. год. 
асистент-приправник- Универзитет у Београду-Шумарски факултет 2002. год. 
- 
 

 

3) Испуњени услови за избор у звање__ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА____ОБАВЕЗНИ 
УСЛОВИ: 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) oценa / број година радног 

искуства 
1 Приступно предавање из области за коју се бира, 

позитивно оцењено од стране високошколске установе 
 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским 
анкетама током целокупног  претходног изборног 
периода  

Просечна оцена за период 2014-
19. год. 4,60 из обавезног 
предмета  

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

6 година у звању асистента-
приправника, 6 година у звању 
асистента, 5 година у звању 
доцента 

 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

Ментор 2 мастер рада, 2 завршна 
рада 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 
академским специјалистичким, мастер  или докторским 
студијама 

Учешће у комисијама: 
8 мастер радова 
82 завршна или дипломска 
рада 

 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које 
се бира) 
 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, 
књиге и друго 

6 Објављен један рада из категорије М21; М22   



или М23 из научне области за коју се бира 
7 Саопштена два рада на научном или 

стручном скупу (категорије М31-М34 и 
М61-М64). 

  

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 
или М23 од првог избора у звање доцента из 
научне области за коју се бира 

После избора у 
звање доцента: 
1 рад категорије 
М22 
1 рад категорије 
М23 

1. Nonić, M., Radojević, U., 
Milovanović, J., Perović, M., 
Šijačić-Nikolić, M. (2015): 
Comparative analysis of 
students attitudes toward 
implemeаntation of genetically 
modified trees in Serbia. 
iForest-Biogeosciences and 
Forestry. Vol 8/2015; 714-718. 
DOI:10.3832/ifor 1305-007 
(М22) 
 
2. Batos, B., Miljković, D., 
Perović, M., Orlović, S. 
(2017): Morphological 
variability of Quercus robur 
L. leaf in Serbia. Genetika, 
Vol. 49, No 2; Str. 529-541 
(М23) 
 
 

 
9 Саопштена три рада на међународним или 

домаћим научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) од избора у 
претходно звање из научне области за коју 
се бира. 

После избора у 
звање доцента: 
1 рад категорије 
М33 
4 рада 
категорије М34 
1 рад категорије 
М63 

1. Bobinac, M., Andrašev, S., 
Perović, M., Bauer-Živković, A., 
Jorgić, Đ. (2015): Growth elements 
of Italian alder (Alnus cordata 
/Loisel./Desf.) trees-potentially 
applicable species in Serbia. 
Proceedings International 
conference „Reforestation 
challenges“. University of 
Belgrade-Faculty of Forestry, Iufro, 
Reforesta. Belgrade. Serbia; 276-
281 (М33) 

2. Babić, V, Perović, M. 
(2015): Morphological-
anatomycal analysis of sessile 
oak seedling stems on Fruska 
Gora. International conference 
„Reforestation challenges“. 
Belgrade, Serbia (book of 
abstracts). Reforesta. Str. 44 
(М34) 
3. Košanin, O., Perović, M., 
Knežević, M., Cvjetićanin, R., 



Ljubičić, J. (2017): Forest sites 
mapping in the area of 
„Istočna Boranja“ forest 
management unit.  
International Scientific 
Conference “Forestry science 
and practice for sustainable 
development of forestry”. 
Book of Abstracts. Faculty of 
Forestry, University of Banja 
Luka. Str. 13 (М34) 
4. Eremija S., Knežević M., 
Cvjetićanin R., Perović M. 
(2017): Edaphic-floristic 
characteristics of beech and 
Italian maple forest 
community (Aceri obtusati-
Fagetum Fuk. et Stef. 1963.) 
on Manjača Mt. International 
Scientific Conference 
“Forestry science and practice 
for sustainable development of 
forestry”. Book of Abstracts. 
Faculty of Forestry, University 
of Banja Luka. Str. 12 (М34) 

