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Изборно веће 
Универзитет у Београду – Шумарски факултет 
Кнеза Вишеслава 1, 
11030 Београд 
 

 

РЕФЕРАТ 
о кандидатима за избор једног редовног професора за ужу научну 

област 

Семенарство, расадничарство и пошумљавање 
 

 

1 - О КОНКУРСУ  
Одлуком Изборног већа Шумарског факултета (бр. 01-3/10, од 26.02.2020. год.), а на 
основу члана 63 Статута Шумарског факултета (бр. 01-1/36, од 14.03.2019. год.) и 
предлога Већа одсека за шумарство бр. 498/2 од 20.02.2020. године, образована је 
Комисија за писање реферата по расписаном конкурсу за избор једног редовног 
професора за ужу научну област Семенарство, расадничарство и пошумљавање у 
саставу:  

1. др Драгица Вилотић, ред. проф., Универзитета у Београду – Шумарскифакултет;  

2. др Мирјана Шијачић-Николић, ред. проф., Универзитета у Београду - Шумарски 
факултет; 

3. др Дана Дина Колевска, ред. проф., Универзитета "Св. Кирил и Методиј" - 
Шумарски факултет, Скопље.  

 

Конкурсни материјал, који садржи пријаву кандидата, са свим поднетим прилозима, 
праћен дописом бр. 01-1275/2 од 19.06.2020. референта за радне односе, достављен је 
Комисији дана 19.06.2020. године.  

На основу добијеног материјала, Комисија може да констатује следеће:  

А) конкурс је објављен у листу „Послови“, број 855 (страна 39) и на интернет 
страници Националне службе за запошљавање, дана 10.06.2020. године, са роком 
пријављивања од 8 дана;  

Б) на конкурс се пријавио само 1 (један) кандидат и то др Владан Иветић, ванредни 
професор, Универзитета у Београду - Шумарски факултет (пријава број 01-1275/1, oд 
10.06.2020. године);  

В) кандидат је доставио конкурсну документацију у складу са условима конкурса и 
текстом конкурса.  
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О пријављеном кандидату, др Владану Иветићу, који испуњава услове конкурса: VIII 
степен стручне спреме, докторат из уже научне области, Универзитета у Београду - 
Шумарски факултет, одсек шумарство (студијски програм шумарство), способност за 
наставни рад, објављени научни и стручни радови и радно искуство, Комисија, после 
прегледа конкурсне документације, подноси следећи:  
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2 И З В Е Ш Т А Ј 
 

А - БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Кандидат др Владан Иветић је рођен 12.08.1972. године у Београду.  Основну и 
средњу школу завршио је у Београду. Војни рок је одслужио 1991/1992. године. На 
Шумарском факултету Универзитета у Београду дипломирао је2001. године, на 
Одсеку за шумарство, са просечном оценом 8,31. Дипломски рад под насловом 
»Могућност примене водоник пероксида за испитивање виталности шумског 
семена«, одбранио је 28.09.2001. године, са оценом 10, на предмету Семенарство, 
расадничарство и пошумљавање. 

На позив Катедре Семенарствa, расадничарства и пошумљавања, од 1999. године 
ангажован је као демонстратор на предмету Семенарство, расадничарство и 
пошумљавање. Одлуком Наставно-научног већа Шумарског факултета у Београду 
(бр. 01-1044/1, од 01.03.2002.) изабран је за асистента-приправника на истом предмету. 

Магистарски рад под називом »Утицај станишта и провенијенција на развој 
јувенилних култура смрче (Picea abies /L./ Karst.) на Голији«, одбранио је 18.06.2004. 
године на Шумарском факултету у Београду, након чега је одлуком Наставно-научног 
већа Шумарског факултета у Београду (бр. 01-8976/1, од 04.11.2004.) изабран у звање 
асистента за предмет Семенарство, расадничарство и пошумљавање. 

Докторску дисертацију под насловом »Издвајање региона провенијенција букве у 
Србији применом просторне анализе генетичког диверзитета« одбранио је 
22.04.2010. године, на Шумарском факултету у Београду. У звање доцента изабран је 
Одлуком о избору Већа научних областибиотехничких наука Универзитета у 
Београду (02 бр. 020-4563/6-10, од 01.12.2010.) исте године. 

У звање ванредног професора изабран је Одлуком о избору Већа научних 
областибиотехничких наука Универзитета у Београду (02 бр. 61202-2751/2-15 , од 
17.06.2015.) исте године. 

На Шумарском факултету Универзитета у Београду акредитовани је наставник на 
основним, мастер и докторским студијама у оквиру уже научне области Семенарства, 
расадничарства и пошумљавања. 

Оснивач је и руководилац Лабораторије за испитивање семена и садница на 
Шумарском факултету од њеног оснивања 02.06.2005. године до 2018. године. 
Оснивач је и руководилац Центра за пошумљавање и вештачко оснивање шума на 
Шумарском факултету од његовог оснивања, 26.12.2018. године.  

У оквиру програма Erasmus+ Key Action 1 – Mobility for learners and staff – између 
Универзитета у Београду и Универзитета Источне Финске боравио је у марту 2018. 
године на University of Eastern Finland, где је одржао 8 часова предавања из области 
CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT. Као гостујући професор на 
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Пољопривредном Универзитету у Кракову, Пољска, у току академске 2019/2020 
године одржао је предавања и вежбе на првој години другог нивоа студија (мастер) 
на два предмета, и то: FOREST GENETICS AND TREE BREEDING – 17 часова предавања, 
12 часова вежби и 6 часова теренске наставе, и CLIMATE ADAPTIVE FOREST 
ESTABLISHMENT – 18 часова предавања и 12 часова вежби. При томе је предмет 
CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT акредитован на име и на основу силабуса 
који је предложио др ВладанИветић. Такође, у току академске 2019/2020 године, као 
гостујући професор на Универзитету у Вороњежу, Русија одржао је цео курс од 50 
часова предавања из предмета ШУМСКЕ КУЛТУРЕ (ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ). 

