
 
 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 
 
 

Предмет: Извештај Комисије за оцену пријављеног кандидата за избор једног асистента са 
докторатом за ужу научну област Гајење шума 

 
 

Одлуком Изборног већа Шумарског факултета у Београду бр. (01-3/15) од 
(24.06.2020.) године, а на предлог Већа Одсека за шумарство бр. 895/2 од 12.03.2020. године, 
образована је Комисија за писање Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног 
aсистента са докторатом за ужу научну област Гајење шума у следећем саставу:  
 

1. Др Милун Крстић, ред. проф. Универзитета у Београду - Шумарског факултета, 
УНО Гајење шума; 

2. Др Виолета Бабић, ванр. проф. Универзитета у Београду - Шумарског факултета, 
УНО Гајење шума; 

3. Др Љубинко Ракоњац, научни саветник Института за шумарство у Београду, УНО 
Гајење и екологија шума. 
 
  На основу наведене одлуке Изборног већа, посредством Националне службе за 
запошљавање, у листу «Послови» бр. 889, на сајту Националне службе за запошљавање, на 
сајту Универзитета и Шумарског факултета, дана 08.07.2020. године објављен је конкурс. Од 
стране Рeферента за радне односе Шумарског факултета, дописом бр. 02-2149/3-2020 од 
22.07.2020. године, Комисији је достављен конкурсни материјал.   

На основу анализе приложене конкурсне документације Комисија је припремила 
Реферат и Изборном већу Шумарског факултета у Београду подноси следећи 
 
 

ИЗВЕШТАЈ 
 

 На расписани конкурс за избор једног сарадника - асистента са докторатом за ужу 
научну област Гајење шума, пријавио се један кандидат, др Бранко Кањевац, асистент 
Шумарског факултета Универзитета у Београду, пријава бр. 2149/1 од 21.07.2020. године. 
Кандидат је доставио потпуну документацију, у складу са условима расписаног конкурса.    
 
А - БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
 
 Др Бранко Кањевац рођен је 15.05.1990. године у Пријепољу. После завршетка 
Основне школе, Гимназију природно - математичког смера завршио је у Аранђеловцу 2009. 
године.  
 Шумарски факултет Универзитета у Београду, одсек Шумарство уписао је школске 
2009/10. године, и завршио 2013. године (у року - за четири године) са просечном оценом 
8,75, а из групе предмета уже научне области Гајење шума - 9,0. Завршни рад из области 
Гајење шума са темом: „Стање шуме и предлог узгојно - мелиоративних мера у изданачкој 
састојини букве у ГЈ Рудник I, на примеру одељења 112“ одбранио је 01.10.2013. године, са 
оценом 10 - ментор је био проф. др Милун Крстић.   
 Школске 2013/14. године уписао је мастер академске студије, Модул 1: Гајење шума, 
биљна производња, заштита и екологија, као буџетски студент. При упису студија определио 
се за подмодул, односно изборну групу Гајење шума. Мастер академске студије завршио је 
са просечном оценом из предмета уже научне области Гајење шума - 10,0. Дана 25.04.2015. 
године одбранио је мастер рад са темом: „Могућност оптимизације мера неге шума  
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применом узгојне аналитике путем визуелизације и симулације“, са оценом 10 - ментор је био 
проф. др Милун Крстић.   

