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И З Б О Р Н О М   В Е Ћ У 

ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

Предмет: Реферат  Комисије по расписаном  конкурсу избор наставника у звање 

ванредни професор за ужу научну област: Гајење шума 

 

Одлуком Изборног већа Универзитета у Београду - Шумарског факултета (број 01-3/8 

од 27.03.2019. године образована је Комисија и именован је председавајући Комисије за 

припрему Извештаја за избор једног наставника у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу 

научну област: Гајење шума, у саставу: 

 

1. др Милун  Крстић, редовни професор Универзитета у Београду- Шумарског 

факултета, ужа научна област: Гајење шума - председавајући Комисије; 

2. др Мирослава Ункашевић, редовни професор Универзитета у Београду - Физичког 

факултета, у пензији, ужа научна област: Климатологија и примењена 

метеорологија 

3. др Зоран Говедар, редовни професор Универзитета у Бања Луци - Шумарског 

факултета, ужа научна област: Гајење шума 

4. др Љубинко Ракоњац, научни саветник Института за шумарство у Београду, ужа 

научна област: Гајење и екологија шума 

5. др Милан Кнежевић, редовни професор Универзитета у Београду - Шумарског 

факултета, ужа научна област: Екологија, заштита и унапређивање животне 

средине.   

 

На основу наведене одлуке Изборног већа посредством Националне службе за 

запошљавање, објављен је конкурс у листу „Послови“ дана 10. априла 2019. године, бр. 824. 

Конкурсни материјал, који садржи пријаву кандидата са свим поднетим прилозима,  

достављен је од стране Руководиоца правних, кадровских и административних послова 

Шумарског факултета дописом бр. 02-1711/3-2019. од 25.04.2019. године. После прегледа и 

анализе конкурсне документације, Комисија подноси следећи: 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

На расписани конкурс за избор у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну 

област: ГАЈЕЊЕ ШУМА, пријавио се један кандидат: др Виолета Бабић, доцент 

Универзитета у Београду - Шумарског факултета,  пријава бр. 1711/1 од 23.04.2019. године. 

Кандидат је доставила потпуну документацију у складу са условима конкурса. 

 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

  
 Др Вилета Бабић, девојачко презиме Николовски,  рођена је 15.04.1973. године у 

Сремској Митровици, где је завршила основну и средњу шумарско-технолошку школу. 

Основне студије на Универзитету у Београду-Шумарском факултету уписала је школске 

1992/93. године, а дипломирала 05.11.1998. године са оценом 10 из предмета Гајење шума, и  

просечном оценом у току студија 8,50. 

Као стипендиста Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије од 

новембра 1998. до октобра 2002. године, на Шумарском факултету у Београду била је 

ангажована као сарадник таленат, последипломац, у оквиру пројеката „Унапређивање и 

оптимално коришћење потенцијала и функција шума и шумских подручја Србије“ (12М09),  
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и „Производња дрвета за задовољење нарастајућих потреба тржишта – високе букове 

шуме“ (БТН 6.1.1.7231 А), који су реализовани на Шумарском факултету у Београду.  

Последипломске студије из научне области Гајења шума на Шумарском факултету 

Универзитета у Београду уписала је школске 1998/99 године. Магистарски рад под насловом 

„Узгојни проблеми у састојинама граба на станишту хигрофилне шуме лужњака, граба и 

јасена на подручју равног Срема“ одбранила је 15.03.2007. године и тиме стекла академско 

звање магистра наука. 

Докторску дисертацију под насловом „Утицај еколошких фактора и састојинских 

карактеристика на природну обнову шума храста китњака (Quercus petraea agg. Ehr.) на 

Фрушкој Гори“ одбранила je на Шумарском факултету 28.10.2014. године и тиме стекла 

научни степен доктора наука из области шумарства. 

Радни однос на Шумарском факултету Уноверзитета у Београду заснива 1. марта 

2003. године као асистент-приправник на предмету Шумарска екоклиматологија, ужа 

научна област: Гајење шума. У звање асистента на предмету Шумарска екоклиматологија 

изабрана је 04.10.2007. године.  

Од 1. новембра 2002. године као стипендиста самостално je изводила вежбе из 

предмета Шумарска екоклиматологија. Од избор у звање асистента, по болоњском 

систему образовања изводила је вежбе на три одсека Шумарског факултета: Одсеку за 

Шумарство, Одсеку за Пејзажну архитектуру и хортикултуру и Одсеку за Еколошки 

инжињеринг у заштити земљишних и водних ресурса до школске 2014/15 год. По оцени 

студената  од школске 2006/07. до 2013/14 године оцењивана је врло добром и одличном 

оценом. 

После докторирања, изабрана је у звање доцента 18.02.2015. године на Универзитету 

у Београду-Шумарском факултету за ужу научну област: Гајење шума, за наставне предмете 

на основним студијама: обавезни предмет – Шумарска екоклиматологија и изборни предмет 

– Клима шумских и урбаних подручја Србије. На мастер академским студијама за изборни 

предмет - Примењена екоклиматологија у гајењу шума, и на докторским студијама за 

изборни предмет – Примењена екоклиматологија у гајењу шума.  

По оцени студената  од школске 2014/15. до 2018/19 године оцењивана је врло добром 

и одличном оценом. 

У погледу обавезних услова за избор др Виолета Бабић је остварила запажене 

резултате који се односе на наставни и научно-истраживачки рад, обезбеђивање наставно-

научног подмлатка и наставне литературе. Када су у питању остали изборни услови дала је 

значајан стручно-професионални допринос, допринос академској и широј заједници, и 

остварила сарадњу са другим високошколским и научно-истраживачким установама у земљи 

и иностранству.  

Удата је и мајка двоје деце.  

 

 

2. МАГИСТАРСКЕ И ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 

 

Mагистарска теза: „Узгојни проблеми у састојинама граба на станишту хигрофилне шуме 

лужњака, граба и јасена на подручју равног Срема“- одбрањена је 15.03.2007. године на 

Шумарском факултету -Универзитета у Београду, стр. 1-153.  

UDK: 630*22/*24:582.632.1(497.113Srem) (043.2). 

 

Докторска дисертација: „Утицај еколошких фактора и састојинских карактеристика на 

природну обнову шума храста китњака (Quercus petraea agg. Ehr.) на Фрушкој Гори“ - 

одбрањена је 28.10.2014. године на Шумарском факултету Универзитетa у Београду, стр. 1-

305, UDC: 630*1+630*22/*23:582.632.2(497.113)(043.3) 

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11045/bdef:Content/download  

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11045/bdef:Content/download
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3. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

3.1. Наставни рад 

 

3.1.1. Наставна активност 

 

Др Виолета Бабић је по заснивању радног односа на Шумарском факултету 2003. 

године, у звању асистента-приправника, на основним академским студијама самостално 

изводила вежбе из предмета Шумарска екоклиматологија у оквиру студијских програма: 

Шумарство, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса и Пејзажна 

архитектура и хортикултура. Од почетка рада је испољавала изузетно одговоран однос према 

обавезама у настави у извођењу вежби и касније предавања, остварујући са студентима добру 

сарадњу. Студентима успешно преноси наставну материју и активира их на самосталан рад. 

После избора у звање доцента, 2015. године, у току извођења наставе стално се усавршава, а 

материју коју излаже обогаћује новим научним сазнањима из својих ужих научних 

дисциплина на основним студијама - Шумарска еколиматологија као и Клима шумских и 

урбаних подручја Србије, користећи савремене методе и опрему. Поред успешног извођења 

активне наставе и руковођења теренском наставом, константно ради на осавремењавању 

истих. У свом досадашњем раду показала је значајне педагошке способности. Активно 

учествује и у другим облицима образовног процеса - као ментор мастер радова, члан 

Комисија за оцену и одбрану завршних, дипломских и мастер радова студената.  

Од избора у звање доцента (2015 до сада), ангажована је у својству наставника на сва 

три нивоа студија, на предметима: 

Основне академске студије: 1. Шумарска екоклиматологија – обавезни предмет на 

Одсеку за Шумарство и Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса, а на 

одсеку Пејзажна архитектура и хортикултура је изборни; 2. Клима шумских и урбаних 

подручја Србије – изборни предмет. 

Мастер академске студије: 1. Примењена екоклиматологија у гајењу шума - изборни 

предмет на одсеку  Шумарство, модул: Гајење шума. 

Докторске студије: 1. Примењена екоклиматологија у гајењу шума - изборни 

предмет на одсеку  Шумарство, подмодул: Гајење шума.  

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

закључити да је др Виолета Бабић постигла запажене резултате у наставном процесу у 

протеклом периоду. Наведени резултати показују да је реч о наставнику, који  испољава 

одговоран  однос  према обавезама  у  настави,  тако да је ова активност кандидата позитивно 

оцењена.  

 

3.1.2. Оцена педагошког рада у студентским анкетама 

 

У свом досадашњем раду др Виолета Бабић показала према радним обавезама добар 

приступ и метод рада, одговоран и стваралачки однос. Са студентима успоставља коректан, 

академски однос и у виду консултација помаже им у усвајању знања из наставних 

дисциплина за које је задужена. Наведено потврђују и резултати вредновања педагошког 

рада наставника и сарадника, у анонимним студентским анкетама. До избора у звање 

доцента, од школске 2006/07. до 2013/14. године оцењивана је врло добром и одличном 

оценом (3,7 до 5,0).  

После избора у звање доцента, почевши од школске 2014/15 до 2018/19. године,  из 

предмета Шумарска екоклиматологија на три одсека Шумарског факултета: Шумарство, 

Пејзажна архитектура и хортикултура, и Еколошки инжињеринг у заштити земљишних и 

водних ресурса, и на изборном предмету Клима шумских и урбаних подручја Србије, на 

одсеку Шумарство оцењивана је, такође, врло добром и одличном оценом (табела 1).  
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Табела 1. Оцене педагошког рада др Виолете Бабић у студентским анкетама 

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

Шу Шу Па Еи Шу Па Еи Шу Па Еи Шу Па Еи 
Шумарска 

Екоклиматологија 

/ 4,38 4,79 3,87 4,08 3,65 3,52 4,22 / 4,36 4,14 / 4,22 

Клима шумских и 

урбаних подручја 

Србије 

4,13 4,76   4,56   4,14      

 

 

3.1.3. Обезбеђивање наставно-научног подмлатка 

 

У свом досадашњем раду др Виолета Бабић је остварила следеће ангажовање 

(Прилози 5 и 6):  
- ментор једне докторске дисертације на Шумарском факулету у Београду  

- ментор 7 мастер радова из уже научне области: Гајење шума; 

Била је члан Комисије:  

- за оцену научне заснованости теме докторске дисертације: две на Шумарском 

факултету у Београду и једне на Биолошком факултету у Београду;  

- за оцену пројекта једне докторске дисертације; 

- члан 15 Комисија при изради, оцени и одбрани мастер радова на Одсеку за 

шумарство; 

Била је члан Комисије за реизбор у звање једног научног сарадника на Географском 

институту „Јован Цвијић“ САНУ у Београду и Комисије за избор једног асистента на 

Шумарском факултету Универзитета у Београду (Прилог 7). 