5. Tošić, S., Knežević, M., 
Kadović, R., Košanin, O., Perović, 
M. (2017): Pedological 
characteristics of protected area 
„Velika Pleć-Vražji Vir“ on 
mountain Maljen.  2nd International 
and 14th National Congress of Soil 
Science Society of Serbia 
„Solutions and Projections for 
Sustainable Soil Management“. 
Book of Abstracts. Faculty of 
Agriculture, Novi Sad, Serbia and 
Soil Science Society of Serbia. Str. 
98. (М34) 
6. Цвјетићанин, Р, Перовић, 
М. (2015): Историја 
дендрологије у Србији, од 
Панчићевог дела „Дрвеће и 
шибље у Србији до данас“. 
Зборник радова са скупа 
„Двеста година од рођењења 
Јосифа Панчића“. Српска 
академија наука и уметности, 



Научни скупови, Књига 
CLVIII, Одељење хемијских и 
биолошких наука, књига 8. 
Београд. Стр. 151-163 (М63) 

10 Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 
 

После избора у 
звање доцента: 
учешће у 5 
научно 
истраживачких 
пројеката 

1. Пројекат Министарства 
науке-„Шумски засади у 
функцији повећања 
пошумљености Србије 2011-
данас 
2. Пројекат Мииистарства 
науке-„Одрживо газдовање 
укупним потенцијалима шума 
Србије“ 2011-данас 
3. Пројекат Управе за шуме-
„Дефинисање таксономског 
статуса букве у Србији“ 2017-
2018. 
4. Међународни пројекат-
Побољшавање базе шумарско-
еколошких података за 
одрживо газдовање шумама и 
заштиту шумских врста у 
Црној Гори. DBU (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt) 2013-
15. 
5. Међународни пројекат-
Development and introduction 
of inovative forest management 
concept with respect to 
economical, ecological and 
social aspects in Serbia. BMEL 
2016-17. 
 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област 
за коју се бира, монографија, практикум или 
збирка задатака (са ISBN бројем) 

Објављен 
практикум за 
обавезни 
предмет на 
основним 
студијама 

Цвјетићанин, Р, Перовић, М. 
(2016): Практикум из 
Дендрологије. Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет 
број страна 312. 
 (ISBN: 978-86-7299-252-6, 
CIP 630*174(075.8)(076), 
COBISS SR-ID 228146956) 
 

12 Објављен један рад из категорије М21, М22 
или М23 у периоду од последњег избора из 
научне области за коју се бира.   (за поновни 
избор ванр. проф) 

  



13 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) у периоду од 
последњег избора из научне области за коју 
се бира.    (за поновни избор ванр. проф) 

  

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 
или М23 од првог избора у звање ванредног 
професора из научне области за коју се 
бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

  

16 Саопштено пет радова на међународним или 
домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 
М61-М64) од којих један мора да буде 
пленарно предавање или предавање по 
позиву на међународном или домаћем 
научном скупу од избора у претходно звање 
из научне области за коју се бира  

  

17 Књига из релевантне области, одобрен 
џбеник за ужу област за коју се бира, 
поглавље у одобреном уџбенику за ужу 
област за коју се бира или превод 
иностраног уџбеника одобреног за ужу 
област за коју се бира, објављени у периоду 
од избора у наставничко звање 

  

18 Број радова као услов за менторство у 
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...) 

  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 

услова) 
Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
 

1. Стручно-
професионални 
допринос 

1 .Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2 .Председник или члан организационог одбора или учесник на 
стручним или научним скуповима националног или међународног 
нивоа. 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
7. Поседовање лиценце. 



2. Допринос академској 
и широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 
стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 
или иностранству.  
2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 
друштвеној заједници. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 
5.Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 
(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 
удружења и институција или сл.). 
6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 
или науке. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству, 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

1.2. Учесник на научним скуповима међународног и националног значаја (радови су представљени 
у Прилогу 1) 
1.3. Члан у комисијама за оцену и одбрану 8 мастер радова (Прилог 2) 
1.5. Учесник у 10 научних пројеката, од тога 5 после избора у звање доцента 
2.1 Тренутно обавља функције руководиоца мастер студија на студијском програму Шумарство, 
секретара Већа одсека за Шумарство и члан је Комисије за обезбеђење квалитета наставе на 
Шумарског Факултету 
Од 2012-2018. године био члан Научно-наставног већа Шумарског факултета и Комисије за 
еквиваленцију студијских програма на одсеку Шумарство 
Од 2014-2018. био је члан Комисије за праћење и унапређење квалитета наставе 
3.4. Руководилац стручне праксе студената Шумарског факултета на Московском државном 
техничком универзитету ``Бауман`` у периоду 16.07.-24.07.2017. године. 