Током 2004. године завршио је међународни специјалистички курс о одрживом 
газдовању и развоју тропских плантажа: China International Training Course on 
Sustainable Management and Development of Tropical Plantation – Yunnan Academy of 
Forestry, Kunming. У сарадњи са ЈП „Србијашумe“, у периоду од 2007-2012. године 
обавио је више студијских путовања са циљем упознавања технологије расадничке 
производње у Шведској. Дописни курс из статистике: Stat2.1x: Introduction to 
Statistics: Descriptive Statistics, који нуди Беркли Универзитет Калифорније, завршио 
је 01.04.2014. године. 

У оквиру институције у којој је запослен био је члан Савета Факултета, Наставно-
научног већа и шеф Катедре Семенарства, расадничарства и пошумљавања, у једном 
мандату (2015 – 2018). 

Ван институције у којој је запослен био је: консултант при изради Националне 
стратегије за одрживо коришћење природних ресурса и добара (2010 – Република 
Србија, Министарство животне средине и просторног планирања); консултант при 
оснивању расадника Храздан у Републици Јерменији (2010 – FAO UN); члан радне 
групе за израду текста нацрта Закона о семену и садном материјалу пољопривредног 
и украсног биља (2016 – Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине) и Вештак шумарске струке (2019 – Република Србија, Привредни 
суд у Новом Саду). 

 

 

Б – МАГИСТАРСКИ РАД И ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА  
 

Магистарски рад под називом »Утицај станишта и провенијенција на развој 
јувенилних култура смрче (Picea abies /L./ Karst.) на Голији«, одбранио је 18.06.2004. 
године на Шумарском факултету у Београду (Табела 1). 

 Докторску дисертацију под насловом »Издвајање региона провенијенција 
букве у Србији применом просторне анализе генетичког диверзитета« одбранио је 
22.04.2010. године, на Шумарском факултету у Београду (Табела 1).  
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Табела 1: Преглед образовања кандидата 

Установа Година  Стечена диплома Прилог 

Универзитет у Београду - 
Шумарски факултет 

28.09.2001. Дипл. инж. шумарства 

Прилог 1 
18.06.2004. Магистар наука из области 

шумарства 
22.04.2010. Доктор биотехничких 

наукаиз области шумарства 
 

 

В - НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ И ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА  
 

Од 1999. године ангажован је као демонстратор на предмету Семенарство, 
расадничарство и пошумљавање. Од избора за асистента приправника (Одлука 
Наставно-научног већа Шумарског факултета у Београду бр. 01-1044/1, од 01.03.2002.) 
др Владан Иветић самостално изводи вежбе на предметима Семенарство, 
расадничарство и пошумљавање који се слуша на Одсеку за шумарство и 
Семенарство и расадничарство који се слуша на Одсеку за еколошки инжењеринг у 
заштити земљишних и водних ресурса.  

Др Владан Иветић је одлуком Наставно-научног већа Шумарског факултета у 
Београду (бр. 01-8976/1, од 04.11.2004.) изабран у звање асистента за предмет 
Семенарство, расадничарство и пошумљавање. 

По избору у доцента (Одлуком о избору Већа научних областибиотехничких наука 
Универзитета у Београду 02 бр. 020-4563/6-10, од 01.12.2010.), од школске 2010/2011. 
године изводи предавања из предмета Плантажно шумарствона основним студијама 
Студијског програма за шумарство. Од школске 2012/2013. године изводи предавања 
и вежбе на предметима основних студија Семенарство, расадничарство и 
пошумљавање који се слуша на Одсеку за шумарство и Семенарство и 
расадничарство који се слуша на Одсеку за еколошки инжењеринг у заштити 
земљишних и водних ресурса.  

У звање ванредног професора изабран је Одлуком о избору Већа научних 
областибиотехничких наука Универзитета у Београду (02 бр. 61202-2751/2-15 , од 
17.06.2015.), Табела 2. 

Табела 2: Избори у звање 

Организација Година  Звање Прилог 

Универзитет у Београду - 
Шумарски факултет 

01.03.2002. Асистент-приправник 

Прилог 2 
05.11.2004. Асистент 
02.12.2010. Доцент 
17.06.2015. Ванредни професор 
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Поред оснoвних студија, у оквиру акредитованих наставних програма из 
акредитације 2008. године, Одлуком Сената Универзитета у Београду (бр. 020-
329/ХХVMII-7.4., од 05.04.2012.) поверена му је настава на докторским студијама, из 
области Шумарства, на предмету Плантажно шумарство. Од школске 2012/2013. 
године изводи предавања на предмету Индустријска производња шумског и 
лековитог биља на дипломским академским студијама – мастер, на модулу 
Шумарство.  

Акредитацијом из 2013. године, акредитован је и изводи предавања и вежбе на 
основним студијама Студијског програма за шумарство из предмета Семенарство, 
расадничарство и пошумљавање и Плантажно шумарство, а на основним студијама 
Студијског програма за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 
ресурса из предмета Семенарство и расадничарство. На дипломским академским 
студијама – мастер, у оквиру модула 1 –Биљна производња и конзервација шумских 
генетичких ресурса изводи предавања и вежбе из предмета Методe и технике 
истраживања у Биљној производњи и конзервацији шумских генетичких ресурса, 
Биотехнологија у размножавању дрвенастих врста и Пошумљавање за посебне 
намене. У оквиру докторских академских студија изводи наставу из предмета 
Биоремедијација и Наменска производња шумског репродуктивног 
материјала(Табела 3). 

У процесу формирања наставних планова и програма који су у складу са Болоњским 
процесом, др Владан Иветић је 2010. године предложио увођење новог наставног 
предмета: Плантажно шумарство, који је од стране Наставно-научног већа 
Шумарског факултета у Београду, прихваћен и уврштен у изборне предмете на 
основним студијама Одсека за шумарство, Шумарског факултета Универзитета у 
Београду. 