 

3.1.4. Уџбеници, практикуми, збирке задатака 

 

После избора у звање доцента, из категорије наставне литературе др Виолета Бабић је 

коаутор једног практикума и једних ауторизиваних предавања (Прилог 8): 

1. Бабић В., Ункашевић М. (2019): „Шумарска екоклиматологија, Клима шумских и 

урбаних подручја Србије“ – практикум. Издавач: Универзитет у Београду - Шумарски 

факултет. Планета принт, Београд, стр. 172. ISBN 978-86-7299-284-7, COBISS.SR-ID 

276635660. 

2. Бабић В., Крстић М. (2015): „Клима шумских и урбаних подручја Србије“.  

Ауторизована предавања (скрипта). Рукопис, Шумарски факултет у Београду, стр. 46. 

 

 

3.2. Научно-истраживачки рад 

 

3.2.1. Објављени и саопштени радови 
 

На основу анализе укупног научног и истраживачког рада, може се закључити да је др 

Виолета Бабић показала значајну и разноврсну научно-истраживачку активност, објавивши, 

до сада, самостално и у сарадњи са другим ауторима, 75 библиографских јединица, међу 

којима је у категорији М20 објавила укупно 16 радова, од чега 5 радова објављено у 

међународним часописима са SCI листе (Прилог 1а, 1б). Врста и квантификација научно-

истраживачких резултата приказана је у табели 1. Учествовала је и у реализацији 12 

националних научно-истраживачких пројеката (Прилог 2). 
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Табела 2. Врста и квантификација научно-истраживачких резултата 

Врста научног 

резултата 

До избора у звање 

доцента 

После избора у 

звање доцента 
Укупно 

Коеф. 

М 

Вредност 

коефицијента 

Број  Укупно 

поена 

Број  Укупно 

поена 

Број  Укупно 

поена 

М22 5 - - 3 15 3 15 

М23 3 1 3 1 3 2 6 

М24 3 - - 11 33 11 33 

М51 2 4 8 8 16 12 24 

М52 1,5 9 13,5 - - 9 13,5 

М53 1 - - 1 1 1 1 

М33 1 9 9 4 4 13 13 

М34 0,5 4 2 8 4 12 6 

М61 1,5 1 1,5 - - 1 1,5 

М71 6 1 6 - - 1 6 

М72 3 1 3 - - 1 3 

Укупно 30 46 36 76 66 122 
 

Од укупног броја научно-истраживачких резултата др Виолета Бабић је објавила или 

саопштила, самостално или са другим ауторима, укупно 66 радова, 64 научна и 2 стручна рада, 

До избора у звање доцента објавила је укупно 30 радова, 28 научних и 2 стручна рада, а после 

избора у звање доцента 36 научних радова. Радови су штапани у научним часописима са 

рецензијама или Зборницима радова са научних скупова и имају најчешће 

мултидисциплинарни карактер.  

Поред тога коаутор је и 9 поглавља у другим стручним публикацијама - 4 до избора у 

звање доцента и 5 после избора у звање доцента (Прилог 1в). 

Структура радова до избора у звање доцента је следећа: 1 рад штампан у 

међународном часопису са SCI листе (М23); 4 рада у врхунским часописима националног 

значаја (М51); 9 радова у истакнутим националним часописима (М52) од чега  7 научних  

радова, 1 рад је претходно саопштење, 1 стручни рад; 9 радова је саопштено на скуповима 

међународног значаја штампана у целини (М33) и 4 штампана у изводу (М34); 1 рад 

саопштен на домаћем скупу и штампан у целини (М61); одбрањена магистарска теза (М72) и 

одбрањена докторска дисертација (М71) (Прилог 1а, 1б).  

Структура радова после избора у звање доцента је следећа: 3 рада су штампана у 

истакнутим међународним часописима са SCI листе (М22); 1 рад штампан у међународном 

часопису са SCI листе (М23); 11 радова у националним часописима међународног значаја 

(М24) од чега 9 оригиналних научних радова, 1 прегледни рад, 1 Research note рад;  8 радова 

у врхунским часописима националног значаја (М51); 1 рад у часопису националног значаја 

(М53); 4 рада су саопштена на скуповима међународног значаја штампана у целини (М33) и 

8 радова штампаних у изводу (М34) (Прилог 1а, 1б). 

Укупна вредност индикатора научне компетентности, који је др Виолета Бабић 

остварила, исказана кроз коефицијент „М“ износи 122 и то 46 пре и 66 после избора у звање 

доцента (табела 2). 
 

Анализа радова 

Од доласка на факултет др Виолета Бабић је учествовала у реализацији већег броја 

националних научних пројеката. Као резултат ових, по својој тематици и проблематици, 

разноврсних проучавања, произашао је и већи број радова. Научно-истраживачки и стручни 

радови др Виолете Бабић на основу тематике коју обрађују, могу се поделити у неколико 

тематских целина. У највећем броју радова (53, односно 80% укупног броја) обрађена је 

тематика из уже научне области кандидата: Гајења шума (Прилог 1а, 1б). 
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1. Климатске и микроклиматке  карактеристике у шумским екосистемима  

У радовима бр. 1, 8 и 13  објављеним пре избора у звање доцента, као и радовима бр. 

6, 7, 14, 29, 30, 2 и дугим после избора обрађене су климатске каракеристике шумских 

екосистема у Србији: климатске карактеристике букових шумских екосистема шумског 

комплекса Брезовица (рад бр. 8); климатски чиниоци и угроженост шумских екосистема 

ваздушним полутантима на подручју Националног парка „Фрушка Гора“ (рад бр. 13); 

климатске карактеристике низијских шума храста лужњака, пољског јасена и граба на 

подручју Срема (радови бр. 1 и 14); климатске карактеристике брдских храстових шумских 

екосистема Србије, сладуна и цера (радови бр. 6 и 30), и других врста дрвећа (63); 

карактеристике климе подручја Националног парка „Фрушка Гора“ (рад бр. 46) и Сремске 

Митровице (14),  висинског појаса китњакових шума на Фрушкој Гори (радови  бр. 7, 29); 

утицај климатских фактора на прираст таксодијума на подручју Бачке Паланке у раду бр. 28. 

Резултати проучавања утицаја глобалног отопљавања на климатске промене у Србији 

приказани су у радовима бр. 33 и 66. 

 

2. Примењена екоклиматологија у шумарству и гајењу шума 

У докторској дисертацији (рад бр. 2) проучаван је утицај микроклиматских 

еколошких фактора и састојинских карактеристика на природну обнову шума храста 

китњака (Quercus petraeae agg. Ehr.) на Фрушкој Гори. У раду под бр. 24 обрађене су 

састојинске карактеристике и услови станишта у шумама храста китњака на Фрушкој Гори.  

У радовима бр. 2, 22, 23, 29, 31, 48, обрађене су микроклиматске карактеристике 

(режим светлости, температура ваздуха и земљишта, релативна влажност ваздуха, соларна 

радијација, правац и брзина ветра) у састојинама храста китњака на подручју Националног 

парка „Фрушка Гора“ различитих станишних  услова и састојинских карактеристика,  

Проучавање утицаја климатских карактеристика на појаву шумских пожара или ниво 

воде вршено је у радовима бр. 38, 41, 42, 45, 49, 52, 54, 55, 56 и 57, а у раду бр. 34 приказани 

су резултати проучавања утицаја екстремних температура на развој подмлатка храста 

китњака. 

 

3. Остала тематика Гајења шума 

У оквиру магистарског рада (1) обрађивана је узгојна проблематика низијских шума 

храста лужњака, пољског јасена и граба на подручју Срема. Биолошко-квалитативна 

структура високих грабових састојина на подручју Срема проучавана је у радовима бр.18 и 

19, стање и заступљеност грабових састојина на подручју ШГ „Сремска Митровица“ (рад бр. 

21), а у раду бр. 11 елементи плана реконструкције састојине са доминантним учешћем 

граба. Способност вегетативног размножавања букових шума анализирана је у  раду бр. 9 и 

граба (рад бр. 20), а после последњег избора проучавана је изданачка способност беле липе 

(37). 

У већем броју радова проучаван је утицај услова станишта и састојинских 

карактеристика на преживљавање и развој подмлатка храста китњака (35), обилност урода 

жира у фази подмлађивања (36), карактеристике вештачког обнављања шума храста китњака 

(39 и 64), карактеристике подмлађивања у изданачкој шуми храста китњака (43) и развој 

подмлатка (62), морфолошко-анатомске карактеристике подмлатка (59) и корелационе 

зависности важнијих морфометријских карактеристика једногодишњих биљака црвеног 

храста. Унутраврсна варијабилност морфолошких својстава као показатеља спонтане 

селекције младих биљака приказани су у раду под бр. 17. 

Састојинске карактеристике у шумама различитих врста дрвећа проучаване су у 

радовима бр. 32, 51 и 61; утицај орографских фактора на распрострањење шумске вегетације 

(рад бр. 44), и дефинисање станишта (65); а упоредне карактеристике симулације проредних 

захвата коришћењем различитих критеријума при дознаци стабала у раду бр 47. У раду бр. 

27 вршено је проучавање обнове букових шума после пожара у североисточној Србији, а 

анализа штета од ледолома у вештачки подигнутој састојини смрче у раду бр. 50. 
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4. Проучавања из осталих области шумарства (13 радова) 

Истраживачки коауторски рад др Виолете Бабић је био и везан за различите научне 

дисциплине из области шумарства.  

Анализа дендрофлоре на подручју Београда вршено је у раду бр. 53, дендролошки 

диверзитет на Фрушкој Гори у раду бр. 60, а проучавање борова на Делиблатској пешчари у 

раду 58. У радовима под бр. 3 и 25 обрађене су фитоценолошке карактеристике у плантажама 

топола заштићеног централног басена Дунава, као и фитоценолошких карактеристика и 

диверзитета приземне флоре у вештачки подигнутим састојинама боровца, дуглазије и ариша 

на станишту сладуна и цера са грабом на подручју Боговађе. Анализа особина земљишта у 

шумама обрађена је у радовима бр. 4 и 40. У радовима број 5 и 12 указано је на екотипску 

карактеризацију генетичке варијабилности провенијенција букве и значај црног јасена за 

пошумљавање деградираних терена Србије. 

Посебну групу чине радови бр. 10 и 15, у којима је указано на значај производних и 

социјалних функција букових шума у Србији, као и валоризација природне естетске 

вредности шумског комплекса планине Гоча за одмор и рекреацију. Посебну групу радова, 

такође, чине радови бр. 16 и 26, у којима нису вршена проучавања у области шумарства.  

  

3.2.2. Цитираност 

 

Радови др Виолете Бабић без аутоцитата, на основу академске базе података Web 

Science, до априла 2019. године цитирани су 15 пута у међународним часописима (Прилог 4). 
 