Школске 2015/16. године уписао је докторске академске студије, Модул - Шумарство, 
Подмодул 1.7 - Гајење шума. Докторске академске студије завршио је 2020. године са 
просечном оценом 10,0. Докторску дисертацију под насловом: „Обнављање шума храста 
китњака са подстојним спратом пратећих врста дрвећа на подручју североисточне 
Србије“ одбранио је 03.03.2020. године и тиме стекао звање доктор наука - биотехничке 
науке. Ментори били проф. др Милун Крстић и др Виолета Бабић ванр. професор. 
  Др Бранко Кањевац је од 29.01.2014. године запослен на Шумарском факултету 
Универзитета у Београду као сарадник у настави. У звање асистента изабран је 25.02.2016. 
године, у коме се и сада налази. Од пролећног семестра школске 2013/14. године на 
основним акадeмским студијама изводи вежбе из два предмета на Студијском програму 
Шумарство: Екологија гајења шума и гајење шума 1 и Гајење шума 2, а на Студијском 
програму Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса  из предмета 
Екологија гајења шума, а од школске 2016/17. године из предмета Основи гајења шума. У 
зимском семестру школске 2014/15. године било му је поверено извођење вежби из предмета 
Шумарска екоклиматологија, који се слуша на три студијска програма (Шумарство, 
Еколошки инжењеринг... и Пејзажна архитектура и хортикултура). На мастер студијама, као 
асистент, ангажован је за извођење вежби на предметима: Гајење шума I, Гајење шума II, 
Гајење шума посебне намене (изборни предмет) и Узгојна аналитика (изборни предмет).   
 У досадашњем научно - истраживачком раду кандидат др Бранко Кањевац је објавио 
34 научна и стручна рада доминантно из области гајења шума, учествовао је са радовима на 
више међународних научних скпупова и био је ангажован на 5 научно - истраживачких 
пројеката. 

Др Бранко Кањевац активно учествује у стручним органима и комисијама Шумарског 
факултета Универзитета у Београду: члан је Већа одсека за шумарство, секретар Катедре 
гајења шума, руководилац Центра за мониторинг, прикупљање и обраду података из области 
гајења шума, члан Комисије за рангирање кандидата за упис у прву годину основних 
академских студија Одсека за шумарство. У претходном периоду био је члан Комисије за 
студентско вредновање наставника и сарадника за III годину основних студија одсека 
Шумарство (школске 2015/16. и 2016/17. год.), заменик члана комисије за решавање 
стамбених питања на Шумарском факултету Универзитета у Београду (од 2016. до 2018. 
године), председник комисије за попис основних средстава при Катедри заштите шума од 
2015. до 2019. године, члан Комисије за полагање пријемног испита из математике (школске 
2019/20. године). 
 Члан је Удружења шумарских инжењера и техничара Србије. 
 Поседује познавање страних језика: Енглески језик - ниво C1, Немачки језик - ниво А1.  
 При раду на рачунару користи програмске пакете: Microsoft Office, Statistica, SPSS 
Statistics, Statgraphics, Stand Visualization System, ArcGIS, Gap Light Analyzer, R 
програмирање и др. 
 Поседује возачку дозволу B категорије. 
 
 
Б - МАСТЕР РАД И ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 
 
Мастер рад (2015): „Могућност оптимизације мера неге шума применом узгојне аналитике 
путем визуелизације и симулације“, Шумарски факултет Универзитета у Београду, 91 стр. 
 
Докторска дисертација (2020): „Обнављање шума храста китњака са подстојним спратом 
пратећих врста дрвећа на подручју североисточне Србије“, Шумарски факултет 
Универзитета у Београду, 369 стр. 
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В - НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ 
 
 Од заснивања радног односа на Шумарском факултету Универзитета у Београду 2014. 
године, Др Бранко Кањевац одмах је, како је наведено, укључен у наставни процес за 
извођење вежби из више предмета. У актуелном акредитационом циклусу наставу, у форми 
вежби, на Шумарском факултету изводи на основним и мастер академским студијама на 
следећим предметима:  
Основне студије – обавезни предмети: 

 Екологија гајења шума и гајење шума 1 (Студијски програм Шумарство) 
 Гајење шума 2 (Студијски програм Шумарство) 
 Основи гајења шума (Студијски програм Еколошки инжењеринг...) 

Мастер студије, Модул Гајење шума: 
 Гајење шума I - обавезни предмет 
 Гајење шума II - обавезни предмет 
 Гајење шума посебне намене - изборни предмет 
 Узгојна аналитика - изборни предмет. 

У досадашњем раду прошао је кроз различите фазе наставног рада, као што су: 
припрема и извођење вежби, организација и реализација теренске наставе и школске праксе, 
консултације, реализација предиспитних обавеза, учешће у комисијама за оцену и одбрану 
завршних радова и друго. 

