
 
 
 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 
ВЕЋУ ОДСЕКА ЗА ШУМАРСТВО 

 
 

Предмет: Извештај Комисије за избор Наташе Ивановић, мастер инжењера шумарства у 
звање истраживач-приправник 

 
 

Одлуком Наставно-научног већа Универзитета у Београду – Шумарског факултета 
бр. 01-2/146 од 26.06.2019. године, образована је Комисија за писање Извештаја за избор 
Наташе Ивановић мастер инжењера шумарства у звање истраживач-приправник на 
Универзитету у Београду-Шумарском факултету, у саставу: 

1. др Виолета Бабић, доцент Универзитета у Београду – Шумарског факултета; 
2. др Милун Крстић, редовни професор Универзитета у Београду – Шумарског 

факултета; 
3. др Драгица Вилотић, редовни професор Универзитета у Београду – Шумарског 

факултета. 
После анализе достављеног материјала и података који се односи на релевантне 

стручне и научне референце мастер инж. Наташе Ивановић, као и на основу Правилника о 
поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких 
резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 24/16, 21/17 и 38/17.), Комисија 
подноси следећи 

 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

Мастер инж. Наташа Ивановић рођена је 29.08.1993. године у Новом Саду.  
Основне академске студије уписала је школске 2013/14. године у оквиру Студијског 

програма Шумарство на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Студије је 
завршила у року, као прва у генерацији,  дана 04.09.2017. године са просечном оценом 8.68 
и оценом 10 на завршном раду из Гајења шума. 

Због амбиције и жеље за усавршавањем у струци, школске 2017/2018. године, 
уписала је мастер академске студије, модул 4: Гајење шума, као буџетски студент. Мастер 
студије завршила је у року са просечном оценом 10. Израђени мастер рад под насловом 
„Састојинско стање и узгојне потребе у вештачки подигнутој састојини црног бора у ГЈ 
„Авала““, оцењен је оценом 10 и одбрањен почетком октобра 2018. године. 

Школске 2018/2019. уписала је докторске студије на Шумарском факултету 
Универзитета у Београду: модул  Шумарство, подмодул – Гајење шума, такође као буџетски 
студент (прва на ранг листи на Одсеку шумарство). 

У току 2018. године, у периоду од 10 месеци, од 01.03. до 31.12.2018. године,  
волонтирала је у организацији „Global Forest Coalition“, невладиној организацији која се 
бави: одбраном права; шумом, дрвећем и климатским променама; подршком очувању 
заједница; трговином и другим факторима губитка шуме, итд. Током волонтирања 
присуствовала је и учествовала на радионицама: у Талину - Естонија 26.4-27.04. на тему 
"Forest, Climate and Biomass Energy"; у Бону - Немачка, 05.05-6.05. на тему "Big 4 Drivers  of 
Deforestation (beef, soy, palm oil and wood)". Учествовала је, такође, од 04.07-08.07.2018. 
године у организационом одбору и на Конференцији "Fostering Community Conservation 
Conference II", у Монтреалу, Канади. 
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Наташа Ивановић  је објавила 2 рада из категорије М34: 
 
1. Krstić, M., Cvjetićanin, R., Kanjevac, B., Babić, V., Milenković, M., Ivanović, N. 

(2018): Characteristics of artificial regeneration with seed sowing in sessile oak forests. Book of 
abstracts of International Conference - Reforestation challenges, Belgrade, Serbia, 20 - 22 June, 
pg. 18. University of Belgrade - Faculty of Forestry, IUFRO, REFORESTA, ISBN 978-86-
918861-2-7, http://www.reforestationchallenges.org 

 
2. Krstić, M., Nikolić, B., Kanjevac, B., Babić, V., Ivanović, N. (2018): A contribution to 

the site defining of deforested surfaces and selection of the appropriate tree species for 
biomeliorations. Book of abstracts of International Conference - Reforestation challenges, 
Belgrade, Serbia, 20 - 22 June, pg. 21. University of Belgrade - Faculty of Forestry, IUFRO, 
REFORESTA, ISBN 978-86-918861-2-7, http://www.reforestationchallenges.org 

 

У актуелном истраживачком периоду, као стипендиста Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, ангажована је на пројекту ТР 31041 „Шумски засади у 
функцији повећања пошумљености Србије“. Руководилац пројекта проф. др Драгица 
Вилотић. 

 

На основу наведених чињеница и одредаба које су прописане Правилником о 
поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких 
резултата истраживача релевантних за избор кандидата у звање истраживач-приправник, 
Комисија је утврдила да кандидаткиња испуњава све услове за избор у наведено звање и 
предлаже Научно-наставном већу Шумарског факултета да се мастер инжењер Наташа 
Ивановић, студент докторских студија, изабере у звање истраживач-приправник. 

 
 
      Чланови комисије: 

 
 
1. др Виолета Бабић, доцент Универзитета у 
Београду – Шумарског факултета; 
 
 
2. др Милун Крстић, редовни професор 
Универзитета у Београду – Шумарског факултета  
 
 
3. др Драгица Вилотић, редовни професор 
Универзитета у Београду – Шумарског факултета. 

 