 

4. ИЗБОРНИ УСЛОВИ 

 

4.1. Стручно-професионални допринос 
 

 

4.1.1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у 

земљи или иностранству 
 

Др Виолета Бабић је члан уређивачког одбора врхунског научног часописа 

националног значаја „Шумарство“ (ISSN:0350-1752). Издавач: Удружење шумарских 

инжењера и техничара Србије и Универзитет у Београду – Шумарски факултет (Прилог 9).  
 

4.1.2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним 

скуповима националног или међународног нивоа 

 

Кандидат, др Виолета Бабић, до избора у звање доцента, има 13 саопштених радова  на 

међународним скуповима (9 је штампано у целини и 4 штампано у изводу) и 1 саопштење на 

националном скупуа штампан у целини (Прилог 1а).  

После избора у звање доцента има 12 саопштења радова на скуповима међународног 

значаја: 4 рада су штампана у целини и 8 радова је штампано у изводу (Прилог 1б). 

 

4.1.3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским, 

специјалистичким, мастер и докторским студијама 

 

У протеклом периоду кадидат има запажено анагажовање у овим активностима. 

 

1. До избора у звање доцента на основним студијама (Прилог 6) 

- члан 11 комисије за при изради, оцени и одбрани дипломских радова по старом 

програму  и 3 завршна рада по болоњском систему на Одсеку за шумарство; 
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2. После избора у звање доцента (Прилог 5 и 6)  

 

2.1. Менторство на докторским студијама 

- ментор 1 докторске дисертације у оквиру подмодула УНО Гајење шума  

 

2.2. Менторство на мастер академским студијама  

- ментор у 7 мастер радова у оквиру модула УНО Гајење шума  

 

2.3. Чланство у комисијама за израду, оцену одбрану радова или тема 

- члан 3 Комисије за оцену научне заснованости теме докторских дисертација 

- члан 1 Комисије за одбрану пројекта докторске дисертације  

- члан 15 Комисија за оцену и одбрану мастер радова на мастер академским студијама 

на одсеку за Шумарство 

- члан 14 Комисија за оцену и одбрану завршних радова на сновним академским 

студијама на Одсеку за шумарство 

- члан 2 Комисије за одбрану дипломских радова на сновним академским студијама на 

Одсеку за шумарство и Одсеку за Пејзажну архитектуру 

 

 

4.1.4. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката 

 
Шест научно-истраживачких (НИ) пројеката Министарства науке и заштите животне средине 

Републике Србије и Министрства науке и технологије Републике Србије (МНТР) 

 

 1. Истраживач на НИ пројекту БТН. 6.1.0.7231. А (2002-2004) „Производња дрвета за 

задовољење нарастајућих потреба тржишта-Високе букове шуме“. Министартство науке и 

заштите животне средине Републике Србије. Руководилац пројекта: проф др Љубивоје Стојановић. 

 2. Истраживач на НИ пројекту БТН. 361003 (2005-2008) „Високе храстове шуме“ 
Министартство науке и заштите животне средине Републике Србије. Руководилац пројекта: проф др 

Љубивоје Стојановић.  

 3. Истраживач на НИ пројекту БТН. 20052 (2008-2010) „Промене у шумским екосистемима под 

утицајем глобалног загревања“. Министартство науке и заштите животне средине Републике Србије. 

Руководилац пројекта: др Љубинко Ракоњац, виши научни сарадник. 

 4. Истраживач на НИ пројекту БТН. 20033 (2008-2010) „Технологија производње и садње 

наменског садног материјала за пошумљавање деградираних терена”. Министартство науке и заштите 

животне средине Републике Србије. Руководилац пројекта: проф др Василије Исајев.  

5. Истраживач на НИ пројекту III 43007 (2011-2019)  „Истраживање утицаја климатских 

промена на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање“. Министарство науке и 

заштите животне средине Републике Србије. Руководилац пројекта: Проф др Ратко Кадовић. 

6. Истраживач на НИ пројекту TR 31041  (2011-2019) „Шумски засади у функцији повећања 

пошумљености Србије“. Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије. 

Руководилац пројекта: Проф др Драгица Вилотић. 

 
Шест научно-истраживачких (НИ) пројеката Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије; Министарства пољопривреде и заштите животне стедине 

 

 1. Истраживач на НИ пројекту (2010-2011) „Обнављање букових шума у условима отежаним 

за  обнављање“. Руководилац пројекта: Проф др Милун Крстић. 

 2. Истраживач на НИ пројекту (2011-2019) „Процена и праћење ефеката-утицаја ваздушних 

загађења на шумске екосистеме у републици Србији“., НФЦ Национални фокал центар за праћење 

стања-виталности шума Републике Србије. Руководилац пројекта: др Радован Невенић, научни 

саветник, од 2018.год. руководилац пројекта др Љубинко Ракоњац, научни саветник. 
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 3. Истраживач на НИ пројекту (2012-2013) „Истраживање рационализације и ефеката 

прореда у хигрофилним лужњаковим шумама“. Руководилац пројекта: др Мартин Бобинац, 

ван.проф. 

 4. Истраживач на НИ пројекту (2014-2015) „Истраживање узрока сушења шума са прогнозом 

кретања појаве и начина санације са аспекта заштите и планирања газдовања шума“. Руководилац 

пројекта: др Златан Радуловић, научни сарадник. 

 5. Истраживач на НИ пројекту (2014-2016) „Истраживање начина и могућности обнављања 

храста китњака у Србији“. Руководилац пројекта: Проф др Милун Крстић. 

 6. Истраживач на НИ пројекту (2016-2017) „Програм мера и активности за унапређење стања 

изданачких шума букве и храста у Републици Србији“. Руководилац пројекта: MSc Божидар 

Миловановић. 

 

 

4.1.5.  Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, 

експертиза, рецензија радова или пројеката 

 

1. Кандидат др Виолета Бабић била је рецезент 9 научних радова објављених у 

научним часописима (Прилог 10): 

- Шумарство – издавачи су Удужење шумарских инжењера и техничара Србије и 

Универзитет у Београду-Шумарски факултет  (категорија М24);  

- Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“, САНУ Београд 

(категорија М51);  

- Топола - Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду 

(категорија М52). 

2. Била је рецензент једног практикума под насловом „Гајење шума II – практикум“ 

из уже научне области: Гајење шума (Прилог 10).  

Аутори: др Крстић М. и MSc Кањевац Б. (2017). Издавач Универзитет у Београду - 

Шумарски факуллтет.  ISBN 978-86-7299-255-7.  

 

 

4.2. Допринос академској и широј заједници 

 

 

4.2.1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа 

или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству 

 

Др Виолета Бабић активно учествује у раду органа Шумарског факултета: 

- била је секретар Катедре гајења шума од школске 2012/13 до 2014/15 године; 

заменик шефа Катедре гајења шума од школске 2015/16 до 2017/18. године;  

- од школске 2018/19. године је шеф Катедре гајења шума;  

- члан је Изборног већа Шумарског факултета од фебуара 2015. године;  

- члан је Наставно-научног већа Шумарског факултета у од школске: 2015/16  до 

2018/19. године; 

- руководилац је „Центра за мониторинг климатских промена у шумским 

екосистемима“ на Шумарском факултету-Универзитета у Београду (Прилог 11); 

- члан Комисије на докторским студијама – област Шумарство подмодул – Гајење 

шума за школске: 2016/17. год., 2017/18. год., 2018/19. год. (Прилог 5); 

- члан Комисије за рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских 

студија Одсека за  шумарство у току школских: 2010/11; 2011/12; 2015/16; 2016/17; 2017/18; 

2018/19; 2019/20. године;   

- председник Комисије за спровођење поступка студентског вредновања педагошког 

рада наставника и сарадника Одсека за шумарство за школске 2015/16 и 2016/17. године; 
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- од 2013/14 године представник одсека за Шумарство у ИО синдиката Шумарског 

факултета, а од 2016 потпредседник ИО СО Шумарског факултета Универзитета у 

Београду. 

- члан је Комисије за Акредитацију на Одсеку за Шумарство у актуелном 

акредитационом циклусу. 

 

 

4.2.2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној 

заједници 

Др Виолета Бабић је представник Шумарског факултета Универзитета у Београду, у 

стручно-оперативном тиму Секретеријата за заштиту животне средине Града Београда са 

задатком предузимања превентивних мера заштите од високих температура. 

 

 

4.3. Сарадња са другим високошколским, односно установама културе или уметности 

научно- истраживачким установама у земљи и иностранству 

 

 

4.3.1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са другим 

високошколским или научноистраживачким установама у земљи или иностранству. 

 

Др Виолета Бабић је учествовала у 3 пројекта који су реализовани на Институту за 

шумарство у Београду:  

 1. Истраживач на НИ пројекту БТН. 20052 (2008-2010) „Промене у шумским 

екосистемима под утицајем глобалног загревања“. Министартство науке и заштите животне 

средине Републике Србије. Руководилац пројекта: др Љубинко Ракоњац, виши научни 

сарадник. 

 2. Истраживач на НИ пројекту (2011-2019) „Процена и праћење ефеката-утицаја 

ваздушних загађења на шумске екосистеме у републици Србији“., НФЦ Национални фокал 

центар за праћење стања-виталности шума Републике Србије. Руководилац пројекта: др 

Радован Невенић, научни саветник, од 2018.год. руководилац пројекта др Љубинко Ракоњац, 

научни саветник.  

 3. Истраживач на НИ пројекту (2014-2015) „Истраживање узрока сушења шума са 

прогнозом кретања појаве и начина санације са аспекта заштите и планирања газдовања 

шума“. Руководилац пројекта: др Златан Радуловић, научни сарадник.  

 

Посебно се истиче сарадња коју је др Виолета Бабић је остварила у реализацији 

научних остварења и даље унапређује са другим високошколским и  научним установама у 

земљи и иностранству:  

- Институт за Шумарство у Београду;  

- Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду;  

- Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ Београд;  

- Шумарски факултет у Бања Луци;  

- Биолошки факултет Универзитета у Београду;  

- Пољопривредни факултет Универзитета у Београду;  

- Физички факултет Универзитета у Београду;  

- Географски факултет Универзитета у Београду;  

- Машински факултет Универзитета у Београду;  

- Елекротехнички факултет Универзитета у Београду. 
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4.3.2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  или 

научноистраживачким установама у земљи или иностранству 

 

У погледу ангажовања на другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи др Виолета Бабић била је: 

- члан Комисије за реизбор у звање једног научног сарадника на Географском 

институту „Јован Цвијић“ САНУ у Београду; 

- члан Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације на 

Биолошком факултету у Београду (Прилог 5). 
 

 

4.3.3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или 

организацијама националног или међународног нивоа 
 

Од научних и стручних асоцијација, др Виолета Бабић је члан:  

- Удружења шумарских инжењера и техничара Србије;  

- IUFRO - Division 3.  

