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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ- ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 
 

Предмет: Извештај Комисије за избор једног наставника у звању редовног 
професора, за ужу научну област Хемијско-механичка прерада дрвета 

 
Одлуком Изборног већа Универзитета у Београду Шумарског факултета (бр. 01-
3/46, од 30.10.2019. године), образована је Комисија за припрему извештаја за 
избор једног наставника у звању редовног професора, за ужу научну област 
Хемијско-механичка прерада дрвет. у саставу: 
 

1. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, редовни професор Универзитета 
у Београду - Шумарског факултета, 

2. др Бранко Главоњић, редовни професор Универзитета у Београду - 
Шумарског факултета, 

3. др Часлав Лачњевац, редовни професор Универзитета у Београду - 
Пољопривредног факултета, у пензији. 

 
По одлуци декана Универзитета у Београду - Шумарског факултета расписан је 
конкурс за избор једног наставника у звању редовног професора за ужу научну 
област ХЕМИЈСКО-МЕХАНИЧКА ПРЕРАДА ДРВЕТА. Конкурс је посредством 
Националне службе за запошљавање објављен у листу „Послови”, бр. 855, на 
сајту Националне службе, на сајту Универзитета и Факултета, дана 13. новембра 
2019. године, са роком пријављивања од 15 дана. Након истека рока за 
пријављивање Kомисија је дана 29.11.2019. године (бр. 02-4801/2 - 2019) од 
референта за радне односе добила комплетан конкурсни материјал. Након 
прегледа и анализе конкурсне документације Комисија подноси следећи 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
На расписани конкурс Шумарског факултета Универзитета у Београду објављен 
у листу „Послови“ бр. 855, на сајту Националне службе, на сајту Универзитета и 
Факултета, од 13.11.2019. године, за избор једног наставника у звању редовног 
професора, за ужу научну област Хемијско-механичка прерада дрвета, 
пријавио се, у за то предвиђеном року, само један кандидат: др Ивана 
Гавриловић-Грмуша, ванредни професор Универзитета у Београду, Шумарског 
факултета, Катедра хемијско- механичке прераде дрвета (пријава бр. 4801/1 од 
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22.11.2019.год.). Кандидат је доставио потпуну документацију, у складу са 
условима конкурса.  
 
А. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
Др Ивана Гавриловић-Грмуша је рођена 23.07.1965. године у Београду, Србија. 
1984. године уписала је Шумарски факултет, где је на Институту за прераду 
дрвета дипломирала 1989. са оценом 10 и просечном оценом 9,24. 
 
За асистента приправника на предмету Познавање материјала, на Шумарском 
факултету, изабрана је 1997. године. У звање асистента на истом предмету 
изабрана је 2003. године. 
 
Последипломске студије уписала је на Одсеку за Прераду дрвета школске 
1997/8. године, а магистарски рад под насловом "Утицај ватроотпорних 
средстава на својства фурнира и фурнирских плоча од букве и тополе" 
одбранила је 2002. године.  
 
Докторску дисертацију под насловом „Пенетрација уреа-формалдехидних 
адхезива различитих моларних маса у ткиво неких домаћих врста дрвета“  
одбранила је 20.04.2010.године и исте 2010.године изабрана је у звање доцента 
на предмету Познавање материјала. У звању доцента је била 5 година и 2015. 
године је изабрана у звање ванредног професора. 
 
У току своје каријере наставника на Шумарском факултету, од 1997. године ради 
као испитивач у оквиру Лабораторије за испитивање иверица, а од 2004. године 
као руководилац за квалитет Сертификационог тела Универзитета у Београду-
Шумарског фалултета. Од 2011. године до 2015. године ради као руководилац 
Сертификационог тела. Током припреме за акредитацију лабораторије по 
захтевима стандарда ISO/IEC 17025 и за акредитацију Сертификационог тела по 
захтевима стандарда ISO IEC Упуству 65 и EN 45011 и имплементације 
стандардизованих система менаџмента, похађала је неколико семинара као што 
су: Интерне провере система менаџмента према ISO IEC Упуству 65 у 
организацији Бонекс инжењеринга (2004), Семинар SCG QUALITY, EN 45011 
FOR CERTIFICATION BODIES IN THE NEW APPROACH DIRECTIVES у 
организацији Danish Technological Institute (2005), Интерна контрола квалитета у 
Лабораторијама, Процена мерне несигурности у организацији СХИ (2008/9). Због 
потребе акредитације Сертификационог тела по захтевима стандарда SRPS 
ISO-IEC 17065, 2013. године похађа курс Захтеви стандарда ISO/IEC 17065:2012 
Оцењивање усаглашености, Захтеви за тела која сертификују производе, 
процесе и услуге.  
 
Тренутно је ангажована на пројекту Министарства за науку и технологију 
Републике Србије, 2011 – до данас: Шумски засади у функцији повећања 
пошумљености Србије (ТП 031041). 
 
Кандидат говори, чита и пише енглески језик. 
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Б. ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
Магистарска теза:  
Магистарску тезу под насловом "Утицај ватроотпорних средстава на својства 
фурнира и фурнирских плоча од букве и тополе" одбранила је 05.06.2002. 
године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. 
 
Докторска дисертација: 
Докторску дисертацију под насловом „Пенетрација уреа-формалдехидних 
адхезива различитих моларних маса у ткиво неких домаћих врста дрвета“ 
одбранила је 20.04.2010.године на Шумарском факултету Универзитета у 
Београду.  
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 
В. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Др Ивана Гавриловић-Грмуша је од заснивања радног односа на Шумарском 
факултету била ангажована у наставном раду. Као асистент-приправник, 
односно асистент, успешно је изводила вежбе и практични део наставе из 
предмета Познавање материјала. Као асистент-приправник била је ангажована 
за одржавање вежби и из предмета Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне 
масе (1997/1998. школска година).  

После избора у звање доцента, 2010. године, преузела је предавања и изводила 
је вежбе из предмета Познавање материјала, а поверена јој је и настава из 
изборних предмета Нанотехнологије у преради дрвета и Аерозагађење из 
процеса прераде дрвета (за школску 2011/2012. годину), на студијском програму 
Одсека за Прераду дрвета.  

После избора у звање доцента, поред основних академских студија (предмет: 
Познавање материјала - обавезни), учествује у извођењу наставе на 
академским мастер студијама (предмет: Теорија адхезије композита од 
уситњеног дрвета) и докторским студијама (предмет: Адхезивни системи у 
преради дрвета) на Шумарском факултету. 

Почев од школске 2006/07. године учествује у извођењу наставе која укључује  
континуирано праћење и тестирање студената по Болоњском процесу. 

У досадашњем раду у настави др Ивана Гавриловић-Грмуша је показала 
изузетно залагање, као и жељу за сталним унапређењем начина и метода 
извођења предавања и вежби. У извођењу наставе користи савремене методе и 
опрему, а материју коју излаже стално обогаћује новим сазнањима до којих 
долази током стручног и научно-истраживачког рада, као и кроз контакте и 
консултације са колегама из Србије и иностранства. 

1. Рад на увођењу нових курсева 

Предмет, на основним академским студијама Теоријске основе лепљења 
дрвета је, од 2013. године, нови изборни предмет на студијском програму 
Одсека за Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од 
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дрвета, за који је кандидат др Ивана Гавриловић-Грмуша писала план и програм 
за извођење наставе, а који је увршћен у изборне предмете од 2013. године на 
изборној групи A: Технологије намештаја и производа од дрвета.  

Такође је кандидат др Ивана Гавриловић-Грмуша осмислила план и програм за 
извођења наставе на предмету Адхезиви у дрвној индустрији, који је увршћен у 
изборне предмете од 2019. године на основним академским студијама и на 
предмету Феномени интеракције дрвета и адхезива на мастер студијама 
Одсека за Технологије дрвета. 

2. Студентско вредновање педагошког рада наставника 

У току своје наставничке каријере кандидаткиња је испољила особине које је 
афирмишу као успешног педагога. У раду са студентима показује разумевање, 
стрпљење и колегијални однос, истиче се залагањем, савесношћу и 
објективношћу и има коректан однос на потребном академском нивоу. На 
студентском вредновању педагошког рада за период од 2008. до 2019. године 
кандидаткиња је остварила следеће просечне оцене (предмети: Познавање 
материјала: 4,07; Нанотехнологије у преради дрвета (2011/12): 4,85; 
Аерозагађење из процеса прераде дрвета (2011/12): 4,63). 