Др Бранко Кањевац са студентима остварује веома добру сарадњу и стимулише их на 
индивидуалан рад. На основу тога његов педагошки рад на извођењу вежби из предмета 
Екологија гајења шума и гајење шума 1 и Гајење шума 2 на Студијском програму 
Шумарство, и из предмета Екологија гајења шума (од школске 2016/17. године Основи 
гајења шума) на Студијском програму Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 
водних ресурса је, вредновањем од стране студената, у претходних 5 година оцењиван 
одличним просечним оценама од 4,68 до 4,88 (Таб. 1). 

 
Табела 1. Резултати вредновања педагошког рада сарадника од стране студената 

Школска 
година 

Екологија 
гајења шума 

и гајење 
шума 1 

Гајење 
шума 2 

Екологија 
гајења 
шума/ 

Основи 
гајења шума 

2015/16 4,91 4,82 4,62 
2016/17 4,94 4,89 4,68 
2017/18 4,91 4,81 4,88 
2018/19 4,96 4,97 4,59 
2019/20 4,47 4,93 4,61 
Просек 4,84 4,88 4,68 

 
 У досадашњем периоду је као асистент учествовао у 16 комисија за оцену и одбрану 
завршних радова (прилог 1).  

Др Бранко Кањевац је коаутор Практикума за вежбе за студенте 4. године основних 
студија на Студијском програму Шумарство: 

Крстић, М., Кањевац, Б. (2017): Гајење шума II - Практикум. Универзитет у Београду - 
Шумарски факултет, 88. стр. 
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Г - НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ 
 
Научно - истраживачки радови 
 

У досадашњем научно - истраживачком раду каднидат др Бранко Кањевац је,  
укључујући и докторску дисертацију, објавио 33 научна рада и 1 стручни рад доминантно из 
области гајења шума, од чега 1 рад из категорије М 22; 3 рада из категорије М 23; 5 радова из 
категорије М 24; 1 рад из категорије М 33; 11 радова из категорије М 34; 11 радова из 
категорије М 51; 1  рад из категорије М 63 и 1 рад из категорије М 70. Укупна вредност М 
коефицијента као индикатора вредности научних резултата приказана је у табели 2. 
 
Табела 2. Категоризација радова – укупно 

Категорија Број радова Бодови Ʃ бодова 
M 22 1 5,0 5,0 
M 23 3 3,0 9,0 
M 24 5 3,0 15,0 
М 33 1 1,0 1,0 
М 34 11 0,5 5,5 
М 51 11 2,0 22,0 
М 63 1 0,5 0,5 
М 70 1 6 6 

Ʃ 34 / 64,0 
 

Списак објављених радова кандидата др Бранка Кањевца, са вредностима М 
коефицијената,  дат је у прилогу 2 овог извештаја. 
 
Научно - истраживачки пројекти 
 

Др Бранко Кањевац је у досадашњем периоду ангажован на 5 пројеката: 
(2014-2016) „Истраживања начина и могућности обнављања шума храста китњака 

у Србији“. Руководилац пројекта: Проф. др Милун Крстић. 
(2016-2017) „Програм активности за подршку реализацији пројекта Имплементација 

иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање економских, еколошких и 
социјалних аспеката у Србији“. Руководилац пројекта: др Бранко Стајић, ванр. професор. 

(2018. год.) „Програм и активности за реализацију подршке пројекту промоције 
стручне и практичне обуке након завршеног образовања у шумарском сектору Србије“. 
Комора инжењера шумарства Србије. 

(2018. год.) „Promotion of Vocational and Practical Postgraduate Training in the Serbian 
Forestry Sector“. UNIQUE forestry and land use GmbH. 

(2020. год.) „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке 
након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“. Комора инжењера шумарства 
Србије. 
 