 

 

4.3.4. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству 

 

Доцент Виолета бабић одржала је два предавања по позиву на Шумарском факултету 

у Бања Луци (Прилози 12), и то: 

- за студенте прве године основних студија из предмета Шумарска екоклиматологија 

на тему: „Клима урбаних подручја“; 

- за студенте мастер студијског програма позивна предавања на тему: „Значај 

микроклиматских карактеристика у обнови храстових шума“  
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5. ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу анализе достављеног конкурсног материјала, Комисија је констатовала да 

се на расписани конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област: 

Гајење шума, на Шумарском факултету Универзитета у Београду, пријавио један кандидат - 

др Виолета Бабић, доцент Универзитета у Београду - Шумарског факултета за ужу научну 

област: Гајење шума. 

Анализом свих релевантних података, може се закључити да је доцент Виолета Бабић 

постигла запажене резултате у наставном и научно-истраживачком раду, и да има жељу да 

своје знање унапређује. У наставно-педагошкој активности показала је залагање, стручност, 

самосталност и комуникативност. Својим радом у креирању планова и програма вежби и 

предавања за предмете, за које је задужена, значајно је допринела унапређењу наставе на 

Шумарском факултету. Од наставне литературе коаутор је једног практикума и једних 

ауторизованих предавања из своје области ангажовања. Њен педагошки рад је од стране 

студената оцењиван врло добром и одличном оценом.  

У познавању метода и техника научно-истраживачког рада у својој области испољила 

је неопходну креативност и критички однос кроз интерпретацију добијених резултата на 

нивоу достигнућа савремене науке, као и смисао за самосталан и тимски рад, јер је остварила 

успешну научну и стручну сарадњу са колегама из исте или сродних области и научних 

институција. У прилог томе говори број и структура објављених радова – 30 пре избора у 

звање доцента и 36 после избора. У категорији М20 је објавила 16 радова, од чега 5 радова у 

часописима са SCI листе. Учествовала је у реализацији 12 националних научно-истраживачких 

пројеката. 

На основу изложених чињеница о досадашњем раду, Комисија је позитивно оценила 

укупну активност кандидаткиње др Виолете Бабић, доцента. Закључила је да испуњава све 

услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Шумарског факултета и 

Правилника о минималним условима за избор у звање наставника на Универзитету у 

Београду за избор у звање и на радно место за које је расписан конкурс, и предлаже 

Изборном већу Универзитета у Београду - Шумарског факултета да се др Виолета Бабић 

изабере у звање ванредног професора за ужу научну област: Гајење шума. 

 

     ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 
 

1. др Милун  Крстић, редовни професор 

Универзитета у Београду- Шумарског факултета 

 
 

2. др Мирослава Ункашевић, редовни професор 

Универзитета у Београду - Физичког факултета, у пензији 
 

 

3. др Зоран Говедар, редовни професор 

Универзитета у Бања Луци - Шумарског факултета 
 

 

4. др Љубинко Ракоњац, научни саветник  

Института за шумарство у Београду 

 
 

5. др Милан Кнежевић, редовни професор  

Универзитета у Београду - Шумарског факултета 
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ПРИЛОГ 1  

СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА ДР ВИОЛЕТЕ БАБИЋ 
 

а) ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА  

 

Одбрањена магистарска и докторска дисертација (M70) 

 

Одбрањен магистарски рад (М72=3) 

 

 1. Babić V. (2007) Uzgojni problemi u sastojinama graba na staništu higrofilne šume 

lužnjaka, graba i jasena na području ravnog Srema. Magistarska teza rukopis, Šumarski fakultet 

Univerziteta u Beogradu, Beograd. str. 1-153.  

UDK: 630*22/*24:582.632.1(497.113Srem)(043.2) 

 

Одбрањена докторска дисертација (М71=6) 

 

2. Babić V. (2014): Uticaj ekoloških faktora i sastojinskih karakteristika na prirodnu obnovu 

šuma hrasta kitnjaka (Quercus petraeae agg. Ehr.) na Fruškoj Gori, Doktorska disertacija u 

rukopisu, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, str. 1-305, UDC: 

630*1+630*22/*23:582.632.2(497.113)(043.3) 

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11045/bdef:Content/download  

 

1. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20) 

 

Рад у међународном часопису (М23=3) 

 

            3. Galić Z., Orlović S., Vasić V., Galović V., Klašnja B., Stojanović D., Babić V. (2011): 

Phytocoenological characteristics in poplar plantations in the protected region of the central 

Danube basin, Archives of Biological Sciences, Vol. 63, No. 3, pp. 811-817, Serbian Biological 

Society Beograde, ISSN:0354-4664; UDC630.18(282.243.7)(497.11); DOI:10.2298/ABS1103811G 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2011/0354-46641103811G.pdf 

 

2. Радови објављени у научним часописима националног значаја (М50) 

 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 =2)  

 

4. Knežević M., Babić V., Galić Z., Košanin O. (2011): Osobine zemljišta u šumama hrasta 

kitnjaka (Quercetum montanum typicum Čer. et  Jov. 1953) na području Fruške Gore, Glasnik 

Šumarskog fakulteta br. 104, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet,Beograd, str. 97-108; 

ISSN: 0353-4537; UDC:630*114.1/2:630*114441.2/.3; DOI: 10.2298/GSF1104097K 
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-4537/2011/0353-45371104097K.pdf 

5. Sijačić-Nikolić M., Milovanović J., Nonić M., Knežević R., Babić V. (2012): Ekotipska 

karakterizacija genetičke varijabilnosti provenijencija bukve iz jugoistočne Evrope na osnovu 

morfometrijskih svojstava listova, Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 106, Univerzitet u Beogradu 

Šumarski fakultet, Beograd, str. 197-214; 

ISSN:0353-4537 UDC:630*164.5+630*165.5:582.632.2; DOI:10.2298/GSF1206197S 
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-4537/2012/0353-45371206197S.pdf  

6. Крстић М., Бабић В., Кањевац Б. (2013): Прилог познавању климатско-

вегетацијских карактеристика брдског подручја Србије, Шумарство бр. 3-4, Удружење 

шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у Београду Шумарски факултет, 

Београд стр. 121-132; ISSN: 0350-1752; UDK 630*111.8:630*18(497.11 Šumadija) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2013_3-4/sumarstvo2013_3-4_rad08.pdf 

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11045/bdef:Content/download
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2011/0354-46641103811G.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-4537/2011/0353-45371104097K.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-4537/2012/0353-45371206197S.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2013_3-4/sumarstvo2013_3-4_rad08.pdf
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7. Бабић В., Крстић М. (2014): Климатске карактеристике појаса китњакових шума 

на Фрушкој Гори, Шумарство бр. 3-4, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и 

Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 49-62; ISSN:0350-1752; 

 UDK 630*111.8+630*18(497.113 Fruška gora) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2014_3-4/sumarstvo2014_3-4_rad04.pdf 

 

3. Радови у часописима националног значаја (M50) 

 

Рад у истакнутом националном часопису (М52=1,5)  

 

8. Бабић В. Миловановић Д. (2003): Климатске карактеристике у планинској шуми 

букве на Брезовици, Шумарство, бр.1-2, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије 

и Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 125-133; ISSN 0350-1752; UDK 

630*111.8:582.632.2 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2003_1- 2/sumarstvo2003_1-2_rad10.pdf 

  9. Крстић М., Бабић В. (2003): Проучавање изданачке способности ниских букових 

шума, Шумарство, бр. 3-4, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и 

Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 41-50; ISSN 0350-1752; UDK 

630*222 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2003_3-4/sumarstvo2003_3-4_rad4.pdf 

  10. Миловановић Д., Крстић М., Бабић В. (2004): Значај производних и социјалних 

функција букових шума у Србији, Шумарство бр. 1-2, Удружење шумарских инжењера и 

техничара Србије и Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 105-116; ISSN 

0350-1752; UDK 630*906/907+22 (Стручни рад) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2004_1-2/sumarstvo2004_1-2_rad11.pdf  

       11. Bobinac М., Šimunovački Đ., Babić V. (2004): Elements of reconstruction plan of pure 

hornbeam stands on the site of pedunculate oak, hornbeam and ash forest, Acta herbologica, Vol. 

13, No. 1, pp. 227-234, Belgrade  

         12. Миловановић Д., Милошевић Р., Бабић В. (2004): Валоризација природне естецке 

вредности комплекса Гоч-Гвоздац за одмор и рекреацију. Шумарство бр. 4, Удружење 

шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у Београду Шумарски факултет, 

Београд, стр. 57-71, ISSN 0350-1752; UDK 630*907.2+222 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2004_4/sumarstvo2004_4_rad6.pdf 

         13. Станковић Д., Ункашевић М., Бабић В. (2006): Резултати истраживања 

климатских чинилаца и ваздушних полутаната на Иришком Венцу – НП ФРУШКА ГОРА, 

Шумарство бр.1-2, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у 

Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 89-102; ISSN 0350-1752;  UDK 504.2 (Претходнo 

саопштењe) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2006_1-2/sumarstvo2006_1-2_rad8.pdf  

14. Бабић В. (2008): Климатске карактеристике Сремског шумског подручја, 

Шумарство бр. 4, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и Шумарски факултет 

Универзитета у Београду, Београд, стр. 99-107; ISSN 0350-1752; UDK 630*111+181.2 

(497.113 Srem) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2008_4/sumarstvo2008_4_rad09.pdf 

15. Исајев В., Иветић В., Бабић В. (2009): Значај црног јасена (Fraxinus ornus) за 

пошумљавање деградираних терена Србије, Шумарство бр. 1-2, Удружење шумарских 

инжењера и техничара Србије и Универзитет у Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 

45-56; ISSN 0350-1752; UDK: 630*233+232.3 ] :582.916.16 Fraxinus ornus L. (497.11)  
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2009_1-2/sumarstvo2009_1-2_rad04.pdf  

16. Радовановић Р., Милосављевић А., Срећковић М., Бабић В. (2010): Примена 

холографске интерферометрије у анализи деформација модела коморе израђеног од 

вишекомпонентне легуре типа Al-Zn-Mg-Cu, Енергија – економија - екологија бр. 4, Савез 

енергетичара, Београд, стр. 80-86, ISSN:0354-8651; www.savezenergetičara.org.rs 

http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2014_3-4/sumarstvo2014_3-4_rad04.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2003_1-%202/sumarstvo2003_1-2_rad10.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2003_3-4/sumarstvo2003_3-4_rad4.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2004_1-2/sumarstvo2004_1-2_rad11.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2004_4/sumarstvo2004_4_rad6.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2006_1-2/sumarstvo2006_1-2_rad8.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2008_4/sumarstvo2008_4_rad09.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2009_1-2/sumarstvo2009_1-2_rad04.pdf
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4. Зборници радова са међународних научних скупова (M30) 

 

Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини (М33=1)  

 