 

Табела 3: Преглед наставних предмета на којима кандидат изводи наставу у звању 
ванредног професора 

Ниво студија Наставни предмет Статус 

Основне 
студије 

Семенарство, расадничарство и пошумљавање Обавезни 
Семенарство и расадничарство Обавезни 
Плантажно шумарство Изборни 

Мастер 
студије 

Методe и технике истраживања у Биљној 
производњи и конзервацији шумских генетичких 
ресурса 

Обавезни 

Биотехнологија у размножавању дрвенастих врста  Обавезни 
Пошумљавање за посебне намене Изборни 

Докторске 
студије 

Биоремедијација  
Наменска производња шумског репродуктивног 
материјала 
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У оквиру програма Erasmus+ Key Action 1 – Mobility for learners and staff – између 
Универзитета у Београду и Универзитета Источне Финске боравио је у марту 2018. 
године на University of Eastern Finland, где је одржао 8 часова предавања из области 
CLIMATE ADAPTIVE FOREST ESTABLISHMENT. Као гостујући професор на 
Пољопривредном Универзитету у Кракову, Пољска, у току академске 2019/2020 
године одржао је предавања и вежбе на првој години другог нивоа студија (мастер) 
на два предмета, и то: FOREST GENETICS AND TREE BREEDING – 17 часова предавања, 
12 часова вежби и 6 часова теренске наставе, и CLIMATE ADAPTIVE FOREST 
ESTABLISHMENT – 18 часова предавања и 12 часова вежби. Такође, у току академске 
2019/2020 године, као гостујући професор на Универзитету у Вороњежу, Русија 
одржао је цео курс од 50 часова предавања из предмета ШУМСКЕ КУЛТУРЕ (ЛЕСНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ). 

У циљу обезбеђивања потребне литературе за вежбе и део предавања из предмета 
Семенарство, расадничарство и пошумљавање, др Владан Иветић је, као самостални 
аутор, 2013. године написао „Практикум из семенарства, расадничарства и 
пошумљавања“ (ISBN 978-86-7299-211-3).  

У уџбенику »Шумско семенарство« аутора Василија Исајева и Александра Манчића, 
др Владан Иветић је аутор посебног дела, који на 70 страна даје основне 
карактеристике семена и плодова, начина клијања, карактеристике клијаваца, начина 
испитивања клијавости за најзначајније врсте дрвећа у Србији. 

Др Владан Иветић је аутор уџбеника под насловом „Шумски репродуктивни 
материјал – биологија и технологија производње семена и садница шумског дрвећа“ 
(одлука о усвајању рецензија 01-2/32 од 26.02.2020., ISBN 978-86-7299-307-3), који је 
тренутно у поступку штампе.   

Из досадашњег рада у настави на Шумарском факултету у Београду, може се 
закључити да др Владан Иветић испољава одговоран однос према обавезама у 
настави, успешно преноси наставну материју и активира студенте на самосталан рад. 
Има добар приступ и метод рада, одговоран и коректан однос према студентима. 
Резултати студентског вредновања рада наставника, према којима је оцењен са 
просечном оценом која се креће у дијапазону од 4,42до 4,94; показују да је реч о 
добром наставнику чији рад студенти високо вреднују.     

Кандидат је у досадашњем раду имао и значајне активности на обезбеђивању научно-
наставног подмлатка. Наставне активности др Владана Иветића обухватају и 
менторски рад са студентима основних, мастер и докторских студија (Табела 4). До 
сада, др Владан Иветић је био ментор при одбрани 19 и члан комисије за одбрану 15 
дипломских (завршних) радова. Др Владан Иветић је био ментор при изради и 
одбрани 12 и члан комисије за одбрану 17 дипломских-мастер радова. Др Владан 
Иветић је био ментор при изради и одбрани 1 и члан комисије за одбрану 1 
магистарског рада по старом програму.Др Владан Иветић је био ментор при изради и 
одбрани 3 докторске дисертације и члан комисије за одбрану 10 докторских 
дисертација.  
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»Издвајање региона провенијенција букве у Србији применом просторне анализе 
генетичког диверзитета« 

Током протеклог периода, био је председник у комисијама за изборе у различита 
звања 4 пута (по једном за звања истраживач-сарадник, научни сарадник, асистент и 
доцент) и члан комисије 4 пута (2 пута за истраживача сарадника и два пута за 
научног сарадника). 

У оквиру рада у настави на Шумарском факултету у Београду, др Владан Иветић 
активно учествује у свим облицима образовног процеса (консултације, колоквијуми, 
испити, члан комисија за одбрану дипломских, завршних и мастер радова, итд.). У 
извођењу наставе користи савремене методе и опрему, а материју обогаћује новим 
научним сазнањима. Учествовао је и у изради нових наставних планова и програма за 
ужу научну област Семенарства, расадничарства и пошумљавања, основних, мастер и 
докторских студија, у складу са Болоњском декларацијом. У погледу вредновања 
рада наставника и сарадника на Шумарском факултету у Београду, др Владан Иветић 
је на предмету Семенарство, расадничарство и пошумљавање имао просечну оцену 
4,81, Семенарство и расадничарство 4,66 и Плантажно шумарство 4,84 (у периоду 
2014/15 до 2018/19) о чему је доставио потврду референта за наставу и осигурање 
квалитета Универзитета у Београду - Шумарског факултета (бр. 03-/1257, од 
18.05.2020. године). 

Може се закључити да је др Владан Иветић, од почетка рада на Универзитету у 
Београду - Шумарском факултету, показао врло изражене педагошке способности, 
креативност и иновативност у раду са студентима, као и да је успоставио врло 
значајну научну и стручну сарадњу са колегама из своје области у земљи и 
иностранству.  

 

 

Г – УЏБЕНИЧКА ЛИТЕРАТУРА  
 

Др Владан Иветић је, као самостални аутор до сада објавио1 уџбеник и 1 практикум.  

1. Уџбеник: „Шумски репродуктивни материјал – биологија и технологија 
производње семена и садница шумског дрвећа“ (2020. године), ISBN 978-86-7299-
307-3. 

2. Практикум: „Практикум из Семенарства расадничарства и пошумљавања“ (2013. 
године), ISBN 978-86-7299-211-3.  