Стручно усавршавање 
 
 У протеклом периоду др Бранко Кањевац је показао значајно интересовање за своје 
стручно усавршавање. 
 У периоду од 01.07. до 05.07.2014. године учествовао је у тренинг школи у Босни и 
Херцеговини: COST training school – Silviculture of coppice beech forests – from traditional 
forest management to conversion in high forest. University of Sarajevo - Faculty of Forestry. 
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 У периоду 10.04 - 16.04.2016. године учествовао је у тренинг школи у Републици 
Чешкој: „Cost Action FP 1301 – EuroCoppice – 3rd Training School – Coppice economy – from 
planning to harvest“. Mendel University in Brno (Křtiny), Czech Republic. 
 У периоду до 13.03. до 17.03.2017. године био је учесник је тренинг школе у 
Републици Летонији: „Cost Action FP 1301 – EuroCoppice“. 5th

 
Training School, Latvian State 

Forest Research Institute Silava & Daugavpils University in cooperation with the agency Forest 
Research Station, Latvia.  
 Поред наведеног кандидат је учествовао са радовима на више међународних 
конференција и симпозијума (IUFRO conference - Reforestation challenges, Belgrade, Serbia 
(2015); AgroSym, Jahorina, Bosnia and Herzegovina (2017); Abies 2019 - Prospects for fir 
management in a changeable environment, Kraków, Poland (2019) и др.).  
 

Остале релевантне стручне активности 
 
 Др Бранко Кањевац је учествовао и у стручно - професионалним активностима из 
области гајења шума. 
 Био је ангажован у техничкој припреми при организацији и теренској реализацији 
семинара Округли сто: „Обнављање шума сладуна и цера“ у Липовици 2013. године. 
 У току априла 2015. године био је члан радне групе (стручне комисије) у оквиру ЈП 
„Србијашуме“ за процену штета насталих од ледолома у шумама на подручју источне 
Србије.  
 Такође, био је члан радне групе у току априла 2015. године у оквиру ЈП „Србијашуме“ 
за извођење дознаке у шумама на подручју источне Србије, које су претрпеле штете од 
ледолома.  
 
Д - АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА 
 

У радовима кандидата доминантно је проучавана тематика из уже научне области 
Гајење шума. 
 У радовима бр. 4, 11, 12, 13, 21, 23, 25, 27, укључујући и мастер рад, проучавано је 
састојинско стање, карактеристике раста и одговарајуће узгојне потребе и мере у природним 
или вештачки подигнутим састојинама различитих врста дрвећа. 
 У раду бр. 24 и мастер раду проучаване су упоредне карактеристике симулације 
проредних захвата коришћењем различитих критеријума при дознаци. 
 Посебна пажња посвећена је проучавању процеса природне обнове китњакових 
састојина. У радовима бр. 2, 6, 9, 16, 17, 29, укључујући и докторску дисертацију, проучавано 
је природно обнављање у шумама храста китњака, као и стање и развој китњаковог 
подмлатка. Карактеристике вештачког обнављања китњакових шума проучаване су у 
радовима бр. 8, 19, укључујући и докторску дисертацију. У раду 5 и у оквиру докторске 
дисертације проучавана је обилност урода и квалитет жира китњака на подручју 
североисточне Србије. У раду 7 проучавана је способност вегетативног размножавања беле 
липе и њен значај у процесу природне обнове китњакових шума. 
 У раду 1 истраживане су структурне карактеристике прашума букве, јеле и смрче на 
подручју Динарида у Босни и Херцеговини.  

Стање изданачких шума на подручју Београда анализирано је у раду бр. 14. 
 У радовима бр. 3, 22, 32, 33 обрађивана је тематика климатских карактеристика 
одређених локалитета, као еколошких фактора у одређеним висинским појасевима, где су 
заступљене шуме одређених врста. Утицај временских прилика на појаву шумских пожара 
проучаван је у раду бр. 30, а у раду бр. 26 извршена је анализа штета од ледолома у вештачки 
подигнутој састојини  смрче на подручју источне Србије. У раду бр. 18 је на основу анализе 
хемисферичних фотографија проучаван режим светлости у шумама букве, јеле и смрче на 
подручју планине Виторог у Босни и Херцеговини. 
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 Улога орографских еколошких фактора, изражених преко потенцијала локалне 
топлоте конкретног локалитета, у циљу дефинисања станишта шуме одређених врста дрвећа 
као значајног елемента за избор врста при вештачкој обнови обешумљених површина,  
проучавана је у радовима бр. 10, 20, 31. 
  У раду бр. 15 проучаван је диверзитет дрвенастих врста у шумама на подручју 
Националног парка „Фрушка гора“. Анализа дендрофлоре на одређеним зеленим 
површинама на подручју Београда извршена је у раду бр. 28.  
 