  17. Крстић М., Бабић В. (2003): Корелациона зависност важнијих морфометријских 

карактеристика једногодишњих биљака црвеног храста. Зборник радова са симпозијума: 

Перспективе развоја шумарства. 23-24. октобар, Шумарски  факултет Универзитета у Бања 

Луци, Бања Лука, стр. 87-96 

 18. Bobinac M., Rađević V., Babić V. (2006): A constribution to the study of silvicultural 

needs of hornbeam (Carpinus betulus L.) stands in the area of Srema, International Scientific 

Conference: Sustainable use of forest Ecosystems The Challenge of the 21st Century, Proceedings, 

Institute of Forestry, Donji Milanovac, pp. 177-181 

19. Babić V. (2007): Biological and qualitative structure of high hornbeam stands in the 

region of Srem, International Symposium: Sustainable forestry – problems and challenges 

perspectives and challenges in wood technology, Proceedings, Faculty of Forestry, 24-26 October, 

Ohrid, Macedonia, pp. 7-12 

20. Babić V., Krstić M. (2007): Contribution to the knowledge of the hornbeam sprouting 

ability, International Symposium: Sustainable forestry – problems and challenges perspectives and 

challenges in wood technology, Proceedings, Faculty of Forestry, 24-26 October, Ohrid, 

Macedonia, pp. 89-94 

21. Babić V., Abjanović Z., Cvetković Đ. (2007): State and occurrence of hornbeam forests 

in the area of forest management unit Sremska Mitrovica, International Scientific Conference: 

Integral protection of forests – scientific – technological platform, Proceedings, Institute of 

Forestry, 12th of December, Belgrade Serbia, pp 216-221  

22. Babić V. (2010): Contribution to the study of light regime in sessile oak stands on 

Fruška Gora, International Scientific Conference: Forest ecosystems and climate changes, 

Proceedings, Institute of Forestry, March 9-10th, Belgrade Serbia, pp. 35-41; ISBN: 978-86-80439-

21-1; Vol.1 ISBN: 978-86-80439-22-8   
http://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol1-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-
CHANGES.pdf 

23. Babić V., Galić Z., Rakonjac Lj., Stajić S. (2011): Microclimate conditions in the stands 

of sessile oak on acid brown and lessive acid brown soils in Fruska Gora, International Scientific 

Conference: First Serbian Forestry Congress – Future with forest, Congress, Proceedings, 

University of Belgrade Faculty of Forestry, November 11-13th, Belgrade, Serbia, pp. 135-141; 

ISBN: 978-86-7299-071-3 

24. Babić V., Krstić M., Knežević M., Galić Z., Košanin O. (2011): Contribution to the 

defining of stand characteristics and site conditions in the sessile oak forest in Fruska Gora, 

International Scientific Conference: First Serbian Forestry Congress – Future with forest, Congress, 

Proceedings, University of Belgrade Faculty of Forestry, November 11-13th, Belgrade, Serbia, pp. 

142-148; ISBN: 978-86-7299-071-3 

25. Stajić S., Miletić Z., Čokeša V., Babić V. (2012): Phytocenological characteristics and 

diversity of ground flora in artificially established stands of Weymouth pine, Douglas-fir and larch 

in the area of Bogovadja, International Scientific Conference: Forest in future – Sustainable use, 

Risks and Challenges, Proceedings, Institute of Forestry, October 4-5th, Belgrade, Republic of 

Serbia, pp. 515-520; ISBN:978-86-7299-066-9 
http://www.forest.org.rs/pdf/proceedings-conference2012.pdf 
 

 

Рад на скуповима међународног значаја штампана у изводу (М34 =0,5) 

 

26. Petronić S., Milosavljević A., Milovanović D., Momčilović M., Babić V., Polić-

Radovanović S. (2010): Microstructural changes arisen by interaction of picosecond laser with 

austenitic materials, TWELFTH ANNUAL CONFERENCE „ YUCOMAT 2010“ , The Book of 

http://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol1-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf
http://www.forest.org.rs/pdf/konferencije/PROCEEDINGS-Vol1-FOREST-ECOSYSTEMSAND-CLIMATE-CHANGES.pdf
http://www.forest.org.rs/pdf/proceedings-conference2012.pdf
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Absracts, Institute of Technical Sciences of the Serbian Academy of Sciences and Arts, September 

6-10th, Herceg Novi, Montenegro, p. 136; ISBN:978-86-80321-18-9 
http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/123/2010-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

27. Krstić M., Bjelanović I., Babić V. (2011): Restoration of beech forests after forest fire in 

northeastern Serbia, Ecology and Silviculture of Beech, IUFRO 1.01.07, Dresden University of 

Technology, Department of Forest Sciences, Tharandt., Book of abstracts, 12-17th, Dresden, 

Germany, p. 44 

28. Popović V., Jokanović D., Šijačić-Nikolić M., Ćirković-Mitrovic T., Babić V. (2012): 

Impact of climatic factors on the growth rings width of Taxodium from Backa Palanka area 

(Taxodium distichum (L.) Rich.), EGU General Assembly 2012 - Aspects of Biomass utilization 

from Forests and other Resources, Book of abstracts, European Geosciences Union, Vol. 14, p. 250; 

22-27. Apr., Vienna, Austria.  EGU: 2012-726-1,2012 

29. Babić V. (2012): Contribution to the study of microclimate conditions in the stands of 

sessile oak in Fruška Gora, International Scientific Conference: Forestry science and practice for 

the purpose of sustainable development of forestry-20years of the faculty of forestry i Banja Luka, 

Book of abstracts, Faculty of Forestry, November 1-4th, Banja Luka, Republic of Srpska/B&H., p. 

69, ISBN:978-99938-56-25-2 

 

Рад на домаћем скупу по позиву штампан у целини (М61=1,5)   
 

30. Крстић М., Бабић В., Стајић С., Кањевац Б. (2013): Карактеристике климе 

висинског појаса шума сладума и цера у Шумадији, зборник радова, семинар и округли сто -“ 

Обнављање храстових шума – обнављање шума сладуна и цера“,  Београд, стр. 115-122; 

UDC: 630*111.8:582.632.2(497.11-Šumadija) ISBN:978-86-906937-5-7;   25.-25.Oct.2013.    

http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/Zbornik_Obnavljanje_suma_sladuna_i_cera.pdf 

 

 

б) ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА  

 

1. Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20) 

 

Рад у истакнутом међународном часопису (М22=5) 

 

31. Babić V., Krstić M., Govedar Z., Todorić J., Vuković N., Milošević Z. (2015): 

Temperature and other microclimate conditions in the oak forests on Fruška Gora (Serbia), Thermal 

Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 19, Suppl. 2, pp. S415-S425, 

ISSN: 0354-9836; DOI: 10.2298/TSCI150430116B 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2015/0354-98361500116B.pdf 

32. Govedar Z., Krstić M., Keren S., Babić V., Zlokapa B., Kanjevac B. (2018): Actual and 

Balanced Stand Structure: Examples from Beech-Fir-Spruce Old-Growth Forests in the Area of the 

Dinarides in Bosnia and Herzegovina, Sustainability 2018, 10, 540; pp. 1–15. 

doi:10.3390/su10020540 
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/540/htm 

33. Vuković A., Vujadinović M., Rendulić S., Đurđević V., Ruml M., Babić V., Popović D. 

(2018): Global warming impact on climate change in Serbia for the period 1961-2100., Thermal 

Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, Belgrade, Vol. 22, No 6A, pp. 2267-2280, 

doi.org/10.2298/TSCI180411168V 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2018/0354-98361800168V.pdf 
 

Рад у међународном часопису (М23=3) 

 

 34. Krstić M., Kanjevac B., Babić V. (2018): Effects of extremely high temperatures on 

some growth parameters of sessile oak (Quercus petraea/Matt./Liebl.) seedlings in northeastern 

http://dais.sanu.ac.rs/bitstream/handle/123456789/123/2010-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/Zbornik_Obnavljanje_suma_sladuna_i_cera.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2015/0354-98361500116B.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/540/htm
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-9836/2018/0354-98361800168V.pdf


17 

 

Serbia, Archives of Biological Sciences, Vol. 70, No. 3, pp. 521-529, Serbian Biological Society, 

Beograd, DOI:10.2298/ABS171215013K, ISSN:0354-4664 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2018/0354-46641800013K.pdf 

 

Рад у националном часопису међународног значаја (М24=3) 

 

 35. Крстић M., Кањевац Б., Бабић В., Васиљевић Ж. (2017): Утицај услова станишта и 

састојинских карактеристика на преживљавање и развој подмлатка храста китњака, 

Шумарство бр. 1-2, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у 

Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 25-42; ISSN:0350-1752,  

UDC: 630*11+630*630*231:582.632.2 (497.11 Cer) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2017_1-2/sumarstvo2017_1-2_rad02.pdf 

           36. Kањевац Б., Добросављевић Ј., Бабић В. (2017): Прилог познавању обилности 

урода и квалитета жира храста китњака на подручју североисточне Србије, Шумарство бр. 1-

2, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у Београду Шумарски 

факултет, Београд, стр. 66-76; ISSN:0350-1752, UDC:630*231:582.632.2(497.11-18) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2017_1-2/sumarstvo2017_1-2_rad05.pdf 

37. Kањевац Б., Бабић В. (2017): Прилог познавању способности вегетативног 

размножавања беле липе (Tilia tomentosa Moench.) на подручју североисточне Србије, 

Шумарство бр. 3-4, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у 

Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 127-139;  

ISSN:0350-1752, UDK:630*231.4:582.685.4(497.11-18) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2017_3-4/sumarstvo2017_3-4_rad08.pdf 

38. Живановић С., Гоцић M., Вукин M., Бабић В (2018): Значај познавања утицаја 

услова влажности на учесталост и интензитет шумских пожара, Шумарство бр. 3-4, 

Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у Београду Шумарски 

факултет, Београд, стр. 117-126; ISSN:0350-1752, UDK 630*431(497.11-18) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_3-4/sumarstvo2018_3-4_rad08.pdf 

      39. Крстић M., Кањевац Б., Бабић В., Васиљевић Ж. (2018): Карактеристике 

вештачког обнављања шума храста китњака (Quercus petraea/Matt./Liebl.) на планини Цер, 

Шумарство бр. 1-2, Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у 

Београду Шумарски факултет, Београд, стр. 43-62; ISSN:0350-1752, 

UDK630*232:582.632.2(497.11 Cer)  
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_1-2/sumarstvo2018_1-2_rad03.pdf 

     40. Galić Z., Ponjarac R., Kiš A., Novčić Z., Vasić V., Vasić S., Babić V. (2018): Tipovi, 

osobine i rasprostranjenost zemljišta u gazdinskoj jedinici “Doroslovačke šume”, Glasnik 

Šumarskog fakulteta br. 117, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, str. 63-80; 

ISSN:0353-4537, UDK:630*114.1/.2(497.113) DOI:https://doi.org/10.2298/GSF1817063G 
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2018/0353-45371817063G.pdf 