Уџбеник је написан у складу са наставним планом и програмом предмета: 
Семенарство, расадничарство и пошумљавање. У уџбенику је обухваћена и 
савремена материја везана за биологију и технологију производње семена и садница 
шумског дрвећа. Поред тога, за потребе наставе и вежби на основним студијама у 
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оквиру предмета Семенарство, расадничарство и пошумљавање, др Владан Иветић је 
написао практикум који садржи практичне задатке и упутства из области производње 
семена и садница, и из области пошумљавања.  

 

 

Д– НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ  
 

а) Научно-истраживачки радови  

Укупна научна компетентност кандидата, исказана кроз вредност коефицијента „М“ 
(„Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду“, Гласник Универзитета у Београду, LIV, бр. 192, 2016. године), износи 252,9, 
од чега 130,4 пре и 122,5 након избора у звање ванредног професора, који су од 
значаја за УНО.  

Табела 5: Приказ компетентности др Владана Иветића, исказане преко коефицијента 
„М“(* 

Категорија 
резултата 

Број 
бодова 

Вредност коефицијента компетентности 
До избора у звање 

ванредног проферора 
Након избора у звање 
ванредног проферора 

Број Поени Број Поени 
М13 7   3 21 
М21 8   1 8 
М22 5   3 15 
М23 3 8 24 2 6 
М31  3,5+ 2 6 1 3,5 
М32 1,5   2 3 
М33  1 17 17 4 4 
М34 0,5 11 5,5 19 9,5 
М36 1,5   3 4,5 
М42 1,5++ 1 1,5   
М45 1,5 3 4,5   
М51 2 16 32 6 12 
М52 1,5 10 15   
М53 1 2 2 4 4 
М54 2+++   5 2 
М55 1   4 4 
М63 0,5 1 0,5   
М64 0,2 7 1,4 5 1 
М66 1   1 1 
М72 3 1 3   
М71 6 1 6   
М84 3 4 12   
М92 12   2 24 

  84 130,4 65 122,5 
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*) Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду“, Гласник 
Универзитета у Београду, LIV, бр. 192, 2016. год.,) §13, таб. В1, одељак „редовни професор“, од значаја за УНО  
+ По старом правилнику, коришћеном при избору у ванредног професора, категорија М31 је вреднована са 3 бода. 
++ По старом правилнику, коришћеном при избору у ванредног професора, категорија М42 се односила на 
поглавље у књизи, а не на Националну монографију, као сада.  
+++ На годишњем нивоу. 
 

Укупан рад др Владана Иветића, до избора у ванредног професора обухвата 84 
научне публикације, од којих је самостални аутор 4 рада, првиаутор 29 радова, а 
последњи аутор 21 рада (Табела 5).  

Након избора у звање ванредног професора, др Владан Иветић је објавио 65 радова 
од значаја за ужу научну област за коју је расписан конкурс, и то:  

- 3 рада у категорији М13 (монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад 
утематском зборнику водећег међународногзначаја);  

- 1 рад у категорији М21 (рад у врхунском међународном часопису); 
- 3 рада у категорији М22 (рад у истакнутом међународном часопису);  
- 2 рада у категорији М23 (рад у међународном часопису);  
- 1 рад у категорији М31 (предавање по позиву са међународног скупа штампано 

у целини - неопходно позивно писмо);  
- 2 рада у категорији М32 (предавање по позиву са међународног скупа 

штампано у изводу);  
- 4 рада у категорији М33 (саопштење са међународног скупа штампано у 

целини);  
- 19 радова у категорији М34 (саопштење са међународног скупа штампано у 

изводу);  
- 3 рада у категорији М36 (уређивање зборника саопштења 

међународногнаучног скупа);  
- 6 радова у категорији М51 (радови у врхунском часопису националног значаја); 
- 4 рада у категорији М53 (рад у националном часопису); 
- 5 радова у категорији М54 (домаћи новопокренути научни часопис - на 
- годишњем нивоу); 
- 4 рада у категорији М55 (уређивање научног часописа националног значаја- на 

годишњем нивоу); 
- 5 радова у категорији М64 (саопштење са скупа националног значајаштампано 

у изводу); 
- 1 рад у категорији М66 (уређивање зборника саопштења скупа националног 

значаја); 
- 2 рада у категорији М92 (регистрован патент на националном нивоу). 

 

Табела 6: Цитираност радова 

Извор 
Број 

цитата 
h-

индекс извор 

WOS 62 4 https://publons.com/researcher/3031942/vlada
n-ivetic/metrics/ 

Scopus 67 5 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?aut
horId=36868829000 
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ResearchGate 299 9 
https://www.researchgate.net/profile/Vladan_I
vetic 

Google Scholar  380 10 https://scholar.google.com/citations?user=Xap
df1EAAAAJ&hl=sr 

 

До сада, кандидат је објавио укупно 149 радова, од чега као самостални аутор 13 
радова, први аутор 48радова, а последњи аутор 40 рада(Табела 5). О способност 
кандидата за самостални рад говори чињеница да од укупног броја објављених 
радова, скоро 10% износе самостални радови, док о способности кандидата за тимски 
рад, говори чињеница да је у досадашњем раду објављивао радове са укупно 97 
коаутора, од чега 30 из иностранства. Укупни импакт фактор кандидата износи (IF=) 
11,173. 

 

 

Приказ радова по дисциплинама у оквиру уже научне области 
 

У свом научно-истраживачком раду, др Владан Иветић се бавио унапређењем 
производње шумског семена и технологије произвидње садница и унапређењем 
избора врста и провенијенција приликом пошумљавања, плантажним шумарством и 
пошумљавањем деградираних станишта. Посебну област чине истраживања везана 
за  усвајање тешких метала у циљу утврђивања потенцијала различитих врста за 
фиторемедијацију. Поред наведених области, кандидат се у периоду од избора у 
звање ванредног професора бавио и истраживањима генетичке варијабилности и 
проблематиком оплемењивања дрвећа.  