 

3. Рад на обезбеђењу подмлатка Шумарског факултета 

Осим што се показала као савестан и квалитетан предавач са израженим 
смислом за преношење знања и самосталан наставни рад, др Ивана 
Гавриловић-Грмуша подстиче развој и испољавање експерименталних и 
истраживачких способности студената, тако да је била члан у комисијама за 
оцену и одбрану две докторске  дисертације из матичне области, 5 мастер 
радова и 10 завршних/дипломских радова. Такође је била ментор у изради једног 
мастер рада и једног завршног рада. Тренутно је потенцијални ментор у изради 
једне докторске дисертације (Прилог 1). 
 
 
Г. УЏБЕНИЦИ, ПОМОЋНИ УЏБЕНИЦИ И МОНОГРАФИЈЕ 
 
Др Ивана Гавриловић-Грмуша је коаутор једног помоћног уџбеника и аутор једне 
монографије и једног уџбеника намењених студентима Шумарског факутета: 

Миљковић, Ј., Грмуша, И.: "Познавање материјала - Припрема воде". Графика 
- Кладово, прво издање, стр.65, (помоћни универзитетски уџбеник), Београд, 
2005, ISBN 86-85543-00-2. 

Гавриловић-Грмуша, И.: „Пенетрација уреа-формалдехидних адхезива 
различитих моларних маса у ткиво неких домаћих врста дрвета“, Универзитет 
у Београду - Шумарски факултет, прво издање, стр.164, монографија, Београд, 
2012, ISBN 978-86-7299-194-9. 

Гавриловић-Грмуша, И.: „Познавање материјала - I део: Адхезиви у дрвној 
индустрији“, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, прво издање, пп.191, 
универзитетски уџбеник, Београд, 2019. 
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 "Познавање материјала - Припрема воде", аутора др Јована Миљковића и 
Иване Гавриловић-Грмуша, је помоћни универзитетски уџбеник, чије су 
рецензије усвојене и штампање одобрено одлуком Научно-наставног већа бр. 
01-788/1 од 04.02.2005. године.  
„Пенетрација уреа-формалдехидних адхезива различитих моларних маса у 
ткиво неких домаћих врста дрвета“, аутора др Иване Гавриловић-Грмуша, је 
монографија чије су рецензије усвојене и штампање одобрено одлуком Научно-
наставног већа бр. 01-10747/1 од 28.12.2011. године. 
„Познавање материјала - I део: Адхезиви у дрвној индустрији“, аутора др Иване 
Гавриловић-Грмуша, је стални универзитетски уџбеник, чије су рецензије 
усвојене и штампање одобрено одлуком Научно-наставног већа Шумарског 
факултета бр. 01-2/167 од 17.07.2019. године (ISBN 978-86-7299-300-4) 
 
Стални универзитетски уџбеник, помоћни уџбеник и монографија су првенствено 
намењени студентима Шумарског факултета, студијског програма Одсека за 
Технологије дрвета и то основних студија за савладавање програма на 
предметима Познавање материјала, Теоријске основе лепљења дрвета и 
Адхезиви у дрвној индустрији (нови акредитациони циклус), мастер студија на 
предмету Теорија адхезије композита од уситњеног дрвета и Феномени 
интеракције дрвета и адхезива (нови акредитациони циклус) и докторских 
студија на предмету Адхезивни системи у преради дрвета, али и ширем кругу 
корисника из праксе. 
 
 
Д. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ  
  

1.  Научно-истраживачки радови 
 
Научно-истраживачки рад др Иване Гавриловић-Грмуша може се сагледати кроз 
обим и структуру објављених радова. У свом досадашњем раду је објавила или 
саопштила, самостално или са другим ауторима, 55 научних радова (укључујући 
магистарски рад и докторску дисертацију) из уже научне области за коју се бира 
(библиографија је дата у прилогу 2 овог реферата). До избора у звање доцента 
објавила је 24 рада, а после избора у звање доцента, а до избора у звање 
ванредног професора објавила је 15 радова, а после избора у звање ванредног 
професора објавила је 16 радова, што чини укупан број од 55 библиографских 
јединицеа. Поред наведених радова, објавила је и један сталан универзитетски 
уџбеник, један помоћни уџбеник и једну монографију. Такође је била учесник у 
изради две студије за потребе домаће привреде (прилог 2). 
 
Кандидат има укупно 7 радова објављених у међународним часописима са SCI 
листе, од којих је 1 рад објављен у међународном часопису изузетних вредности 
(М 21а = 10), 1 рад објављен у врхунском међународном часопису (М 21 = 8), 3 
рада објављена у истакнутом међународном часопису (М 22 = 5)  и  2 рада у у 
међународном часопису (М 23 = 3) од којих је на шест радова први аутор. 
Такође, кандидат је објавила 4 рада у националном часопису од међународног 
значаја (М 24 = 3). Поред тога, кандидат је саопштила 23 рада на међународним 
скуповима, од којих је 1 рад предавање по позиву (М 31=3,5), 20 радова је 
штампано у зборнику радова у целини (М 33=1) а 2 рада у изводу (М 34=0,5). 
Објавила је 5 научних радова у врхунском часопису националог значаја (М 51=2), 
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11 радова у истакнутом националном часопису (М 52 = 1,5) и 3 рада у 
националном часопису (М 53=1) 
 
Од укупног броја објављених радова до избора у звање доцента, др Ивана 
Гавриловић-Грмуша има: 

– 3 рада на SCI листи (2 рада објављена у истакнутом међународном 
часопису – М22, 1  рад објављен у међународном часопису – М23),  

– 4 рада у врхунском часопису националног значаја – М51, 
– 10 радова у истакнутом часопису националног значаја – М52,  
– 3 рада у националном часопису – М53,  
– 2 радa саопштена су на скуповима међународног значаја и штампана су у 

целини – М33,  
– 1 помоћни уџбеник (Познавање материјала - Припрема воде), као и  
– 2 рада који се односе на магистратуру и докторат. 

 
После избора у звање доцента, а до избора у звање ванредног професора др 
Ивана Гавриловић-Грмуша је објавила: 

– 2 рада на SCI листи и то 1 рад у међународном часопису изузетних 
вредности– М21а и  1 рад у истакнутом међународном часопису – М22, 

– 1 рад у истакнутом часопису националног значаја – М52,  
– 11 радова саопштених на скуповима међународног занчаја (сви штампани 

у целини – М33),  
– 1 рад саопштен на скупу међународног занчаја штампан у изводу – М34) 

и 
– 1 монографија  

 
После избора у звање ванредног професора др Ивана Гавриловић-Грмуша је 
објавила: 

– 2 рада на SCI листи и то 1 рад у врхунском међународном часопису– М21 
и  1 рад у међународном часопису – М23, 

– 4 рада у националном часопису од међународног значаја – М24, 
– 1 рад у врхунском часопису националног значаја – М51,  
– 1 рад, предавање по позиву, саопштен на скупу међународног занчаја и 

штампан у целини – М31 (позивно писмо за предавање по позиву, потврда 
о прихватању рада и потврда да је предавање по позиву одржано, дати су 
у прилогу 5), 

– 7 радова саопштених на скуповима међународног занчаја (сви штампани 
у целини – М33),  

– 1 рад саопштен на скупу међународног занчаја штампан у изводу – М34) 
и 

– 1 универзитетски уџбеник 
 

Укупна научна компетентност кандидата је исказана кроз вредност 
коефицијената М и износи укупно 129, од чега је 88 пре последњег избора у 
звање и 41 после последњег избора у звање, што се види из приказа у табели 1 
(Bodovanje naučnih radova je izvršeno prema Pravilniku o postupku i načinu vrednovanja i 
kvantitativnom iskazivanju naučno-istraživačkih rezultata istraživača, donetog od strane Nacionalnog 
saveta za naučni i tehnološki razvoj od 1. marta 2016. godine):  
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Табела 1: Структура објављених радова и коефицијената научне компетентности кандидата 

Категорија научних резултата 

Вредност коефицијената компетентности (М) 

До последњег 
избора у 

звање 

После 
последњег 

избора у звање 
Укупно 

Број М Број М Број М 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја М20 

Рад у међународном часопису изузетних 
вредности 

М 21а = 10 1 10 0 0 1 10 

Рад у врхунском међународном 
часопису  

М 21 = 8 0 0 1 8 1 8 

Рад у истакнутом међународном 
часопису 

М 22 = 5 3 15 0 0 3 15 

Рад у међународном часопису М 23 = 3 1 3 1 3 2 6 

Рад у националном часопису од 
међународног значаја 

М 24 = 3 0 0 4 12 4 12 

Радови саопштени на скуповима међународног значаја M30 

Предавање по позиву са међународног 
скупа штампано у целини  

М 31 = 3,5 0 0 1 3,5 1 3,5 

Саопштење са међународног скупа 
штампано у целини 

М 33 = 1 13 13 7 7 20 20 

Саопштење са међународног скупа 
штампано у изводу  

М 34 = 0,5 1 0,5 1 0,5 2 1 

Монографије националног значаја и уџбеници М40 

Монографија националног значаја, 
помоћни и стални универзитетски 
уџбеник 

М 42 = 5 2 10 1 5 3 15 

Радови објављени у часописима националног значаја М50 

Рад у врхунском часопису националног 
значаја 

М 51 = 2 4 8 1 2 5 10 

Рад у истакнутом часопису националног 
значаја 

М 52 = 1,5 11 16,5 0 0 11 16,5 

Рад у националном часопису М 53 = 1 3 3 0 0 3 3 

Магистарске и докторске тезе, М70 

Магистарски рад М 72 1 3 - - 1 3 

Докторска дисертација М 71 1 6 - - 1 6 

Укупно  41 88 17 41 58 129 

 
Списак објављених научно-истраживачких радова др Иване Гавриловић-Грмуша 
дат је у прилогу 2.  