           41. Živanović S., Gocić M., Vukin M., Babić V (2018): The importance of the knowledge of 

the effects of moisture conditions on the frequency and intensity of forest, Forestry. Organ of 

Society of Forestry Engineers and Technicians of the Republic of Serbia, University of Belgrade 

Faculty of Forestry, Belgrade, Vol. LXX (3- 4): pp. 127 – 136, ISSN:0350-1752, UDK 

630*431(497.11-18)= 111 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_3-4/sumarstvo2018_3-4_rad09.pdf 

42. Mиленковић M., Мунћан С., Бабић В. (2018): Два века пошумљавања Делиблатске 

пешчаре: Проблем шумских пожара, Шумарство бр. 3-4, Удружење шумарских инжењера и  

техничара Србије и Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд, стр. 1-24; 

ISSN:0350-1752, UDK 630*43+630*233(497.113 Deliblatska peščara) (прегледни рад) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_3-4/sumarstvo2018_3-4_rad01.pdf 

43. Бабић В., Крстић М., Галић З., Кањевац Б. (2019): Карактеристике подмлађивања 

у изданачкој шуми храста китњака на подручју НП „ Фрушка гора“, Шумарство бр. 1-2, 

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0354-4664/2018/0354-46641800013K.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2017_1-2/sumarstvo2017_1-2_rad02.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2017_1-2/sumarstvo2017_1-2_rad05.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2017_3-4/sumarstvo2017_3-4_rad08.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_3-4/sumarstvo2018_3-4_rad08.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_1-2/sumarstvo2018_1-2_rad03.pdf
http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0353-4537/2018/0353-45371817063G.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_3-4/sumarstvo2018_3-4_rad09.pdf
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_3-4/sumarstvo2018_3-4_rad01.pdf
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Удружење шумарских инжењера и  техничара Србије, Универзитет у Београду-Шумарски 

факултет, Београд, стр. 37-51; ISSN:0350-1752,  

UDK 630*222+630*231:582.632.2(497.113-751.2 Fruška gora) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_1-2/sumarstvo2019_1-2_rad03.pdf 

44. Стајић С., Крстић М., Чокеша В., Бабић В. (2019): Утицај орографских фактора на 

распрострањење шумске вегетације на Космају, Шумарство бр. 1-2, Удружење шумарских 

инжењера и техничара Србије, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд, стр. 

69-85;   UDK 630*181.1:630*113.2/3(497.11 Kosmaj), ISSN:0350-1752,                             
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_1-2/sumarstvo2019_1-2_rad05.pdf 

45. Milenković M., Ducić V., Mihajlović J., Babić V. (2019): Forest fires in Finland – the 

influence of atmospheric oscillations, Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA, 

Vol.69, no 1, Belgrade pp. 75-82, ISSN:0350-7599, UDC: 911.2:614.341(480), 

DOI:10.2298/IJGI1901075M (Research note) 
http://www.gi.sanu.ac.rs/zbornik/index.php/zbornik/article/view/114/pdf 

 

2. Радови објављени у научним часописима националног значаја (М50) 

 

Рад у врхунском часопису националног значаја (М51 =2)  
 

46. Бабић В. (2015): Климатске карактеристике Фрушке Горе, Шумарство бр. 4, 

Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у Београду Шумарски 

факултет, Београд, стр. 25-37; ISSN:0350-1752; UDC: 630*111.82(497.113 Fruška gora) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_4/sumarstvo2015_4_rad03.pdf 

 47. Kрстић M., Кањевац Б., Бабић В. (2015): Упоредне карактеристике симулације 

проредних захвата коришћењем различитих критеријума при дознаци, Шумарство бр. 3, 

Удружење шумарских инжењера и техничара Србије и Универзитет у Београду Шумарски 

факултет, Београд, стр. 1-16; ISSN: 0350-1752; UDC: 630*242:004.94(497.11 Lipovačka Šuma) 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_3/sumarstvo2015_3_rad01.pdf 

 48. Бабић В., Kрстић M. (2016): Истраживање микроклиматских услова у шуми 

храста китњака на Фрушкој гори, Шумарство бр. 1-2, Удружење шумарских инжењера и 
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ПРИЛОГ 2.  
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Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије. Руководилац пројекта: 

проф др Ратко Кадовић. 

6. Истраживач на НИ пројекту TR 31041  (2011-2014) „Шумски засади у функцији 

повећања пошумљености Србије“. Министарство науке и заштите животне средине Републике 

Србије. Руководилац пројекта: проф др Драгица Вилотић. 

 7. Истраживач на НИ пројекту (2010-2011) „Обнављање букових шума у условима 

отежаним за обнављање“. Руководилац пројекта: Проф др Милун Крстић. 

 8. Истраживач на НИ пројекту (2011-2014) „Процена и праћење ефеката-утицаја 

ваздушних загађења на шумске екосистеме у републици Србији“., НФЦ Национални фокал 

центар за праћење стања-виталности шума Републике Србије. Руководилац пројекта: др 

Радован Невенић, научни саветник. 

 9. Истраживач на НИ пројекту (2012-2013) „Истраживање рационализације и 

ефеката прореда у хигрофилним лужњаковим шумама“. Руководилац пројекта: др Мартин 

Бобинац, ван.проф. 

  

 

б) Учешће у научним пројектима после избора у звање доцента 
 

 1. Истраживач на НИ пројекту (2014-2015) „Истраживање узрока сушења шума са 

прогнозом кретања појаве и начина санације са аспекта заштите и планирања газдовања 

шума“. Руководилац пројекта: др Златан Радуловић, научни сарадник. 

 2. Истраживач на НИ пројекту (2014-2016) „Истраживање начина и могућности 

обнављања храста китњакја у Србији“. Руководилац пројекта: Проф др Милун Крстић. 

 3. Истраживач на НИ пројекту (2016-2017) „Програм мера и активности за 

унапређење стања изданачких шума букве и храста у Републици Србији“. Руководилац 

пројекта: MSc Божидар Миловановић 
 4. Истраживач на НИ пројекту (2011-2019) „Процена и праћење ефеката-утицаја 

ваздушних загађења на шумске екосистеме у републици Србији“., НФЦ Национални фокал 

центар за праћење стања-виталности шума Републике Србије. Руководилац пројекта: др 

Радован Невенић, научни саветник, од 2018.год. руководилац пројекта др Љубинко Ракоњац, 
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научни саветник. (почетак реализације пројекта је у периоду пре избора у звање доцента и 

настављен после, тако да је два пута приказан). 

5. Истраживач на НИ пројекту III 43007 (2011-2019)  „Истраживање утицаја 

климатских промена на животну средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање“. 

Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије. Руководилац пројекта: 

проф др Ратко Кадовић (почетак реализације пројекта је у периоду пре избора у звање доцента 

и настављен после, тако да је два пута приказан).  

6. Истраживач на НИ пројекту TR 31041  (2011-2019) „Шумски засади у функцији 

повећања пошумљености Србије“. Министарство науке и заштите животне средине Републике 

Србије. Руководилац пројекта: проф др Драгица Вилотић. (почетак реализације пројекта је у 

периоду пре избора у звање доцента, и настављен после тако да је два пута приказан).  
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Прилог 3:  
Доказ о бјављеним радовима у часописима са SCI листе 
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Прилог 4 

Потврда о броју цитата -Универзитетска библиотета “Светозар Марковић“ 
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Прилог  5 
Обезбеђивање научног подмлатка - менторство и чланство у комисијама  
 
Менторство у докторској дисертацији 
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Чланство у Комисији за одбрану пројекта докторске дисертације 
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Чланство у Комисијама за оцену научне заснованости тема докторских дисертација 
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Учешће у Комисијама на докторским студијама – област Шумарство  
подмодул – Гајење шума 
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ПРИЛОГ 6 

МЕНТОРСТВА И УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДИПЛОМСКИХ И 

ЗАВРШНИХ РАДОВА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА КАО И  

МАСТЕР РАДОВИМА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА 

 

6.1. ПРЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 

а) КОМИСИЈЕ У ДИПЛОМСКИМ РАДОВИМА  

1. Јелена Томић (2007): Квалитет изданачких сладунових шума у шуми Кошутњак. 

2. Марко Лешевић (2011): Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење 

букових шума на подручју ГЈ „Столови Рибница“,   1-28 

3. Чедомир Каровић (2011): Структура и узгојне потребе вештачки подигнуте 

средњедобне састојине беле липе у Специјалном резервату природе „Делиблатска пешчара“,  

1-49. 

4. Иван Шумунов (2011): Избор мера неге у природним састојинама пољског јасена на 

подручју Моношторског Рита и ефекти у петогодишњем периоду, 1-33. 

5. Марко Пантелић (2012): Стање шуме и предлог узгојно-мелиоративних мера у 

изданачкој шуми сладуна и цера и вештачки подигнутој шуми црног бора на Авали 1-37. 

6. Ана Бошњаковић (2013): Предлог мелиоративно-узгојних мера у изданачкој шуми 

букве у ГЈ „Јелова Гора“, на подручју Ужица 1-36. 

7. Ненад Балтић (2013): Стање шума и предлог мелиоративних мера у девастираној 

састојини китњака и букве на подручју Краљева 1-3. 

8. Анђелка Ступар (2013): Приједлог мелиоранивних мјера на обешумљеној површини у 

ГЈ „Ситница“ код Билеће, 1-35. 

9. Небојша Драговић (2014): Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење 

шума цера и сладуна, цера и китњака и букве и храстова на подручју ШГ „Ужице“ 1-48. 

10. Радован Милутиновић (2014): Еколошки услови, стање шума и узгојне потребе у 

Парку природе Голија, 1-42. 

11. Милош Станковић (2015): Предлог мелиоративног уређења обешумљене површине у 

ГЈ „ Завој“ на подручју Пирота, 1-44. 

 

б) КОМИСИЈЕ У ЗАВРШНИМ  РАДОВИМА 

1. Ненад Митић (2011): Предлог мелиоративних мера на обешумљеној површини у ГЈ“ 

Велики Јастребац“ на подручју Алексинца, 1-41 

2. Љиљана Миовић (2011): Предлог узгојно-мелиоративних мера у шуми букве 

изданачког порекла на подручју ГЈ „Радочело-Црепуљник“, 1-40. 

3. Кањевац Бранко (2013) Стање шума и предлог узгојно-мелуиоративних мера у 

изданачкој састојини букве на подручју ГЈ „Рудник“ на примеру одељења 112, 1-39. 

 

6.2. ПОСЛЕ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА 

 

a) МЕНТОРСТВА У МАСТЕР РАДОВИМА  

1. Peno Stefan (2016): Promene osnovnih klimatskih parametara sa nadmorskom visinom na 

planini Vitorog.      1-88 

2. Nikolić Milinko (2016): Režim svetlosti u sastojinama bukve različitog sklopa na Rajcu. 

3. Ujvari Marko (2017): Karakteristike klime Sremskog šumskog područja. 

4. Đorđević Milan (2017): Uticaj potencijala lokalne toplote na rasprostranjenje šuma u GJ 

„Mokra gora – Kršanje“.     1-64 

5. Vićentijević Milorad (2017): Klimatske karakteristike područja Zlatibora.   1-128 

6. Radanović Milan (2019): Režim svetlosti u sastojini bukve u manastirskim šumama na 

Fruškoj gori. 