Објављени радови др Владана Иветића, до избора у звање ванредног професора, 
према тематици истраживања могу се груписати на следећи начин (ознаке се односе 
на редни број рада дат у списку радова у оквиру приложене биографије и на 
одштампане радове достављене у прилогу конкурсне документације):  
- Биолошке карактеристике размножавања дрвећа (укупно 4 рада: М34-8, М51-2, 

М64-1, М64-3). 
- Дефинисање региона провенијенција за сакупљање шумског семена (укупно 3 

рада: М23-1, М23-3 и М33-10). 
- Провенијенични тестови (укупно 3 рада: М33-3, М33-11, М51-11). 
- Објекти за производњу семена и семенске плантаже (укупно 6 радова: М33-15, 

М52-3, М52-8, М64-7, М64-8, М33-5). 
- Шумско семенарство у очувању биодиверзитета (укупно 1 рад: М33-1). 
- Дорада семена (укупно 4 рада: М51-11, М64-4, М64-5, М64-6). 
- Унапређење метода за испитивање квалитета семена (укупно 3 рада: М33-2, М51-

6, М52-1). 
- Производња шумског репродуктивног материјала - расадничарство (укупно 8 

радова: М33-1, М33-4, М42-4, М51-15, М52-2, М52-7, М52-11, М63-1). 
- Квалитет и развој садница (укупно 8 радова: М23-4, М23-5, М34-1, М34-2, М42-1, 

М51-1, М51-12, М51-13). 
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- Пошумљавање и вештачко обнављање шума (укупно 5 радова: М33-12, М33-14, 
М52-4, М52-5, М52-6).  

- Значај порекла семена и избор врста и провенијенција за пошумљавање (укупно 3 
рада: М33-7, М52-9, М52-10). 

- Генетичка варијабилност шумских врста на нивоу провенијенција (укупно 7 
радова: М34-6, М34-7, М51-3, М51-4, М51-5, М51-7, М64-2). 

- Очување и усмерено коришћење генофонда шумског дрвећа (укупно 5 радова: 
М31-2, М33-6, М33-8, М33-13, М42-2). 

- Оплемењивање дрвећа (укупно 7 радова: М33-9, М33-17, М34-12, М42-3, М51-9, 
М64-10, М64-11). 

- Примена молекуларних маркера у шумском семенарству (укупно 1 рад: М34-5). 
- Употреба географске компоненте генетичких података (укупно 3 рада: М34-3, 

М34-4, М51-8). 
- Интерполација метеоролошких података (укупно 1 рад: М51-10). 
- Плантажно шумарство (укупно 1 рад: М51-16).  
- Усвајање тешких метала различитих врста у циљу утврђивања потенцијала за 

фиторемедијацију (укупно 5 радова: М23-2, М23-7, М23-8, М33-16, М53-1). 
- Генетички диверзитет шумских врста на нивоу провенијенција (укупно 5 радова: 

М23-6, М34-9, М34-10, М34-11, М51-14). 
 

На основу изнетог, може се констатовати да се др Владан Иветић, до избора у звање 
ванредног професора, у својим истраживањима, углавном бавио унапређењем 
производње шумског семена и садница на нивоу провенијенција и унапређењем 
избора врста и провенијенција приликом пошумљавања. Свој рад у великој мери 
базира на генетичким аспектима производње шумског садног материјала и 
географској компоненти генетичких података.   

Објављени радови др Владана Иветића, након избора у звање ванредног професора, 
према тематици истраживања могу се груписати на следећи начин (ознаке се односе 
на редни број рада дат у списку радова у оквиру приложене биографије и на 
одштампане радове достављене у прилогу конкурсне документације):  
- Климатски адаптирано пошумљавање (укупно 6 радова: М13-1, М32-1, М33-19, 

М34-13, М34-21, М34-24). 
- Утицај генетичког диверзитета на успех пошумљавања (укупно 3 рада: М22-1, М32-

2, М54-2). 
- Објекти за производњу семена и семенске плантаже (укупно 1 рад: М64-13). 
- Дорада и квалитет семена (укупно 9 радова: М21-1, М33-20, М33-21, М34-27, М51-19, 

М51-20, М51-21, М51-22, М53-6). 
- Производња шумског репродуктивног материјала - расадничарство (укупно 1 рад: 

М34-23). 
- Квалитет и развој садница (укупно 11 радова: М33-18, М34-14, М34-17, М34-19, М34-

30, М51-18, М53-3, М54-1, М54-3, М54-4, М64-15). 
- Пошумљавање и вештачка обнова шума (укупно 17 радова: М13-2, М13-3, М22-2, 

М31-3, М34-15, М34-16, М34-18, М34-20, М34-25, М34-26, М34-28, М36-1, М36-2, М36-
3, М54-5, М92-1, М92-2).  

- Генетичка варијабилност шумских врста дрвећа (укупно 5 радова: М22-3, М34-22, 
М34-29, М51-17, М53-5). 
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- Оплемењивање дрвећа (укупно 1 рад: М64-12). 
- Плантажно шумарство (укупно 4 рада: М34-31, М53-4, М64-14, М64-16).  
- Усвајање тешких метала различитих врста у циљу утврђивања потенцијала за 

фиторемедијацију (укупно 2 рада: М23-9, М23-10). 
 

На основу изнетог, може се констатовати да се др Владан Иветић, након избора у 
звање ванредног професора, највише бави различитим аспектима пошумљавања, 
укључујући климатске промене и генетички диверзитет. Поред тога, у овом периоду 
већина радова је фокусирана и на расадничарство, пре свега квалитет шумских 
садница, али и дорадом и квалитетом семена, чиме се заокружује проблематика 
везана за семенарство, расадничарство и пошумљавање. У складу са ново 
формираним предметима, др Владан Иветић, након избора у звање ванредног 
професора, своја истраживања проширује и на област пошумљавања деградираних 
терена, плантажног шумарства и усвајање тешких метала различитих врста у циљу 
утврђивања потенцијала за фиторемедијацију. Поред наведених области, кандидат се 
у периоду од избора у звање ванредног професора бавио и истраживањима 
генетичке варијабилности и оплемењивањем дрвећа.  

  

б) Ангажованост на научним пројектима  
 

Др Владан Иветић је учествовао у реализацији 35домаћих пројеката, од којих је 
руководио на 5 пројеката (4 од последњег избора). Такође је учествовао у 5 
међународних пројеката од којих је 1 финансиран од стране FAO UN, а 4 су 
реализована у оквиру система COST. Др Владан Иветић је главни предлагач и 
председавајући COST Акције – CA 19128 PENCAFoRR, која ће се реализовати у периоду 
2020-2023. године. 