 
2. Кратак приказ радова 

 
Научно-истраживачки рад кандидата може се поделити у неколико целина које 
се тематски баве проблематиком везаном за материју уже научне области 
Хемијско-механичка прерада дрвета. У том смислу радови су, према 
садржају, груписани у следеће тематске области: 
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I. – ватроотпорност композита на бази дрвета; 
II. – карактеризација својстава адхезива и њихове пенетрације у дрво; 

III. – кинетика очвршћавања комерцијалног уреа-формалдехидног (УФ) 
   адхезива 

IV. – својстава композита на бази дрвета; 
V. – могућности израде композита полипропилен-дрвне честице; 

VI. – припрема воде и еколошка проблематика у преради дрвета; 
VII. – хемијска модификација и хемијска карактеризација дрвета  

I група обухвата радове који се баве проучавањем ефеката примењених 
ватроотпорних средстава у циљу постизања веће ватроотпорности дрвних 
плоча. Анализиран је утицај типа, приноса и комбинације ватроотпорних 
средстава у виду водених растора и премаза, као и употребљене врсте дрвета. 
Такође, је анализирана промена pH вредности, равнотежне влаге и квашење 
фурнира под утицајем ових средтава. Постигнута ватроотпорност анализирана 
је термогравиметријском (TG) и дериватно термогравиметријском методом 
(DTG) (8 библиографских јединица, бр.: II/2.1; II/2.2; V/1.2; V/2.1; V/2.3; V/2.4; 
V/2.10 и VIII/1). 
 
II група обухвата радове који се баве карактеризацијом уреа-формалдехидне 
(УФ) смоле, коришћењем методе масене спектроскопије MALDI-TOF као једане 
од техника која омогућује релативно брзо одређивање степена 
поликондензације путем праћења кључних промена у структури полимера. У 
овим радовима приказани су резултати испитвања дубине пенетрације УФ 
адхезива у зависности од пермеабилности и порозности различитих дрвних 
врста, правца продирања адхезива, величине молекула смоле и различитих 
притисака пресовања. Дубина пенетрације смола је праћена помоћу епи-
флуоресцентног микроскопа, флуоресцентног конфокалног ласерског 
скенирајућег микроскопа (КЛСМ) и електронског скенирајућег микроскопа (СЕМ). 
Резултати истраживања показали су да пенетрација зависи од степена 
поликондензације смоле, анатомске грађе дрвета, правца продирања смоле. У 
овој групи приказана су и истраживања утицаја степена поликондензације смоле 
и дубине пенетрације на смицајну чврстоћу остварене лепљене везе. Такође су 
приказана и истраживања утицаја степена поликондензације смоле на квашење 
површине различитих дрвних врста и одређивање контактног угла методом мале 
капљице. Истраживани су и утицаји хемијских третмана дрвета на чврстоћу 
остварене лепљене везе (19 библиографских јединица, бр.: I/3.1; I/3.2; I/4.1;V/1.1; 
V/1.4; V/2.8; VII/1; I/1.1; I/3.3; II/2.3; II/2.5; II/2.6; II/2.8; IV/1.2; V/2.11; I/2.1; I/4.2; 
II/2.14  и II/2.15).  
 
III група обухвата радове који се баве истраживањем кинетике хемијске реакције 
очвршћавања уреа-формалдехидних (УФ) адхезива који се користе за 
производњу плоча иверица. Истражен је утицај домаћих дрвних врста букве, 
јеле, тополе, хемијски третираног пољског јасена и дрвних екстаката на 
реолошке особине и кинетику очвршћавања комерцијалног уреа-
формалдехидног (УФ) адхезива, применом изоконверзионе методе и методе 
диференцијалне скенирајуће калориметрије (DSC). У оквиру ове групе су 
истражене и приказане упоредне карактеристике уреа-формалдехидног везива 
у течном и у прашкастом стању. Такође је истражена могућност модификације 
УФ адхезива нано-честицама (нано-SiO2) и упоређене су две ултразвучне 
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методе за умешавање нано-честица: ултразвучном сондом и ултразвучном 
кадом (7 библиографских јединица, бр.: V/2.5; II/2.9; II/2.10; II/2.13; II/2.19; I/5.3 и 
II/3.2 ). 
 
IV група обухвата радове који се баве анализом својстава композита с обзиром 
на примењено везиво (фурфурил алкохолно, фенол-формалдехидно, уреа-
формалдехидно, уреа-меламин-формалдехидно, минерално и модификована) у 
течном или прашкастом стању. Обрађени су ефекти међусобног везивања 
иверја, влакана и фурнира у плочи. Приказана је упоредна анализа упијања и 
дебљинског бубрења иверице у зависности од метода испитивања. Испитан је 
утицај декоративног, оплемењавајућег слоја на емисију формалдехида из плоча 
иверица као и квалитет плоча иверица које се налазе на српском тржишту с 
обзиром на емисију формалдехида. Дат је преглед стандарда који се односе на 
емисију формалдехида из плоча на бази дрвета и могућности испитивања у 
Србији. Анализиран је утицај својстава различитих типова плоча иверица 
(стандардна, ОSB), типа вијка, пречника и дубине вијчаног отвора предбушења 
на ивично држање вијака и могућности побољшања овог. Истражен је и утицај 
размака ослонаца на савојну чврстоћу и модул еластичности плоча иверица 
(ОSB и QSB). У оквиру ове групе су приказане и карактеристике ламинатних 
подова и могућности њихове примене (9 библиографских јединица, бр.: I/5.1; 
I/5.2; V/1.3; V/2.6; V/2.7; V/2.9; V/3.3; II/2.12 и II/2.18). 
 
V група обухвата радове који се баве проблематиком израде композита 
полипропилен-дрвне честице. Анализирани су фактори који утичу на 
побољшање својстава тј. утицај типа, величине, порекла и количине дрвних 
честица као пуниоца, утицај постука компатибилизације, утицај типа, количине и 
начина додавања агенса спајња, других процесних адитива као и утицај 
параметара мешања (2 библиографске јединице, бр.: V/3.1; и II/2.4). 
 
VI  група обухвата радове који се баве проблематиком припреме и прераде воде 
за индустријске потребе као и за потребе фабрика и погона дрвне индустрије. 
Дугогодишња пракса у дрвној индустрији указује на жалосне последице 
пренебрегавања важности правилне припреме воде за разне намене у 
производњи као и важности исправног пречишћавања отпадних вода, како са 
економског тако и са еколошког становишта. У ову групу радова спадају и они у 
којима се указује на штетности PVC-а и могућностима његове замене (кант траке 
од PVC-а замењене су ABS кант тракама, PVC столарија-дрвеном столаријом 
и.т.д.) (3 библиографске јединице, бр.: IV/1.1; V/2.2, и V/3.2). 
 
VII група обухвата радове који се баве проблематиком хемијске модификације 
пољског јасена из Моровића у циљу побољшања димензионалне стабилности 
пољског јасена и добијања бољих карактеристика плоча на бази дрвета (упијања 
воде и запреминског бубрења). Модификација је спроведена на различитим 
температурама и са различитим концентрацијама средстава. Узорци третирани 
натријум карбонатом су слепљени УФ везивом и након климатизације су 
показали боље резултате смицајне чврстоће у слоју лепка у односу на 
нетретиране (контролне узорке). Такође је истражен утицај третмана воденим 
раствором сирћетне киселине различитих концентрација на упијање воде и 
запреминско бубрење. Испитана су и варирања хемијског састава пољског 
јасена с обзиром на старост и положај унутар стабла. У оквиру ове групе 
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истраживања је и приказ хемијске карактеризације дрвета јове (Alnus incana) и 
утицај екстрактива коре беле јове на отпорност дрвета букве према гљивама 
трулежницама (6 библиографских јединица, бр.: I/5.4; II/2.7; II/2.11; II/2.16; II/2.17 
и II/3.1). 
Предавање по позиву (II/1.1) се односило на могућност замене адхезива на 
бази формалдехида неким адхезивима из „зелене линије“. Синтетски адхезиви 
на бази формалдехида су пре око пола века скоро у потпуности заменили 
природне лепкове. Пажња која се поново усмерава на адхезиве природног 
порекла, јавља се као резултат забринутости везане за услове рада и квалитет 
животне средине, али и тенденције да се смањи зависност од фосилних извора, 
као што су нафта и природни гас. Разматрана је могућност употребе природних 
адхезива у циљу делимичне замене синтетских смола у формулацији адхезива. 
Такође, анализиране су могућности да се у конвенционалним синтетским 
адхезивима користе други типови реактаната уместо формалдехида. 
  