7. Ćetković Branislav (2019): Mikroklimatski uslovi u šumi sladuna i cera u GJ „Trešnja“. 
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б) УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА У МАСТЕР РАДОВИМА  

 

1. Bojić  Stefan (2016): Stanje, uzgojni ciljevi i mere u izdanačkoj šumi bukve i kulturi 

smrče na području Bratunca. 1-106. 

2. Kabiljo Milan (2016): Učešće i elementi rasta glavnih vrsta drveća u sastojinama 

lužnjaka, poljskog jasena i graba u plavnom i neplavnom delu Gornjeg (ravnog) Srema. 1-56 

3. Milinković Bojana (2016): Sastojinsko stanje i predlog meliorativno-uzgojnih mera u 

degradiranim šumama bukve na području Srebrenice.  

4. Ćurčić Aleksandar (2016): Sastojinsko stanje i uzgojne potrebe u veštački podignutoj 

sastojini crnog bora na području Malog Jastrepca.  

5. Vladan Јовић (2016): Uticaj potencijala lokalne toplote na rasprostranjenje šuma na 

planini Strešer. 

6. Nikolić Branislav (2017): Uticaj potencijala lokalne toplote na rasprostranjenje šuma u GJ 

„Borovik“ na teritoriji ŠU „Surdulica“.  1-70 

7. Mihajlović Miloš (2017): Uticaj potencijala lokalne toplote na rasprostranjenje šuma na 

području planine Kukavica.     1-60 

8. Stojanović Radomir (2017): Stanje šuma oštećenih od ledoloma i predlog meliorativnih 

mera u GJ „Obla glava“ na području ŠU „Aleksinac“ i „Sokobanja“.  1-72 

9. Isajev  Dušan (2017): Sastojinsko stanje u izdanačkoj šumi sladuna i cera na primeru 

odeljenja 15 u GJ „Kosmaj“ i predlog meliorativno-uzgojnih mera.   1-76 

10. Vorkapić  Darinka (2017): Konverzija izdanačkih šuma hrastova na području GJ 

„Stolovi-Ribnica“.   1-81 

11. Ivanović Nataša (2018): Sastojinsko stanje i uzgojne potrebe u veštački podignutoj 

sastojini crnog bora u GJ „ Avala“.       1-85 

12. Tomanić Vesna (2018): Stanje veštački podignutih sastojina topole klona I-214 i 

uzgojne mere u GJ „Dunav“ u okviru ŠU „Rit“.  1-72 

13. Pavlović Milica (2018): Ekološki uslovi i stanje šuma u GJ „Golija“ u okviru Parka 

prirode „Golija“.  1-65 

14. Sofrenić Đorđe (2019): Ekološki uslovi i stanje šuma u specijalnom rezervatu prirode 

„Obedska bara“ na primeru GJ „Grabovačko-Vitojevačko ostrvo“. 

15. Popović Jovana (2019): Stanje šuma i predlog uzgojno-meliorativnih mera u sastojini sa 

osnovnom zemljišno zaštitnom funkcijom na lokalitetu „Duboko“ u ŠU „Lipovica“. 

 

в) КОМИСИЈЕ У ДИПЛОМСКИМ РАДОВИМА 

 

1. Смиљана Дидановић (2015): Предлог узгојно-мелиоративних мера у изданачкој шуми 

букве ГЈ „Муртеница“.   1-35 

2. Бојана Голубовић (2015): Медоносни травњаци у пејзажној архитектури и 

хортикултури.   1-60  

 

г) КОМИСИЈЕ У ЗАВРШНИМ  РАДОВИМА  

 

1. Снежана Радосављевић (2015): Стање шума и предлог узгојно-мелиоративних мера у 

девастираној састојини китњака и букве на подручју Рудника. 1-53 

2. Владан Јовић (2015): Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење шума у 

ГЈ „Кијевац“ на подручју ШУ „Сурдулица“.    

3. Маријана Делић (2015): Приједлог мелиоративног уређења обешумљене површине у 

ПЈ „Доња Дрињача“ на подручју општине Шековић.  1-29 

4. Борко Влајнић (2015): Карактеристике специјалног резервата природе „Обедска бара“ 

и предлог мера за унапређење стања.  1-33 
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5. Милош Михајловић (2016): Предлог узгојно-мелиоративних мера у изданачкој шуми 

букве у ГЈ „Кијевац“ на подручју ШУ „Сурдулица“.  1-31 

6. Жељка Карановић (2016): Састојинско стање и предлог узгојно-мелиоративних мера у 

шуми сладуна и цера на подручју ГЈ „Липовица“ на примеру одељења 52.  1-39 

7. Марина Милосављевић (2016): Утицај потенцијала локалне топлоте на 

распрострањење шума у ГЈ „Ломничка река“ на подручју ШУ „Крушевац“. 1-47 

8. Милош Манчић (2016): Састојинско стање, узгојне потребе и мере у шумама посебне 

намене на подручју ГЈ „Стара планина II – Топли До“.  1-36 

9. Милан Ђорђевић (2016): Предлог мелиоративних мера на обешумљеној површини у 

ГЈ „Креманске косе“.   1-32 

10. Милица Павловић (2017): Стање шума и узгојне потребе парка природе „Стара 

Планина“ у ГЈ „ Топли До“.   1-45 

11. Наташа Ивановић (2017): Стање шума и узгојне потребе у ГЈ „ Ристовача“.  1-67 

12. Ивана Ненадовић (2017): Предлог мелиоративних мера у обешумљеној површини у ГЈ 

„Маљен 1“ у Ваљевском шумском подручју.  1-29 

13. Дуња Дерикоњић (2017): Стање и узгојне потребе у вештачки подигнутој састојини 

белог јасена у ГЈ „Липовица“.  1-54 

14. Милан Радановић (2018): Стање и узгојне потребе у вештачки подигнутој састојини 

црног бора у ГЈ „Врдник-Моринтово“. 1-45 
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Прилог 7 
Чланство у Комисијама за изборе у звања 
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Прилог 8 
Доказ о објављеној наставној литератури  
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Прилог 9 
Чланство у редакционом одбору научног часописа „Шумарство“ 
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Прилог 10 
Потврде о извршеним рецензијама научних радова у научним часописима 
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Доказ о рецензији Практикума из УНО гајење шума 
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Прилог 11  
Руководилац Центра за мониторинг климатских промена у шумским екосистемима 
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Прилог 12 
Предавањима по позиву на Шумарском факултету у Бања Луци 
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                 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: Гајење шума 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1.   др Виолета Бабић  

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Виолета, Пецо, Бабић 

- Датум и место рођења: 15.04.1973. године, Сремска Митровица 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду - Шумарски факултет 

- Звање/радно место: доцент 

- Научна, односно уметничка област: Шумарство 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Шумарски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 1998. 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: Гајење шума  

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2014. год. 

- Наслов дисертације: „Утицај еколошких фактора и састојинских карактеристика на 

природну обнову шума храста китњака (Quercus petraea agg. Ehr.) на Фрушкој Гори“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Гајење шума 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- доцент, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 2015. год. 

- асистент, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 2007. год. 

- асистент – приправник, Универзитет у Београду – Шумарски факултет, 2003. год. 
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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 

Није применљиво јер има педагошко 

искуство 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

Oцена за два предмета од 2015. год. до 

2019. год. четири и пет 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

12 година у звању асистента и  

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 1 докторске дисертације 

Ментор 7 мастер радова 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на академским 

специјалистичким, мастер  или докторским студијама 

Учешће у Комисијама: 

15 мастер радова 

13 дипломских радова 

17 завршних радова 

 

 

 

  

(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:  

 

Објављена  

3 рада М22 

1 рад М23 

(Прилог 1) 

 

Приказују се два 

рада из 

категорије М22 

и 1 из категорије 

М23 

 

 

 

1. Babić V., Krstić M., Govedar Z., Todorić J., Vuković N., 

Milošević Z. (2015): Temperature and other microclimate 

conditions in the oak forests on Fruška Gora (Serbia), 

Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, 

Belgrade, Vol. 19, Suppl. 2, pp. S415-S425. (M22) doi: 

10.2298/TSCI150430116B  

2. Vuković A., Vujadinović M., Rendulić S., Đurđević V., 

Ruml M., Babić V., Popović D. (2018): Global warming 

impact on climate change in Serbia for the period 1961-

2100., Thermal Science, Vinča Institute of Nuclear Sciences, 

Belgrade, Vol. 22, No 6A, pp. 2267-2280, (M22) 

doi.org/10.2298/TSCI180411168V 

3. Krstić M., Kanjevac B., Babić V. (2018): Effects of 

extremely high temperatures on some growth parameters of 

sessile oak (Quercus petraea/Matt./Liebl.) seedlings in 

northeastern Serbia, Archives of Biological Sciences, Vol. 

70, No. 3, pp. 521-529, Serbian Biological Society, Beograd 
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(M23) doi:10.2298/ABS171215013K 

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:  

 

Објављена  

4 рада М33 

8 радова М34 

(Прилог 1) 

 

Приказују се три 

рада из 

категорије М33 

и 1 из категорије 

М34 

 

1. Milenković M., Babić V., Ducić V., Krstić M., Lazić B 

(2016): The water temperature trends of the Sava river in 

Serbia, XXIV International Conference “ Ecological Truth” 

EcoIst ̍16, University of Belgrade Technical faculty Bor, 

Proceedings,  June 12-15th,Vrnjacka Banja, Serbia, pp. 792-

798;    (M33) 

ISBN:978-86-6305-043-3 

2. Milenković M., Babić V., Krstić M., Jović Glavonjić T., 

Denda S. (2017): The North Atlantic Oscillation (NAO), the 

Arctic Oscillation (AO) and forest fires in Lithuania, XXV 

International Conference “Ecological Truth” EcoIst 1̍7, 

University of Belgrade Technical faculty Bor, Proceedings,  

June 12-15th,Vrnjacka Banja, Serbia, pp. 589-596,  (M33) 

ISBN: 978-86-6305-062-4 

3. Milenković, M., Babić, V., Krstić, M., Stojanović, J. 

(2017): Pines in the Deliblato Sands: Ecological lessons, 10th 

International Scientific Conference: “Science and Higher 

Education in Function of Sustainable Development -Sed 

2017”, Business and Technical College of Vocation Studies, 
Proceedings, October 06-07th, Mećavnik-Drvengrad, Užice, 

Serbia, pp. 20-24,  (M33) 

ISBN:978-86-83573-90-5 

4. Babić V., Krstić M., Milenković M., Galić Z., Stajić S., 

Kanjevac B. (2017): Stand characteristics and rejuvenation 

in sessile oak forest (Quercetum petraeae caricetosum 

pilosae Jov. 1975) on national park Fruška Gora in Serbia, 

VIII International Agriculture Symposium “Agrosym 2017”, 

Faculty of Agriculture University of East Sarajevo, Faculty 

of Agriculture University of Belgrade, CIHEAM - 

Mediterranean Agronomic Institute of Bari (CIHEAM - 

IAMB)…, Book of abstract, October 5-8th, Jahorina, Bosnia 

and Herzegovina, p.1349; ISBN 978-99976-632-9-0  (M34) 

 sustainable development of forests, University of Banja 

Luka Faculty of Forestry, Book of abstracts, December 7-

9th, Banja Luka, Bosnia and Hercegovina, p. 95, ISBN: 978-

99938-56-38-2  (M34) 

10 Оригинално стручно 

остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

 

После избора у 

звање доцента 

Учешће у 6 

научно-

истраживачких 

пројеката 

(Прилог 2). 