 

в) Научно усавршавање  
 

Кандидат је, у циљу специјализације и научног усавршавања, боравио у Кини 2004. 
године. Дописни курс из статистике: Stat2.1x: Introduction to Statistics: Descriptive 
Statistics, који нуди Беркли Универзитет Калифорније, завршио је 01.04.2014. године. 

 

 

Ђ. ОСТАЛЕ РЕЛЕВАНТНЕ АКТИВНОСТИ  
 

Кандидат је рецензент у већем броју међународних и домаћих научних часописа:  

Часопис Издавач 
Forests – М21 MDPI 



14/18 
 

Sustainability – М22 MDPI 
New Forests – M22 Springer 
Glasnik Šumarskog fakulteta – M24  Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu 
Šumarstvo – M51  Društvi inžinjera i tehničara šumarstva 
SEEFOR – M23  Више институција из региона  
Archives of Biological Sciences – M23  Srpsko biološko društvo 
Periodicum Biologorum – M23 Hrvatsko prirodoslovno društvo 
iForest – M22 Italian Society of Silviculture and Forest 

Ecology 
Land Use Policy – M22 Elsevier 
International Forestry Review – M23 BioOne 
Forest Policy and Economics – M23 Elsevier 
Lesne Prace Badawcze / Forest Research 
Papers 

Forest Research Institute, 
Sękocin Stary,Poland 

Plants – M21 MDPI 
 

Поред тога, др Владан Иветић је оснивач и главни уредник часописа REFORESTA, који 
се тренутно налази у категорији М52. Такође, члан је уређивачког одбора часописа 
SEEFOR, и гостујући уредник часописа Sustainability. 

 

Др Владан Иветић је члан неколико међународних истраживачких група, акција и 
мрежа: 

 IUFRO Research Group 3.02.00 – Stand establishment and treatment  
 IUFRO Task Force - Resilient Planted Forests Serving Society & Bioeconomy 
 IUFRO Task Force - Strengthening Mediterranean Nursery Systems for Forest 

Reproductive Material Procurement to Adapt to the Effects of Climate Change 

 

Члан је више научних удружења: 

REFORESTA 
Društvo Genetičara Srbije 
Društvo šumarskih inžinjera i tehničara 
Društvo selekcionara i semenara Srbije 
IUFRO 
Društvo fiziologa Srbije 
 

Др Валдан Иветић обавља, или је обављао следеће функције у научним друштвима: 

REFORESTA – председник Друштва 2014 -  
Друштво Генетичара Србије – Подпредседник Секције за оплемењивање организама - 
2011-2016  
IUFRO - Deputy Coordinator 3.02.00 – Stand establishment and treatment 2015 –  
IUFRO –International Council Member 
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Оснивач је и руководилац Лабораторије за испитивање семена и садница на 
Шумарском факултету од њеног оснивања 02.06.2005. године до 2018. године. 
Оснивач је и руководилац Центра за пошумљавање и вештачко оснивање шума на 
Шумарском факултету од његовог оснивања, 26.12.2018. године. 

Др Владан Иветић је изузетно активан у развијању међународне сарадње. Оснивач је 
и председник међународног научног и струковног друштва REFORESTA, које окупља 
57чланова из 9 земаља. Такође је и главни уредник истоименог научног часописа 
REFORESTA, који се од почетка, јуна 2016. године објављује на енглеском језику, има 
међународно уредништво (13 уредника из 10 земаља) и према листи Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја је у 2019. години категорисан као М52.  

У својству Председника конференције организовао је две међународне конференције 
на Шумарском факултету Универзитета у Београду, под насловом Reforestation 
Challenges, Beograd, 03-06.2015. године и Reforestation Challenges, Beograd, 20-
22.06.2018. године. Такође, као председник Организационог одбора учествовао је у 
организацији V Simpozijumа Sekcije za oplemenjivanje organizama Društva genetičara 
Srbije – Kladovo, 27-31.05.2016. године, и био је организатор сесијеSession “121a D3 and 
121b D3: Reforestation challenges: planting material, ecophysiology, biodiversity, climate 
change mitigation and adaptation, and disaster risk reduction”, одржане на IUFRO 125th 
Anniversary Congress 2017 - Freiburg, Germany, 18 – 22 September 2017. године. Поред 
тога, био је члан организационог одбора више међународних конференција: IV 
KONGRES GENETIČARA SRBIJE – Tara, 1. jun– 5. jun 2009. godine, V KONGRES 
GENETIČARA SRBIJE – Kladovo, 28. Septembar – 2. oktobar 2014. године, Reforestation 
challenges 2nd International Scientific Conference 27–29 June 2016, Krakow, Poland, 
International Scientific Conference “Sustainable Forestry – Fact or Fiction?” 4-6th October 
2017, Skopje, Macedonia. 

Тренутно је Председник Организационог одбора конгреса поводом стогодишњице 
Шумарског факултета Универзитета у Београду - University of Belgrade – Faculty of 
Forestry 100th Anniversity Congress, September 22-25, 2020, Belgrade, Serbia 
(https://www.100anniv-forestryfaculty.sfb.bg.ac.rs/about-the-congress/organizing-
committee/). 
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II - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На расписани конкурс за избор једног редовног професора за ужу научну област 
Семенарство, расадничарство и пошумљавање, објављеном у листу „Послови“, број 
873 (страна 31) и на интернет страници Националне службе за запошљавање, дана 
18.05.2020. године пријавио се 1 (један) кандидат – др Владан Иветић, ванредни 
професор Шумарског факултета, Универзитета у Београду.  