3. Научно-истраживачки пројекти 
 
Др Ивана Гавриловић-Грмуша учествовала је у реализацији 11 пројеката и студија 
(4 учешћа у научним републичким пројектима, које финансира Министарство за 
науку и технологију Републике Србије, 2 пројекта-студије у сарадњи са 
привредом, 5 учешћа у међународним пројектима). Сада је укључена у 
реализацију пројекта Шумски засади у функцији повећања пошумљености 
Србије (ТП 031041). Списак пројеката и студија је детаљно приказан у прилогу 2. 
Била је члан међународних пројекта: "COST Action E35 Fracture mechanics and 
micromechanics of wood and wood composites with regard to wood machining“ (2003 - 
2008), COST action E49 Process and performance of wood-based panels"(2005 - 2009), 
COST action FP1006 Давање нових функционалности дрвету кроз површинску 
модификацију (Bringing New Functions to Wood Through Surface Modification) (2010 – 
2015), COST action FP1303 под називом "Перформансе грађевинских материјала на 
био-основи" (Performance of Bio-based Building Materials) (2013 - 2017) i COST action 
FP1407: „Understanding wood modification through an integrated scientific and 
environmental impact approach – ModWoodLife“ (2015-2019). 
 
 

 ИЗБОРНИ УСЛОВИ 
 

Ђ. ОСТАЛИ ВИДОВИ АНГАЖОВАЊА 
 
У стручном раду др Ивана Гавриловић-Грмуша је остварила активну сарадњу 
Шумарског факултета са индустријом, кроз активности испитивања квалитета и 
сертификовања композитних плоча на бази дрвета. Такође је остварила сарадњу и 
са другим научним и стручним институцијама. 
 

1. Стручно професионални допринос 
 

Др Ивана Гавриловић-Грмуша има укупно 23 саопштења на међународним 
скуповима. После избора у звање ванредног професора, имала је 9 саопштење на 
међународним скуповима, од чега је једно било предавање по позиву. Била је ментор 
или члан комисије у изради 11 дипломских/завршних радова, 6 мастер радова и 3 
докторске дисертације (једна је у фази израде пројекта дисертације). 
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Др Ивана Гавриловић-Грмуша учесник је 4 национална пројекта финансирана од 
стране Министарства за науку и технологију Републике Србије; од којих један још 
увек траје (ТР 31041 - Прилог 2). Учествовала је у раду 5 COST акција. 
Кандидат је у почетку свог рада на Катедри Хемијско-механичке прераде дрвета 
учествовала у изради две студије за потребе домаће привреде (дато у прилогу 2). 
 
 

2.    Допринос академској и широј заједници 
 
Поред научног, стручног и педагошког рада Др Ивана Гавриловић-Грмуша 
учествовала је и у друштвеним активностима Факултета.  
Одлуком Савета факултета од 26.02.2004. године, била је члан комисије за 
пријем и пуштање у рад основних средстава која у току године пристигну на 
факултет, чији је члан Др Ивана Гавриловић-Грмуша била 10 година.  
Др Ивана Гавриловић-Грмуша је била члан Савета Шумарског факултета у два 
мандата (од 2012/13 до 2017/18 године) и Научно-наставног већа Шумарског 
факултета (у више мандата и тренутно). Од 2011. године је заменик шефа 
катедре Хемијско-механичке прераде дрвета. 
Др Ивана Гавриловић-Грмуша је била члан централне комисије за пријемни испит из 
предмета математика и физика, на Одсеку за прераду дрвета, а такође и члан 
комисије за рангирање кандидата за упис у прву годину основних академских студија. 
Била је члан комисије за спровођење поступка студентског вредновања педагошког 
рада наставника и сарадника на Одсеку за прераду дрвета.  
Др Ивана Гавриловић-Грмуша је била руководилац основних студија за школске 
2012/13, 2013/14 и 2014/15 годину, на Одеку за технологије, менаџмент и 
пројектовање намештаја и производа од дрвета, члан радне групе за 
унапређење наставног процеса на студијском програму основних студија ТМП 
Одсека, члан радне групе за израду модела јединственог начина оцењивања, а 
14.11.2012. је одређена за члана радне групе за израду промотивног материјала 
за промоцију Одсека и нових студијских програма. 
Од 2011-2015. године Др Ивана Гавриловић-Грмуша је била руководилац 
Сертификационог тела за сертификацију производа (прво акредитовано 
Сертификационо тело на Универзитету у Београду). 
Од 2014. године (и данас) Др Ивана Гавриловић-Грмуша је члан комисије за 
еквиваленцију предмета свих студијских програма приликом преласка студената са 
једног на други студијски програм на Одсеку ТМП (данас Одсек за технологије 
дрвета). Одлуком бр.01-8554/1 од 10.10.2014. године, проширена је компетенција 
комисије за еквиваленцију, тако да комисија обавља и послове оцене и решавања 
захтева за упис на студијске програме Одсека за технологије дрвета кандидата са 
других факултета, као и за признавање страних високошколских исправа. 
Године 2015/16 Др Ивана Гавриловић-Грмуша је била члан комисије за утврђивање 
редоследа кандидата за упис на специјалистичке академске студије за студијски 
програм Трговина дрветом. 
Др Ивана Гавриловић-Грмуша је била члан комисије за издавачку делатност за 
школске 2015/16, 2016/17 и 2017/18 годину. 
Др Ивана Гавриловић-Грмуша је члан етичке комисије Шумарског факултета од 
29.03.2017.год. 
Тренутно Др Ивана Гавриловић-Грмуша је руководилац Модула хемијско-механичка 
прерада дрвета на мастер студијама. 
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Од школске 2013/14 године (и даље) Др Ивана Гавриловић-Грмуша је члан Комисије 
за верификацију активности на докторским студијама -модула ТМП (данас 
Технологије дрвета), за изборну групу М2.3 – Хемијско-механичка прерада дрвета. 
На Катедри за хемијско-механичку прераду дрвета Др Ивана Гавриловић-Грмуша је 
руководилац Лабораторије за испитивање адхезива и премаза. 
 
Др Ивана Гавриловић-Грмуша је именована за председника Подкомисије за 
стандарде и сродне документе KS D089 /PKS H061-11, Плоче на бази дрвета – 
Адхезиви, Института за стандардизацију Републике Србије (решење Института за 
стандардизацију републике Србије бр. 484/1-22-03/2017 од 26.01.2017. године). Као 
председник Подкомисије за стандарде сазива и води седнице, руководи њеним 
радом и представља и заступа Подкомисију. Својим експертским знањем и 
искуством значајно доприноси креирању и остваривању годишњих планова 
Подкомисије за стандарде (потврда се налази у прилогу 4).  
 

3.   Сарадња са другим високошколским, научно-истраживачким установама 
у земљи и ностранству 

 
Кроз свој научноистраживачки и стручни рад Др Ивана Гавриловић-Грмуша је 
остварила сарадњу са: 
 
• Институтима и факултетима у земљи: 
Природно-математичким факултетом у Новом Саду; Технолошко-Металуршким, 
Пољопривредним, Машинским и Биолошким факултетом у Београду; Институтом за 
испитивање матерјала у Београду; Институтом за нуклеарне науке – Винча. 
 
• Међународним и домаћим асоцијацијама: 
- COST, 
- Society of Wood Science and Technology (SWST) Madison, Viosconsin, USA (прилог 
6),  
- Forest Products Society (FPS), Madison, Viosconsin, USA (прилог 6);  
- Српско хемијско друштво, Београд;  
- Инжењерска комора Србије, Београд. 
 