1. Истраживач на НИ пројекту (2014-2015) 

„Истраживање узрока сушења шума са прогнозом 

кретања појаве и начина санације са аспекта заштите и 

планирања газдовања шума“.  

2. Истраживач на НИ пројекту (2014-2016) 

„Истраживање начина и могућности обнављања храста 

китњакја у Србији“.  

3. Истраживач на НИ пројекту (2016-2017) „Програм 

мера и активности за унапређење стања изданачких 

шума букве и храста у Републици Србији“.  

4. Истраживач на НИ пројекту (2011-2019) „Процена и 

праћење ефеката-утицаја ваздушних загађења на шумске 

екосистеме у републици Србији“., НФЦ Национални 

фокал центар за праћење стања-виталности шума 

Републике Србије.  
5. Истраживач на НИ пројекту III 43007 (2011-2019)  

„Истраживање утицаја климатских промена на животну 

средину: праћење утицаја, адаптација и ублажавање“. 
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Министарство науке и заштите животне средине 

Републике Србије. 6. Истраживач на НИ пројекту TR 

31041  (2011-2019) „Шумски засади у функцији повећања 

пошумљености Србије“. Министарство науке и заштите 

животне средине Републике Србије.  

11 Одобрен и објављен уџбеник 

за ужу област за коју се бира, 

монографија, практикум или 

збирка задатака (са ISBN 

бројем) 

Објављен 

практикум и 

ауторизована 

предавања за 

УНО Гајење 

шума (Прилог 8). 

1. Бабић В., Ункашевић М. (2019): „Шумарска 

екоклиматологија, Клима шумских и урбаних подручја 

Србије“ – практикум. Издавач: Универзитет у Београду - 

Шумарски факултет. Планета принт, Београд, стр. 172.  

ISBN978-86-7299-284-7, COBISS.SR-ID 276635660. 

2. Бабић В., Крстић М. (2015): „Клима шумских и 

урбаних подручја Србије“.  Ауторизована предавања 

(скрипта). Рукопис, Шумарски факултет у Београду, стр. 

46.  

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) 

- Није применљиво 

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) 

- Није применљиво 

14 Објављена два рада из 

категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање 

ванредног професора из 

научне области за коју се 

бира. 

- Није применљиво 

15 Цитираност од 10 хетеро 

цитата 

 

Да Према бази података Web of Science има 15 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  

 

Није применљиво 

17 Књига из релевантне 

области, одобрен џбеник за 

ужу област за коју се бира, 

поглавље у одобреном 

 

Није применљиво 
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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...) 

Објављено 5 

радова са SCI 

листе 

Радови приказани у библиографији кандидата (Прилог 1) 

 

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 
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1. Стручно-професионални допринос 

 

1.1 Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у земљи 

или иностранству. 

Др Виолета Бабић је члан уређивачког одбора врхунског научног часописа националног 

значаја „Шумарство“ (ISSN 0350-1752, UDC 630). Издавач: Удружење шумарских инжењера 

и техничара и Универзитет у Београду- Шумарски факултет, (Прилог 9) 

 

1.2 Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним 

скуповима националног или међународног нивоа. 

Кандидаткиња је учествовала у реализацији већег броја научних скупова на међународном и 

националном нивоу (Прилог 1) 

 

1.3 Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским 

специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

У досадашњем раду др Виолета Бабић била је: 

Ментор једне докторске дисертације и седам мастер радова из УНО Гајење шума (Прилог 5 и 6 за 

све комисије) 

Чланство у Комисијама: 

- Члан 3 Комисије за оцену научне заснованости теме докторских дисертација 

- Члан 1 Комисије за одбрану пројекта докторске дисертације  

- Члан 15 Комисија за оцену и одбрану мастер радова из УНО Гајења шума 

- Члан 13 Комисије за одбрану дипломских радова на сновним академским студијама 

- Члан 17 Комисија за одбрану завршних радова на сновним академским студијама 
 

1.5 Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

Као сарадник-истраживач, учествовала у реализацији 12 научних пројеката, а у актуелном 

периоду учествује на два пројекта Министарства науке и заштите животне средине Републике 

Србије и на једном пројекту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Србије. 

 

 1.6 Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза, 

рецензија радова или пројеката. 

        Рецензент већег броја научних радова објављених у научним часописима категорија: М24, М51, 

М52 (Прилог 10).  

 

2. Допринос академској и широј заједници 

 

 2.1 Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или 

комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству 

 Др Виолета Бабић активно учествује у раду органа Шумарског факултета: била је секретар и 

заменик шефа Катедре, а у актуелном периоду шеф Катедре гајења шума, члан је Изборног и ННВ 

факултета, руководилац „Центра за мониторинг климатских промена у шумским екосистемима“, 

члан Комисије на докторским студијама – област Шумарство подмодул – Гајење шума, члан 

Комисије за рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских студија Одсека за  

шумарство, била је председник Комисије за спровођење поступка студентског вредновања 

педагошког рада наставника и сарадника Одсека за шумарство, потпредседник ИО СО Шумарског 

факултета, члан Комисије за Акредитацију Болоња 4 на одсеку за Шумарство (Прилог 5 и 11). 
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2.2 Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној заједници. 

 

Др Виолета Бабић представник је Шумарског факултета Универзитета у Београду, у стручно-

оперативном тиму Секретеријата за заштиту животне средине Града Београда са задатком 

предузимања превентивних мера заштите од високих температура. 

 

3. Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама 

културе или уметности у земљи и иностранству 

 

 3.1 Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са другим 

високошколским или научноистраживачким установама у земљи или иностранству. 

Као сарадник-истраживач учествовала у три пројекта реализована на Институту за 

шумарство у Београду (Прилог 2). 
Посебно се истиче сарадња коју је др Виолета Бабић је остварила и даље унапређује у 

реализацији научних остварења са другим високошколским и научним установама у земљи и 

иностранству: Институт за Шумарство у Београду; Институт за низијско шумарство и животну 

средину у Новом Саду; Шумарски факултет у Бања Луци; Физички факултет Универзитета у 

Београду; Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ Београд; Пољопривредни факултет 

Универзитета у Београду; Географски факултет Универзитета у Београду; Биолошки факултет 

Универзитета у Београду; Машински факултет Универзитета у Београду; Електротехнички факултет 

Универзитета у Београду (Прилог 1). 

 

3.2 Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  или 

научноистраживачким установама у земљи или иностранству, 

У погледу ангажовања на другим високошколским или научноистраживачким установама у 

земљи др Виолета Бабић била је 

- члан Комисије за реизбор у звање једног научног сарадника на Географском институту 

„Јован Цвијић“ САНУ у Београду; 

- члан Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације на Биолошком 

факултету у Београду (Прилог 5 и 7). 

 

3.3 Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или 

организацијама националног или међународног нивоа. 

Од научних и стручних асоцијација, др Виолета Бабић је члан:  

- Удружења шумарских инжењера и техничара Србије;  

- IUFRO - Division 3;  

 

3.6 Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

др Виолета Бабић оджала је два предавања по позиву на Шумарском факултету Универзитета 

у Бања Луци (прилог 12) 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На основу анализе конкурсног материјала Комисија констатује да је др Виолета Бабић 

постигла запажене резултате у наставном и научно-истраживачком раду. У настави је показала 

залагање, стручност и способност за успешан педагошки рад, који је од стране студената 

оцењиван високом врло добром и одличном оценом у претходних пет година. Од наставне 

литературе коаутор је једног практикума и једних ауторизованих предавања из своје уже научне 

области: Гајење шума. Др Виолета Бабић ментор је 1 докторске дисертације и 7 мастер радова, 

члан 3 комисије за оцену заснованости тема докторске дисертације и једне комисије за одбрану 

пројекта докторске дисертације. Била је члан 15 комисија са оцену и одбрану мастер радова, 13 

комисија за оцену и одбрану дипломских и 17 завршних радова. Кандидаткиња је учествовала 

укупно на 12 научно-истраживачких пројеката, од последњег избора на 6 пројеката а у актуелном 

периоду учествује у реализацији 3 пројекта. 

Кандидат др Виолета Бабић је до сада објавила 75 библиографских јединица, од тога 64 

научна и 2 стучна рада. У категорији М20 објавила је укупно 16 радова од тога 5 радова у 

часописима са SCI листе у научним часописима од међународног значаја према следећим 

категоријама: М22 три рада и М23 два рада. Од последњег избора у звање доцента, кандидат др 

Виолета Бабић је објавила четири рада у научним часописима од међународног значаја са SCI 

листе према следећим категоријама: М22 три рада и М23 један рад. Од последњег избора на 

међународним скуповима објавила је четири рада у категорији М33 и 8 радова у категорији М34. 

Укупна вредност индикатора научне компетентности, који је др Виолета Бабић остварила, 

исказана кроз коефицијент „М“ износи 122 и то 46 пре и 66 после избора у звање доцента 

Имајући у виду све наведено, Комисија је закључила да кандидат др Виолета Бабић по 

својим педагошким, научним и стручним квалитетима испуњава све потребне услове предвиђене 

Законом о Универзитету и Статутом Универзитета као и Статутом Шумарског факултета за избор 

у звање ванредног професора и предлаже Изборном већу Шумарског факултета да др Виолету 

Бабић изабере у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ГАЈЕЊЕ ШУМА. 

 

 

Место и датум: ____________    ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

                                                                                      

__________________________________ 

1. др Милун  Крстић, редовни професор 

Универзитета у Београду - Шумарског факултета 
 

     __________________________________ 

2. др Мирослава Ункашевић, редовни професор  

Универзитета у Београду - Физичког факултета, у пензији 
 

     __________________________________ 

3. др Зоран Говедар, редовни професор 

Универзитета у Бања Луци - Шумарског факултета 

 
     ___________________________________ 

4. др Љубинко Ракоњац, научни саветник  

Института за шумарство у Београду 
 

     ___________________________________ 

5. др Милан Кнежевић, редовни професор  

Универзитета у Београду - Шумарског факултета 
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