Комисија је анализу приспелих материјала базирала на следећим документима: Закон 
о високом образовању ("Сл. Гласник Републике Србије" бр.88/17, 27/2018,73/2018 и 
67/2019), Статуту Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 
186/15- пречишћени текст и 189/16), Правилнику о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду ("Сл. Гласник 
Републике Србије" бр.200/17), Критеријумима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду, Статуту Шумарског факултета Универзитета у Београду (бр. 
01-1/36 од 14.3.2019) и Правилнику о начину и поступку стицања звања и заснивање 
радног односа наставника и сарадника Шумарског факултета ("Гласник Универзитета 
у Београду", број 200/17).  

У складу са одредбама наведених докумената, Комисија је ценила следеће елементе:  
а) резултате научно-истраживачког рада кандидата;  
б) резултате педагошког рада кандидата;  
в) ангажовање кандидата у развоју наставе и других делатности факултета;  
г) резултате кандидата постигнуте у обезбеђивању научно-наставног подмлатка;  
д) учешће у стручним организацијама и другим делатностима од значаја за развој 
научне области и високошколске установе.  
 

Анализом приспелог материјала, по датим елементима, Комисија констатује следеће:  

– кандидат, др Владан Иветић, ванредни професор, има академско звање доктора 
биотехничких наука из области шумарства, ужа научна област Семенарство, 
расадничарство и пошумљавање;  

– магистарски рад (М72), докторска теза (М71), као и већина објављених радова 
кандидата односе се на допринос развоју науке у ужој научној области за коју је 
расписан конкурс;  

– кандидат испуњава услове да буде ментор за вођење докторске дисертације (Члан 
6. Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, ГУБ бр. 192, 1. јул 2016.);  

– кандидат је објавио укупно 149 радова од значаја за УНО: 3 рада у категорији М10 (3 
у категорији М13); 14 радова у категорији М20 (1 у категорији М21, 3 у категорији М22 и 
10 у категорији М23); 59 радова у категорији М30 (3 у категорији М31, 2 у категорији 
М32, 21 у категорији М33, 30 у категорији М34 и 3 у категорији М36); 3 рада у 
категорији М40 (3 у категорији М45); 47 радова у категорији М50 (22 у категорији М51, 
10 у категорији М52, 6 у категорији М53, 5 у категорији М54 и 4 у категорији М55); 14 
радова у категорији М60 (1 рад у категорији М63, 12 у категорији М64 и 1 рад у 
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категорији М66), 2 рада у категорији М70 (1 у категорији М71 и 1 у категорији М72), 2 
рада у категорији М90 (2 рада у категорији М92)као и 1 уџбеник и 1 практикум;  

– након избора у звање ванредног професора, др Владан Иветић је објавио 65 радова 
од значаја за ужу научну област за коју је расписан конкурс, и то: 3 рада у категорији 
М10 (3 рада у категорији М13), 6 радова у категорији М20 (1 рад у категорији М21, 3 
рада у категорији М22, 2 рада у категорији М23), 29 радова у категорији М30 (1 рад у 
категорији М31, 2 рада у категорији М32, 4 рада у категорији М33, 19 радова у 
категорији М34 и 3 рада у категорији М36), 19 радова у категорији М50 (6 радова у 
категорији М51, 4 рада у категорији М53, 5 радова у категорији М54 и 4 рада у 
категорији М55), 6 радова у категорији М60 (5 радова у категорији М64 и 1 рад у 
категорији М66) и 2 рада у категорији М90 (2 рада у категорији М92);  

– укупна вредност коефицијента компетентности (коефицијент „М“) износи укупно 
252,9, од чега је 122,5 после избора у звање ванредног професора од значаја за УНО, а 
130,4 пре тога;  

– анализом научно-истраживачке активности, уочава се мултидисциплинаран приступ 
кандидата и склоност ка тимском раду, што се посебно види и из остварене сарадње 
са истраживачима из сродних установа, како у земљи тако и у иностранству;  

– евидентирано је учешће у реализацији 35 националних научно-истраживачких 
пројеката (27 пре избора у звање ванредног професора, а 8после) од којих је на 5 био 
руководилац, каои 5 међународних пројеката (3 пре избора у звање ванредног 
професора, а 2 после), при чему је на 1 руководилац;  

– кандидат испуњава критеријуме за оцену педагошких способности (просечна оцена 
од стране студената 4,77 и то на предмету Семенарство, расадничарство и 
пошумљавање имала je просечну оцену 4,81, Семенарство и расадничарство 4,66 и 
Плантажно шумарство 4,84);  

– кандидат испуњава услове за оцену доприноса осавремењавању наставних и других 
активности (аутор je 1 уџбеника и 1 помоћног уџбеника - практикума);  

– кандидат испуњава све услове везане за допринос у обезбеђивању научног и 
стручног подмлатка (предаје на свим нивоима студија; био је ментор или члан 
комисије у изради и одбрани: 34дипломских/завршних радова, 2 магистарских и 29 
мастер радова, као и 13 докторских дисертација);  

– кандидат задовољава услове по основу доприноса везаног за учешће у стручним 
организацијама и делатностима од значаја за развој научне области и високошколске 
установе (била је предавач по позиву на универзитетима у Финској, Пољској и Русији); 
члан је неколико међународних истраживачких група, акција и мрежа; руководилац 
Мастер студија на Катедри. Оснивач је Лабораторије за испитивање семена и садница 
и Центра за пошумљавање и вештачку обнову шума на Шумарском факултету у 
Београду, као и Научно-стручног друштва Рефореста. Председник је организационог 
одбора међународног конгреса у част обележавања 100 година Шумарског 
факултета у Београду. Био је и: члан Савета Шумарског факултета, Шеф Катедре 
Семенарства, расадничарства и пошумљавања, Наставно-научног већа и других 
комисија и тела на својој високошколској установи.  
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На основу достављеног материјала и његове анализе, Комисија је утврдила да по 
свим наведеним ставкама кандидат испуњава услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Статутом Шумарског факултета Универзизтета у Београду и 
Правилником о минималним условима за избор у звање наставника на Универзитету 
у Београду, па предлаже Изборном већу Шумарског факултета Универзитета у 
Београду, да се др Владан Иветић, изабере у звање редовног професора, за ужу 
научну област Семенарство, расадничарство и пошумљавање, на Одсеку за 
шумарство, Шумарског факултета Универзитета у Београду за рад са пуним радним 
временом на неодређено време.  