4. Активности испитивања квалитета и сертификовања композитних 
плоча 

Др Ивана Гавриловић-Грмуша активно учествује у раду Лабораторије за 
испитивање иверица Шумарског факултета у Београду од 19987. године, као 
испитивач, а од 2003. године и као руководилац за квалитет акредитованог 
Сертификационог тела. Учествовала је у припреми Лабораторије и 
Сертификационог тела за акредитацију према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 
17025 и SRPS EN 45011, приликом чега је била аутор Пословника о квалитету и 
одређеног броја Процедура система квалитета Сертификационог тела. Од 2011. 
године постаје и руководилац Сертификационог тела Шумарског факултета у 
Београду. Као руководилац успешно спроводио активности доказивања 
компетентности Сертификационог тела, што се може видети у 3 циклуса обнављања 
акредитације поменутих тела за оцењивање усаглашености за обављање послова 
испитивања и сертификације. Обимност обављеног посла током рада Лабораторије 
и Сертификационог тела (до 2015. године) потврђује број издатих Извештаја о 
испитивању и Сертификата од преко 250 годишње. 
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5. Стручна усавршавања 

 
У фебруару 2006. године Др Ивана Гавриловић-Грмуша одлази на дводневну 
стручну екскурзију и посету новоотворених линија за иверицу и OSB у фабрици 
KRONOSPAN у Јихлави – Чешка. 
У периоду од 01.12-04.12.2013. године учествује на научном предавању у вези нових 
технологија примене адхезива и премаза, под називом: „Adhesion Science and 
Technology Course“, на Бледу, Словенија, у организацији Универзитета у Љубљани, 
Одсека за Технологије дрвета. 
 
Завршила је следећих 9 обука: 

 Упознавање запослених са стандардом JUS ISO/IEC 17025:2002 у 
организацији „Q ekspert international d.o.o.“, Београд (септембар, 2002); 

 Спровођење интерних провера система менаџмента према стандарду ЈУС 
ISO 9001: 2001 у организацији „Бонекс инжењеринга“, Београд (август, 2003);  

 Интерне провере система менаџмента према ISO IEC  Упуству 65 у 
организацији „Бонекс инжењеринга“, Београд (фебруар, 2004);  

 EN 45011 FOR CERTIFICATION BODIES IN THE NEW APPROACH 
DIRECTIVES, SCG QUALITY у организацији Danish Technological Institute, 
Београд (април, 2005); 

 Имплементација интерне контроле квалитета у Лабораторијама, Процена 
мерне несигурности у организацији Савеза хемијских инжењера Србије, 
Београд (октобар, 2008); 

 Обрада резултата међулабораторијског испитивања у организацији Савеза 
хемијских инжењера Србије, Београд (децембар, 2011); 

 Семинар за чланове комисија Института за сандардизацију Србије (ИСС) у 
организацији  ИСС, Београд (јун, 2013); 

 Међународна конференција о квалитету, ICQ 2014 „Квалитетом ка европским 
и светским интеграцијама”, Београд (јун, 2014) i  

 Захтеви стандарда ISO/IEC 17065:2012 - Оцењивање усаглашености. Захтеви 
за тела која сертификују производе, процесе и услуге, Београд (април, 2014) 

 
Током 2015. године Др Ивана Гавриловић-Грмуша је савладала програм сталног 
усавршавања „TRAIN (Training and Research for Academic Newcomers)“, 
oрганизованог у оквиру пројекта који се реализује уз подршку Фондације Краља 
Бодуена. Програм је имао обим од 80 часова и усвојен је од стране Сената 
Универзитета у Београду (потврда о овој обуци је дата у прилогу 6) 
  

6. Индекс цитираности  

Према бази података Google Scholar, др Ивана Гавриловић-Грмуша има 106 
хетероцитата (и то 95 од 2014. године), h-индекс је 6 и i10-индекс је 4.  
Цитирано је 15 радова у којима је др Ивана Гавриловић-Грмуша коаутор, а у 
прилогу 3 су наведени сви цитирани радови, број хетероцитата за сваки рад и 
дат је списак радова у којима је сваки од 15 радова цитиран (приказ је дат у 
прилогу 3). 
Највише хетероцитата (31) има рад категорије М21а, објављен у међународном 
часопису изузетних вредности (рад бр. I/1.1 из списка радова, прилог 2). 
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7. Рецензентска делатност 
 

Др Ивана Гавриловић-Грмуша била је рецензент више оригиналних научних 
радова који су објављивани у врхунским и истакнутим међународним часописима: 
Journal of Adhesion Science and Technology, Microscopy and Microanalysis и 
Bioresourceс. Тренутно ради рецензију оригиналног научног рада за часопис 
European Journal of Wood and Wood Product (Holz Roh Werkst).   
 
  

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 
 
Увидом у приспели материјал може се констатовати да се на расписани конкурс 
за избор једног наставника у звању редовног професора за ужу научну област 
Хемијско-механичка прерада дрвета, на Шумарском факултету Универзитета 
у Београду пријавио један кандидат - др Ивана Гавриловић-Грмуша, ванредни 
професор Универзитета у Београду-Шумарског факултета, који према мишљењу 
Комисије, задовољава све потребне услове за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хемијско-механичка прерада дрвета, 
прописане Законом о Универзитету и Статутом Шумарског факултета 
Универзитета у Београду.  
 
На основу анализе комплетне документације, Комисија је закључила да 
кандидат др Ивана Гавриловић-Грмуша испуњава све ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за 
избор у РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област Хемијско-механичка 
прерада дрвета: 

 Као квалитетан педагог др Ивана Гавриловић-Грмуша добро влада 
наставном материјом и успешно је преноси на студенте. Са успехом 
изводи наставу на предмету Познавање материјала и Теоријске основе 
лепљења дрвета. У пракси потврђену способност за наставни рад, 
кандидат је потврдила врлодобром просечном оценом вредновања 
педагошког рада добијену од стране студената; 

 Кандидат је учествовала у развоју научно-наставног подмлатка. Била је 
члан у комисијама за оцену и одбрану две докторске  дисертације из 
матичне области, 5 мастер радова и 10 завршних/дипломских радова. 
Такође је била ментор у изради једног мастер рада и једног завршног 
рада. Тренутно је потенцијални ментор у изради једне докторске 
дисертације. Поред тога била је члан комисије за избор једног доцента и 
једног ванредног професора за ужу научну област Хемијско-механичка 
прерада дрвета и једног професора за ужу научну област Хемија. 

 Др Ивана Гавриловић-Грмуша објавила је или саопштила укупно 58 
научних радова, при чему научна компетентност кандидата исказана кроз 
вредност коефицијента "М" износи укупно 129, односно 41 након избора у 
звање ванредног професора. Има укупно 7 научних радова објављених у 
међународним часописима са SCI листе (група М20), од којих је на шест 
радова први аутор. Два рада из ове групе објављена су након избора у 
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ванредног професора, од којих је један рад објављен у врхунском 
међународном часопису М21. 

 Од избора у ванредног професора кандидат је показала запажену 
активност учествовањима на међународним конференцијама, на којима је 
саопштила 9 радова, од којих су 7 штампани у целини, а један рад је 
предавање по позиву. 

 Тренутно је учесник једног националног пројекта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. 

 Кандидат има објављен један помоћни уџбеник, једну монографију и један 
стални универзитетски уџбеник за ужу научну област за коју се бира. 

 
На основу анализе комплетне документације, Комисија је закључила да 
кандидат др Ивана Гавриловић-Грмуша испуњава све ИЗБОРНЕ УСЛОВЕ за 
избор у РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област Хемијско-механичка 
прерада дрвета: 

 Стручно-професионални допринос Иване Гавриловић-Грмуша огледа се у 
учествовању у бројним научним скуповима. Поред тога, била је ментор за 
израду завршних радова на академским основним и мастер студијама, као 
и члан комисија за оцену и одбрану радова на свим нивоима академских 
студија. Као коаутор учествовао је у изради две студије за потребе домаће 
привреде, била је сарадник на реализацији четири национална пројекта 
и учесник пет међународних COST акција. 

 Допринос академској и широј заједници такође је запажен код овог 
кандидата. Од 2014. године Др Ивана Гавриловић-Грмуша је члан комисије 
за еквиваленцију предмета свих студијских програма приликом преласка 
студената са једног на други студијски програм на Одсеку ТМП (данас Одсек 
за технологије дрвета), као и члан комисије за признавање страних 
високошколских исправа. Др Ивана Гавриловић-Грмуша је члан етичке 
комисије Шумарског факултета од 29.03.2017.год. Тренутно Др Ивана 
Гавриловић-Грмуша је руководилац Модула хемијско-механичка прерада 
дрвета на мастер студијама. Од школске 2013/14 године (и даље) Др Ивана 
Гавриловић-Грмуша је члан Комисије за верификацију активности на 
докторским студијама-модула ТМП (данас Технологије дрвета), за изборну 
групу М2.3 – Хемијско-механичка прерада дрвета. На Катедри за хемијско-
механичку прераду дрвета Др Ивана Гавриловић-Грмуша је руководилац 
Лабораторије за испитивање адхезива и премаза. Члан је Изборног и Научно-
наставног већа Шумарског факултета. 