 
 
 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 
Анализом пријава на расписани конкурс за избор једног наставника-ванредног 

професора за ужу научну област, Екологија шума, заштита и унапређење животне 
средине, који је објављен у листу „Послови“ и на сајту Националне службе, дана 



10.04.2019. године, Комисија за припрему извештаја је утврдила да се на наведени конкурс 
у предвиђеном року пријавио само један кандидат - др Марко Перовић, доцент 
Универзитета у Београду-Шумарског факултета.  
 Кандидат др Марко Перовић је у досадашњем раду показао висок ниво педагошке, 
научне и стручне оспособљености. Својим радом је доказао да располаже солидним 
теоријским знањем, као и да има сталну жељу да своје знање унапређује. Кандидат има 
мултидисциплинаран приступ у својим истраживањима и показује склоност ка тимском 
раду, што се види из тога да је остварио успешну и блиску научну и стручну сарадњу са 
колегама из исте или сродних области у земљи и иностранству. 
 Увидом у конкурсни материјал и на основу изнетих података и анализе наставне, 
научно-истраживачке и стручне делатности др Марка Перовића, Комисија сматра да 
кандидат испуњава све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Београду и Статутом Шумарског факултета, да буде изабран у звање 
ванредног професора за ужу научну област Екологија шума, заштита и унапређење 
животне средине. 
 У  свом  досадашњем  раду, др Марко Перовић је објавио 43 научна рада, 
укључујући докторску дисертацију и магистарски рад. До избора у звање доцента 
публиковао је 26 научних радова, укључујући 1 рад са SCI листе, а после избора у звање 
доцента 17 научних радова, укључујући 2 рада са SCI листе. Укупна вредност 
коефицијента компетентности, исказана кроз вредност коефицијента „М“ према 
Критеријуму за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, износи 72,5, од 
којих је 42 поена  пре избора у  звање  доцента, а 30,5  поена након  збора  у  звање доцента.  
 После избора  у  звање доцента, кандидат је, као коаутор, објавио „Практикум из 
Дендрологије“, који служи као помоћни уџбеник за обавезни наставни предмет Дендрогија, 
који се слуша на основним студијима на студијским програмима Шумарство и Еколошки 
инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса.  
 Др Марко Перовић је учествовао у реализацији 10 научно-истраживачких пројеката, 
од којих су два међународна. 
 Кандидат је у свом досадашњем раду показао знатне педагошке способности. На  
основу  резултата  студентског  вредновања  рада  наставника др Марко Перовић је, од 
избора у звање доцента, оцењен високим оценама. Из наставног предмета Дендрологија 
(од школске 2014/15. године до данас) на одсеку Шумарство је оцењен оценом 4,60 (у 
интервалу од 4,36 до 4,80), а на одсеку Еколошки инжењеринг 4,61 (у интервалу од 4,37 до 
4,82). На предмету Ендемичне и угрожене дрвенасте врсте у Србији (од школске 
2016/17. године до данас) је оцењен просечном оценом 4,71 (у интервалу 4,59 до 4,86) . 
Ови резултати показују да је реч о добром наставнику чији рад студенти високо вреднују.  
 Кандидат је биo члан 8 комисија при изради, оцени и одбрани мастер радова на  
Универзитету у Београду-Шумарском факултету, од чега је за 2 рада био ментор и у 82 
комисије при изради, оцени и одбрани завршних и дипломских радова на Одсецима 
Шумарство, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса и Пејзажна 
архитектура, од којих је за два рада био ментор. 
 Комисија позитивно оцењује укупну активност др Марка Перовића и предлаже 
Изборном већу Шумарског факултета Универзитета у Београду да га изабере у звање 
ванредног професора за ужу научну област Екологија шума, заштита и унапређење 
животне средине. 
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