 

У Београду, 25.06.2020. године  

 

Комисија:  

 

___________________________________  
др Драгица Вилотић, редовни професор Универзитета у Београду, Шумарског 
факултета 

 

___________________________________  

др Мирјана Шијачић-Николић, редовни професор Универзитета у Београду, 
Шумарског факултета  

 

___________________________________  

др Дана Дина Колевска, редовни професор Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, 
Шумарског факултета  





                 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: Семенарство, расадничарство и пошумљавање 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 1 
Имена пријављених кандидата: 
 1. др Владан Иветић, ванр. проф.  
 ................................................ 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Владан (Коста) Иветић  
- Датум и место рођења: 12.08.1972. године, Београд 
- Установа где је запослен: Шумарски факултет Београд 
- Звање/радно место: Ванредни професор, наставник 
- Научна, односно уметничка област: Семенарство, расадничарство и пошумљавање 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Шумарски факулте  
- Место и година завршетка: Београд, 28.09.2001.год. 
Мастер:   
- Назив установе: Шумарски факулте  
- Место и година завршетка: - 
- Ужа научна, односно уметничка област:- 
Магистеријум:   
- Назив установе: Шумарски факулте  
- Место и година завршетка: Београд, 18.06.2004. год. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Семенарство, расадничарство и пошумљавање 
Докторат: 
- Назив установе: Шумарски факултет 
- Место и година одбране: Београд, 22.04.2010. год.   
- Наслов дисертације: »Издвајање региона провенијенција букве у Србији применом просторне 
анализе генетичког диверзитета« 
- Ужа научна, односно уметничка област: Семенарство, расадничарство, и пошумљавање 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
- 
- 
 



3) Испуњени услови за избор у звање - редовни професор 

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  

У периоду од 2015-2019 
године оцењен,  на три 
предмета, са високoм 
просечнoм оценoм од 
4,8.  

3 Искуство у педагошком раду са студентима 
 

Др Владан Иветић 
поседује високо 
искуство у раду 
(предавања)  са 
студентима на 
основним, мастер и 
докторским студијама, 
које држи од 2010 до 
данас. 

 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 
 

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 
 

Ментор  одбрањене 3 
докторске дисертације; 
и члан у 10 комисија 
одбрањених докторских 
дисертација: Ментор 1 
магистарског рада; члан 
1 комисије за одбрану 
магистарског рада. 

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

Ментор 12 мастер 
радова; члан у 17 
комисија за одбрану 
мастер радова. 
Ментор 19 дипломских 
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 

  

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. 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 
 

  

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

  

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. 

6 радова у 
категорији 
М20 (1 рад у 
категорији 
М21, 3 рада 
у категорији 
М22, 2 рада 
у категорији 
М23) 

(М21) Forests, iForest (М22х2), 
Scandinavian Journal of Forest 
Research (М22), Fresenius 
Environmental Bulletin (М23), 
Carpathian Journal of Earth and 
Environmental Sciences (М23) 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

67 WOS 

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  

29 радова у 
категорији 
М30 (1 рад у 
категорији 
М31, 2 рада 
у категорији 
М32, 4 рада 
у категорији 
М33, 19 
радова у 
категорији 
М34 и 3 
рада у 
категорији 
М36) 
6 радова у 
категорији 

(М31) International conference 
Reforestation Challenges. 03-06 June 
2015, Belgrade, Serbia 
 
I International Conference on Research 
for Sustainable Development in 
Mountain Regions: Book of Abstracts. 
Editors: Centro de Investigação de 
Montanha (CIMO). Published by: 
Instituto Politécnico de Bragança. 

Sustainable restoration of 
Mediterranean forests, analysis and 
perspective within the context of 
bio-based economy development under 
global changes", Palermo 19th - 21th 
April 2017 



М60 (5 
радова у 
категорији 
М64 и 1 рад 
у категорији 
М66) 

International Scientific Conference 
“Reforestation Challenges”, Krakow 
27–29 June 2016 

 

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 

Уџбеник ИВЕТИЋ В (2020) Шумски 
репродуктивни мматеријал – 
биологија и технологија 
производње. Универзитет у Бео-
граду - Шумарски факултет. 304 p. 
ISBN: 978-86-7299-307-3 

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

  

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
 

1. Стручно-професионални 
допринос 

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

2. Допринос академској и 
широј заједници 

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

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

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству, 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 
удружењима или организацијама националног или међународног 



нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења, експертиза, рецензија радова или 
пројеката - први аутор на 2 регистрована патента. 

Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или комисија на 
факултету или универзитету у земљи или иностранству - Шеф Катедре Семенарства, расадничарства и 
пошумљавања од 2015-2018. 

Учешће у програмима размене наставника и студената - Erasmus+ staff mobility for teaching – University of 
Eastern Finland - School of Forest Sciences, Joensuu, Finland. 

Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству - 1) University of agriculture 
in Krakow – Faculty of Forestry, 2) Voronezh State University of Forestry and Technologies named after G.F. 
Morozov, Voronezh, Russia. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

 
На основу достављеног материјала и његове анализе, Комисија је утврдила да по свим наведеним ставкама 
кандидат испуњава услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Шумарског факултета 
Универзизтета у Београду и Правилником о минималним условима за избор у звање наставника на 
Универзитету у Београду, па предлаже Изборном већу Шумарског факултета Универзитета у Београду, да се 
др Владан Иветић, изабере у звање редовног професора, за ужу научну област Семенарство, расадничарство 
и пошумљавање, на Одсеку за шумарство, Шумарског факултета Универзитета у Београду за рад са пуним 
радним временом на неодређено време. 
 
 
Место и датум: 25.06.2020. 
 
                                                                                                                             ПОТПИСИ  
                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 

          
 ___________________________________  

др Драгица Вилотић, редовни професор Универзитета у Београду, Шумарског факултета 

 

___________________________________  

др Мирјана Шијачић-Николић, редовни професор Универзитета у Београду, Шумарског факултета  

 

___________________________________  

др Дана Дина Колевска, редовни професор Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Шумарског 
факултета  