Др Ивана Гавриловић-Грмуша је именована за председника Подкомисије за 
стандарде и сродне документе KS D089 /PKS H061-11, Плоче на бази дрвета 
– Адхезиви, Института за стандардизацију Републике Србије 

 Сарадњу са научно-истраживачким центрима у иностранству остварила је 
учествовањем пет COST акција. Поред тога има веома добру сарадњу са 
колегама на ПМФ-у у Новом Саду, као и са колегама Одсека за дрварство 
Биотехничког факултета у Љубљани, што је резултовало у објављивању 
већег броја заједничких научно-истраживачких радова. 
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Анализом изнетих података о досадашњем раду др Иване Гавриловић-Грмуша 
може се закључити да се она афирмисала као успешан универзитетски 
наставник и научни радник. Исказала је ефикасност у овладавању методама и 
техникама научно-истраживачког рада, упорност и креативност у научно-
истраживачком раду, као и стручност, комуникативност и коректност у наставно-
педагошкој активности. Такође, у прилог кандидату говори и број и структура 
објављених радова, где је показала смисао за самосталан и тимски рад, а 
посебно се истиче обим стручне проблематике коју је кандидат обрађивао у 
својим радовима, што говори о ширини интересовања и знања којима 
располаже. 
Имајући све наведено у виду, може се закључити да кандидат др Ивана 
Гавриловић-Грмуша, ванредни професор, по својим научним, стручним и 
педагошким квалитетима, испуњава све ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ и ИЗБОРНЕ 
УСЛОВЕ за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област 
Хемијско-механичка прерада дрвета. У том смислу Комисија предлаже 
Изборном већу Универзитета у Београду-Шумарског факултета да др Ивану 
Гавриловић-Грмуша изабере у звање редовног професора за ужу научну 
област Хемијско-механичка прерада дрвета, на Универзитету у Београду- 
Шумарском факултету. 

 

Београд, 27.12.2019. год.  

 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 
 

1. _________________________________________________ 
  др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, редовни професор 
Универзитета у Београду - Шумарског факултета  
 
2._________________________________________________ 
др Бранко Главоњић, редовни професор Универзитета у 
Београду - Шумарског факултета 
 
3._________________________________________________ 
  др Часлав Лачњевац, редовни професор Универзитета у 
Београду - Пољопривредног факултета, у пензији  
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Прилог 1 

РАД НА ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ПОДМЛАТКА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

Др Ивана Гавриловић-Грмуша била је: 

− ментор у изради једне докторске дисертације: 
1. Петровић, Гордана (2019) Могућности експлоатације коре беле јове (Alnus Incana 

(L.) Moench), за добијање нових еколошки прихватљивих помоћних материјала у 
дрвној индустрији. Докторска дисертација, у фази израде пројекта (Универзитет 
у Београду, Шумарски факултет);  

 
− члан комисије за оцену и одбрану две докторске дисертације: 
1. Тања Палија (2015) Утицај полиелектролита на интеракцију дрвета и 

водоразредивих премаза. Докторска дисертација (Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет); 

2. Млађан Поповић (2012) Очвршћавање уреа-формалдехидног адхезива за плоче 
иверице у присуству неких домаћих дрвних врста. Докторска дисертација 
(Универзитет у Београду, Шумарски факултет); 

 
− ментор у изради једног мастер рада: 
1. Тодоровић, Тијана (2016) Утицај додатка нано честица SiO2 на карактеристике 

уреа-формалдехидног адхезива и могућности његове примене у производњи 
плоча иверица. Мастер рад (Универзитет у Београду, Шумарски факултет); 

 
− члан комисије за оцену и одбрану пет мастер рада: 
1. Перишић, Владимир (2014) Утицај релативне влажности ваздуха на физичка и 

механичка својства различитих типова композитних плоча од уситњеног дрвета 
(Универзитет у Београду, Шумарски факултет) 

2. Каровић, Немања (2014): Варијабилност хемијског састава дрвета таксодијума 
(Taxodiumdistichum (L.) Rich) са подручја Великог ратног острва (Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет) 

3. Ћосовић,  Бојан (2013): Утицај благо алкалног и благо киселог третмана на 
димензионалну стабилност дрвета пољског јасена (Fraxinus angustifolia Vahl. 
ssp. Pannonica Soo & Simon) (Универзитет у Београду, Шумарски факултет) 

4. Ћузулан, Катарина: Текстилни материјали на бази вуне у производњи 
тапацираног намештаја (Универзитет у Београду, Шумарски факултет).  

5. Милосављевић, Миљана: Поступци побољшања димензионалне стабилности 
композитних плоча од дрвета (Универзитет у Београду, Шумарски факултет). 

 
− ментор у изради једног завршног рада на основним студијама: 
1. Обрадовић, Стефан (2019): Упоредне карактеристике уреа-формалдехидног 

адхезива у облику праха и емулзије (Универзитет у Београду, Шумарски 
факултет, 29 листа) 
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 члан комисије за оцену и одбрану 10 завршних / дипломских  радова на 
основним студијама  

1. Секулић, Александар (2019): Емисија органских испарљивих једињења из 
операције врелог пресовања плоча на бази дрвета (Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, 28 листа) 

2. Папић, Симо (2018): Остаци плантажних биљака као сировина за израду плоча у 
дрвној индустрији (Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 31 лист) 

3. Милосављевић, Миљана (2017): Утицај карактеристика адхезива на својства 
композитних плоча (Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 55 листова) 

4. Петровић, Милан (2016): Проблем емисије формалдехида из плоча на бази 
дрвета произведених применом уреа-формалдехидних адхезива - трендови у 
XXI веку (Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 51 лист) 

5. Ристовић, Миљана (2016): Утицај додатка везива, катализатора и воде на 
механичка својства плоче иверице (Универзитет у Београду, Шумарски 
факултет, 61 лист) 

6. Тодоровић, Тијана (2014): Анализа садржаја слободног формалдехида у 
плочама иверицама перфоратор методом и методом посуде (Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет, 32 листа) 

7. Брковић, Иван (2012): Истраживање дебљинског профила затезне чврстоће 
комерцијалне плоче иверице (Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 30 
листова) 

8. Стокућа, Милан (2010): Утицај размака ослонаца на савојну чврстоћу и модул 
еластичности QСБ плоче иверице новијег типа и стандардне ОСБ плоче,  
завршни рад (Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 48 листова) 

9. Бајић, Дарко (2008): Утицај дубине предбушење вијчаног отвора на јачину 
држања вијка у плочи иверици (Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 30 
листова) 

10. Луић, Марија (2008) Упоредна анализа метода СРПС D.C8.104 i EN317 
стандарда за одређивање дебљинског бубрења и упијања воде плоча иверице, 
дипломски рад (Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 46 листова) 
 

 члан комисије за избор три наставника 
1. избор др Јасмине Поповић у звање доцента за ужу научну област Хемијско-

механичка прерада дрвета на Шумарском факултету Универзитета у Београду, 
2015. 

2. избор др Млађана Поповића у звање ванредног професора за ужу научну област 
Хемијско-механичка прерада дрвета на Шумарском факултету Универзитета у 
Београду, 2017. 

3. избор др Милице Ранчић у звање ванредног професора за ужу научну област 
Хемија на Шумарском факултету Универзитета у Београду, 2019 
(председавајући комисије). 
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Прилог 2 

СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ И САОПШТЕНИХ РАДОВА И УЧЕШЋА НА 
ПРОЈЕКТИМА ДР ИВАНЕ ГАВРИЛОВИЋ ГРМУША 

 

I. НАУЧНИ РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У ЧАСОПИСИМА МЕЂУНАРОДНОГ 
ЗНАЧАЈА (М20) 

1. Међународни часопис изузетних вредности (М21а=10) 
– до избора у звање ванредног професора 

1.1. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2012): 
Influence of the viscosity of UF resins on the radial and tangential penetration into 
poplar and on the shear strength of adhesive joints, Holzforschung, 66 (7), pp. 849-
856. 

2. Врхунски међународни часопис (М21=8) 
– после избора у звање ванредног професора 

2.1. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Đjiporović-Momčilović, M., Popović, M., Popović, 
J. (2016): Influence of Pressure on the Radial and Tangential Penetration into Poplar 
Wood and on the Shear Strength of Adhesive Joints, Bioresources, ISSN 1930-2126, 
11(1): 2238-2255 https://bioresources.cnr.ncsu.edu/issues/vol11-issue1/ 

3. Истакнути међународни часопис (М22=5) 
– до избора у звање доцента 

3.1. Gavrilović-Grmuša, I., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Influence of 
the degree of condensation on the radial penetration of urea-formaldehyde adhesives 
into Silver Fir (Abies alba, Mill.) wood tissue, J Adhes Sci Technol, 24, pp. 1437-
1453. 

3.2. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): 
Radial penetration of urea-formaldehyde adhesive resins into beech (Fagus 
Moesiaca), J Adhes Sci Technol, 24, pp. 1753-1768. (In: Pizzi, A. and Mittal, K.L. 
(eds.) Wood Adhesives, Leiden, Holandija: Koninklijke Brill NV, pp. 81-96. (ISBN 978 
90 04 19093 1) 
– до избора у звање ванредног професора 

3.3. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2012): 
Influence of the degree of condensation of urea-formaldehyde adhesives on the 
tangential penetration into beech and fir and on the shear strength of the adhesive 
joints, Eur J Wood Wood Prod (Holz Roh Werkst), 70(5), pp. 655-665. ISSN: 0018-
3768 (print version) ISSN: 1436-736X (electronic version) 

4. Међународни часопис (М23=3) 
– до избора у звање доцента 

4.1. Gavrilović-Grmuša, I., Nešković, O., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): 
Molar-Mass Distribution of Urea-Formaldehyde Resins of Different Degrees of 
Polycondensation by MALDI-TOF Mass Spectrometry, J Serb Chem Soc, 75 (5), pp. 
689-701. ISSN (Online) 1437-434X, ISSN (Print) 0018-3830. ISSN: 03525139, DOI: 
10.2298/JSC091030036G 
– после избора у звање ванредног професора 
Popović, J., Popović, M., Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša I. (2015): 
Effects of the Chemical Treatment Conditions of the Narrow-Leaved Ash (Fraxinus 
angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon) on the Lap Shear Strength, Wood 
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Research, ISSN 1336-4561, 60(4): 543-554  
http://www.centrumdp.sk/wr/201504/03.pdf 
 

5. Национални часопис међународног значаја (М24=3) 
– после избора у звање ванредног професора 

5.1. Popović, M., Todorović, T., Điporović, M.M., Gavrilović, G.I., Popović, J. (2018) The 
Influence of Decorative Surface of Commercial Particleboards on the Formaldehyde 
Release Measured by Flask Method. Glasnik Šumarskog Fakulteta, 117: 137-142  

5.2. Điporović, M.M., Popović, M., Popović, J., Gavrilović, G.I., Fadhil, H., Mohamad, 
A.H. (2018) Quality of the particleboards on serbian market in regard to the 
formaldehyde emission. Zaštita Materijala, 59(4): 484-488 

5.3. Popović, M., Popović, J., Điporović, M.M., Vukić, N., Budinski, S.J., Gavrilović, G.I., 
Fadhil, H. (2019) The curing behavior of urea-formaldehyde adhesive in the presence 
of chemicaly treated narrow-leaved ash. Zaštita Materijala, 60(1): 64-69 

5.4. Petrović, G., Stefanović, M., Rančić, M., Mirić, M., Gavrilović, G.I. (2019) Uticaj 
ekstraktiva kore bele jove na otpornost drveta bukve prema gljivama truležnicama. 

II. НАУЧНА САОПШТЕЊА (М30) 

1. Научна саопштења на скуповима међународног значаја штампана у 
зборницима радова у целини – предавање по позиву (М31=3) 

– после избора у звање ванредног професора 
1.1. Gavrilović-Grmuša, I., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. Green alternatives 

for formaldehyde based adhesives in wood industry. International conference XXI 
YuCorr: Meeting point of the science and practice in the fields of corrosion, materials 
and environmental protection, September 17-20, 2019, Tara Mountain, Serbia 
(позивно писмо и потврда о оджаном предавању су у прилогу) 

2. Научна саопштења на скуповима међународног значаја штампана у 
зборницима радова у целини (М33=1) 

– до избора у звање доцента 

2.1. Miljković, J., Grmuša, I., Điporović, M., Kacarević-Popović, Z. (2001): Some 
Characteristics of Fire-Retardant Treated Veneers, In: Proceedings of The Third 
Balkan Scientific Conference, 2-6 October 2001, Sofia, Bulgaria: Vol. IV, pp. 362-
371. 

2.2. Gavrilović-Grmuša, I., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): 
Faktor vatrootporne efikasnosti u zavisnosti od vrste drveta i karakteristika nekih 
vatrootpornih sredstava, In: Proceedings of The XII YUCORR (CD), International 
conference: Cooperation of researches of different branches in the fields of corrosion, 
materials protection and environmental protection, 18-21.05.2010., Tara, Serbia. 

– до избора у звање ванредног професора 

2.3. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): 
Tangential penetration of urea-formaldehyde adhesive resins into beech (Fagus 
Moesiaca) and fir (Abies Alba, Mill.) wood tisue, In: Proceedings of the 1st 
International Conference on Processing Technologies for the Forest and Biobased 
Products Industries, Salzburg/Kuchl, Austria, 07-08. October 2010, pp. 102-110 

2.4. Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša, I., Medved. S., Popović, M., Popović. 
J. (2010): Some Properties of Polypropylene-Wood Composites Produced by 
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Different Procedures, U: Zborniku radova sa Prvog Šumarskog Kongresa u Srbiji: 
Budućnost sa Šumama, 11-13 Novembar, 2010., Beograd: Univerzitet u Beogradu - 
Šumarski fakultet, pp. 1499-1508, ISBN 978-86-7299-071-3 

2.5. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): 
Influence of the molar mass of urea-formaldehyde adhesives on the shear strength 
of adhesive joints, In: Proceedings of the International Scientific Congress: First 
Serbian Forestry Congress, Belgrade, Republic of Serbia, 11-13. November 2010, 
pp.1463-1471, ISBN 978-86-7299-071-3 

2.6. Gavrilović-Grmuša, I, Dunky, M., Điporović-Momčilović, M., Popovic, M. (2013): 
Influence of the Degree of Condensation of Urea Formaldehyde (UF) Adhesives on 
the Penetration Into Wood Tissue and on the Shear Strength of Adhesive Joints, 
International Conference on Wood Adhesives, Toronto, Ontario, Canada, 9-11 
October 2013. 

2.7. Popović, J., Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša, I, Popović, M., Medved, 
S. (2013): The Influence of the Sodium Carbonate Treatment of Narrow-leaved Ash 
on the Lap Shear Strenght, in Proceedings of the COST FP0904 & FP1006 
International Workshop "Characterisation of Modified Wood in Relation to Wood 
Bonding and Coating Performance", p.p. 167-174, Rogla, Slovenia, 16-18 Oktobar, 
2013. 

2.8. Gavrilović-Grmuša, I., Djiporović-Momčilović, M., Popović, M., Popović, J., Medved, 
S. (2013): Wetting Properties of Beech, Fir and Poplar Interacting With Different 
Molar-Mass Urea-Formaldehyde Resins, in Proceedings of the 9th International 
Conference "Wood Science and Engineering in the Third Millenium", pp. 133-143, 
ICWSE, Brasov, Romania, November 7-9, 2013. 

2.9. Popović, M., Djiporović-Momčilović, M., Šernek, M., Popović, J., Gavrilović-Grmuša, 
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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: Шумарски факултет Београд  
Ужа научна, oдносно уметничка област: Хемијско-механичка прерада дрвета 
Број кандидата који се бирају: 1 (један) 
Број пријављених кандидата: 1 (један) 
Имена пријављених кандидата: 
 1. Др Ивана Гавриловић-Грмуша 
 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Ивана (Љубица) Гавриловић-Грмуша  
- Датум и место рођења: 23.07.1965., Београд 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду, Шумарски факултет 
- Звање/радно место: ванредни професор 
- Научна, односно уметничка област: Хемијско-механичка прерада дрвета 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Универзитет у Београду, Шумарски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 1989. 
 
Магистеријум:   
- Назив установе: Универзитет у Београду, Шумарски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 2002. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Хемијско-механичка прерада дрвета 
 
Докторат:  
- Назив установе: Универзитет у Београду, Шумарски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 2010. 
- Наслов дисертације: " Пенетрација уреа-формалдехидних адхезива различитих моларних 
маса у ткиво неких домаћих врста дрвета " 

- Ужа научна, односно уметничка област: Хемијско-механичка прерада дрвета 
 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- Асистент-приправник: 22.05.1997. године 
–Асистент: 28.02.2003. године 
–Доцент: 28.09.2010. године 
–Ванредни професор: 17.06.2015 
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3) Испуњени услови за избор у звање РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА 
 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година радног 
искуства  
 

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

 

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

Просечна оцена 4,07 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

22 године 

 
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / учешћа у 
комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

Комисије за избор: 
                       у звање наставника: 3 

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

Завршни/дипломски : 1ментор и 10 
члан комисије 
Мастер: 1 ментор и 5 члан комисије 
Докторске дисертације: 1 ментор (у 
изради) и 2 члан комисије 

 
 

 
 

  
(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 радова 1 рад М21а 
1 рад М21 
3 рада М22 
2 рада М23 
Референце наведене на крају 
табеле 

7 Саопштена два рада на научном или 
стручном скупу (категорије М31-М34 и 
М61-М64). 

23 рада 1 М31 
20 М33 
2 М 34 

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

2 рада 1 рад М21а 
1 рад М22 
Референце 1 и 5 наведене на 
крају табеле 

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. 

9 радова  1 М31 
7 М33 
1 М34 

10 Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту 
 

Учешће у 4 
пројекта 

Учешће у националним 
пројектима: 
1. ТР 31041 (2011-2017), 
2. 20070-ТР (2008-2011). 
3. БТН-361005А (2005-2007) 
4. ТСИ 080/1-93 (1996 – 2000) 
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11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област 
за коју се бира, монографија, практикум или 
збирка задатака (са ISBN бројем) 

1 монографија 
и 1 помоћни 
уџбеник 

1. Миљковић, Ј., Грмуша, И.: 
"Познавање материјала - 
Припрема воде". Графика - 
Кладово, прво издање, стр.65, 
(помоћни универзитетски 
уџбеник), Београд, 2005, ISBN 
86-85543-00-2. 
2. Гавриловић-Грмуша, И. 
(2012): Пенетрација уреа-
формалдехидних адхезива 
различитих моларних маса у 
ткиво неких домаћих врста 
дрвета, Универзитет у Београду - 
Шумарски факултет, прво 
издање, стр.164, монографија, 
Београд, ISBN 978-86-7299-194-
9. 

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

/ / 

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

/ / 

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

2 рада 1 рад М21 
1 рад М23 
Референце 2 и 7 наведене на 
крају табеле 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

h-индекс 6 
i10-индекс 4 

106 хетероцитата 

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  

1 предавање по 
позиву М31 
7 радова М33 
1 рад М34 

1. Gavrilović-Grmuša, I., 
Điporović-Momčilović, M., 
Popović, M. Green alternatives for 
formaldehyde based adhesives in 
wood industry. International 
conference XXI YuCorr: Meeting 
point of the science and practice in 
the fields of corrosion, materials 
and environmental protection, 
September 17-20, 2019, Tara 
Mountain, Serbia 

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

Стални 
универзитетски 
уџбеник 

Гавриловић-Грмуша, И.: 
„Познавање материјала - I део: 
Адхезиви у дрвној индустрији“, 
Универзитет у Београду - 
Шумарски факултет, прво 
издање, пп.191, универзитетски 
уџбеник, Београд, 2019. 

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

7 радова Наведени су испод тебеле 
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1. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2012): Influence of the 
viscosity of UF resins on the radial and tangential penetration into poplar and on the shear strength of 
adhesive joints, Holzforschung, 66 (7), pp. 849-856. 

2. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Đjiporović-Momčilović, M., Popović, M., Popović, J. (2016): 
Influence of Pressure on the Radial and Tangential Penetration into Poplar Wood and on the Shear 
Strength of Adhesive Joints, Bioresources, ISSN 1930-2126, 11(1): 2238-2255 
https://bioresources.cnr.ncsu.edu/issues/vol11-issue1/ 

3. Gavrilović-Grmuša, I., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Influence of the degree of 
condensation on the radial penetration of urea-formaldehyde adhesives into Silver Fir (Abies alba, Mill.) 
wood tissue, J Adhes Sci Technol, 24, pp. 1437-1453. 

4. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2010): Radial 
penetration of urea-formaldehyde adhesive resins into beech (Fagus Moesiaca), J Adhes Sci Technol, 
24, pp. 1753-1768. (In: Pizzi, A. and Mittal, K.L. (eds.) Wood Adhesives, Leiden, Holandija: 
Koninklijke Brill NV, pp. 81-96. (ISBN 978 90 04 19093 1) 

5. Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Miljković, J., Điporović-Momčilović, M. (2012): Influence of the 
degree of condensation of urea-formaldehyde adhesives on the tangential penetration into beech and fir 
and on the shear strength of the adhesive joints, Eur J Wood Wood Prod (Holz Roh Werkst), 70(5), pp. 
655-665. ISSN: 0018-3768 (print version) ISSN: 1436-736X (electronic version) 

6. Gavrilović-Grmuša, I., Nešković, O., Điporović-Momčilović, M., Popović, M. (2010): Molar-Mass 
Distribution of Urea-Formaldehyde Resins of Different Degrees of Polycondensation by MALDI-TOF 
Mass Spectrometry, J Serb Chem Soc, 75 (5), pp. 689-701. ISSN (Online) 1437-434X, ISSN (Print) 
0018-3830. ISSN: 03525139, DOI: 10.2298/JSC091030036G 

7. Popović, J., Popović, M., Điporović-Momčilović, M., Gavrilović-Grmuša I. (2015): Effects of the 
Chemical Treatment Conditions of the Narrow-Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica 
Soo & Simon) on the Lap Shear Strength, Wood Research, ISSN 1336-4561, 60(4): 543-554 
http://www.centrumdp.sk/wr/201504/03.pdf 

 
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. 
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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. 

 

 
Кратки описи заокружених одредница: 
1.2. Учесник научних скупова са укупно 23 радова, од чега је један рад по позиву, 20 штампаних у 
целини и 2 штампана у изводу.. 
1.3. Председник комисија за израду завршних радова на академским основним и мастер студијама, члан 
комисија на свим нивоима академских студија. 
1.4. Коаутор две студије за потребе домаће привреде. 
1.5. Сарадник на реализацији 4 национална пројекта и учесник у 5 међународних COST Акција. 
2.1. Члан комисије за еквиваленцију предмета свих студијских програма приликом преласка студената са 
једног на други студијски програм на Одсеку ТМП (данас Одсек за технологије дрвета), члан комисије за 
признавање страних високошколских исправа, члан етичке комисије Шумарског факултета. Руководилац 
Модула хемијско-механичка прерада дрвета на мастер студијама. Члан комисије на докторским 
студијама-модула ТМП (данас Технологије дрвета), за изборну групу М2.3 – Хемијско-механичка прерада 
дрвета. Руководилац Лабораторије за испитивање адхезива и премаза. Члан је Изборног и Научно-
наставног већа Шумарског факултета. 
2.2. Председник Подкомисије за стандарде и сродне документе KS D089 /PKS H061-11, Плоче на бази 
дрвета – Адхезиви, Института за стандардизацију Републике Србије 
3.1. Учесник 5 COST акција 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
На основу детаљне анализе достављеног конкурсног материјала и констатованих 
чињеница Комисија је једногласно закључила да др Ивана Гавриловић-Грмуша 
испуњава све ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ и ИЗБОРНЕ УСЛОВЕ за избор у звање 
РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област Хемијско-механичка прерада дрвета 
и са задовољством предлаже Изборном већу Универзитета у Београду - Шумарског 
факултета да др Ивану Гавриловић-Грмуша изабере у звање и на место редовног 
професора за ужу научну област Хемијско-механичка прерада дрвета. 
 
 
 
 
 
Место и датум: Београд, 27.12.2019. 
 
                                                                                                ПОТПИСИ  
                                                                                     ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
     ______________________________________ 
     Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић 
              Универзитета у Београду - Шумарског факултета 
 
     ______________________________________ 
                                                                                       Проф. др Бранко Главоњић 
                                                                    Универзитета у Београду - Шумарског факултета 
 
     ______________________________________ 
      Проф. др Часлав Лачњевац 
            Универзитета у Београду - Пољопривредног факултета, у пензији 
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                     Образац 5 

 

 

Изјава о изворности 
 

 

 

Име и презиме кандидата    Др Ивана Гавриловић-Грмуша                                                    

 

 

 

Сагласно члану 26. став 3. Кодекса професиналне етике Универзитета у Београду, 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

- да је сваки мој рад и достигнуће, изворни резултат мог интелектуалног рада и да тај рад не садржи 
никакве изворе, осим оних који су наведени у раду, 

 

- да нисам кршио/ла ауторска права и користио/ла интелектуалну својину других лица.  

 

 

 

 

                                                                                              Потпис аутора 

У Београду, 27.12.2019.                                                                            

       _________________________ 
 
 
 
 
 