 

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу анализе достављеног конкурсног материјала, Комисија је констатовала да 
се на расписани конкурс за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област: 
Гајење шума, на Шумарском факултету Универзитета у Београду, пријавио један кандидат - 
др Бранко Кањевац асистент. Увидом у све расположиве податке и извршеном анализом 
наставног и научног рада кандидата, може се закључити да је др Бранко Кањевац постигао 
запажене резултате у наставном и научно-истраживачком раду, и да има жељу да своје знање 
унапређује. У наставно-педагошкој активности показао је стручност, самосталност и 
залагање. Својим радом у креирању и осавремењавању програма вежби за предмете за које је 
задужен, значајно је допринео унапређењу наставе на Шумарском факултету. Његов 
педагошки рад је од стране студената оцењиван одличном оценом. Објавио укупно 34 рада, а 
укупна вредност М коефицијента, као индикатора вредности научних резултата, износи 64. 
Од наставне литературе коаутор је једног Практикума за вежбе из области гајења шума. 

Анализом свих релевантних података, на основу претходно наведеног, Комисија 
констатује да кандидат испуњава све услове за избор у звање и на радно место за које је 
расписан конкурс, који су прописани Законом о високом образовању, Статутом Шумарског 
факултета од 22.04.2019. године и Правилником о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника и сарадника Шумарског факултета од 27.11.2019. године, и 
предлаже Изборном већу Шумарског факултета Универзитета у Београду, да се др Бранко 
Кањевац изабере у звање асистента са докторатом, из области биотехничких наука, 
научна дисциплина - шумарство, ужа научна област:  Гајење шума, Универзитета у Београду 
- Шумарског факултета. 
 
      
      

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
     ______________________________________ 

     Др Милун Крстић, редовни професор  
     Универзитета у Београду - Шумарског факултета 
 
     _______________________________________ 

     Др Виолета Бабић, ванредни професор 
     Универзитета у Београду - Шумарског факултета 
 
     _______________________________________ 

     Др Љубинко Ракоњац, научни саветник 
     Института за шумарство у Београду 
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Прилог 1 

 
Учешће др Бранка Кањевца у Комисијама за оцену и одбрану завршних радова 

 
1.) Снежана Радосављевић (2015): Стање шума и предлог узгојно - мелиоративних мера у 
девастираној састојини китњака и букве на подручју Рудника. Ментор: Проф. др. Милун 
Крстић 
2.) Владан Јовић (2015): Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење шума у ГЈ 
„Кијевац“ на подручју ШУ „Сурдулица“. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 
3.) Милош Михајловић (2016): Предлог узгојно - мелиоративних мера у изданачкој шуми 
букве у ГЈ „Кијевац“ на подручју ШУ „Сурдулица“. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 
4.) Жељка Карановић (2016): Састојинско стање и предлог узгојно - мелиоративних мера у 
шуми сладуна и цера на подручју ГЈ „Липовица“ на примеру одељења 52. Ментор: Проф. др. 
Милун Крстић 

5.) Марина Милосављевић (2016): Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење 
шума у ГЈ „Ломничка река“ на подручју ШУ „Крушевац“. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

6.) Милош Манчић (2016): Састојинско стање, узгојне потребе и мере у шумама посебне 
намене на подручју ГЈ „Стара планина II - Топли До“. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

7.) Милан Ђорђевић (2016): Предлог мелиоративних мера на обешумљеној површини у ГЈ 
„Креманске косе“. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

8.) Милица Павловић (2017): Стање шума и узгојне потребе парка природе „Стара планина“ - 
ГЈ „Топли До“. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

9.) Наташа Ивановић (2017): Стање шума и узгојне потребе у ГЈ „Ристовача“. Ментор: Проф. 
др. Милун Крстић 

10.) Дуња Дерикоњић (2017): Стање и узгојне потребе у вештачки подигнутој састојини 
белог јасена у ГЈ „Липовица“. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

11.) Ивана Ненадовић (2017): Предлог мелиоративних мера на обешумљеној површини у ГЈ 
„Маљен 1“ у Ваљевском шумском подручју. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

12.) Милан Радановић (2018): Стање и узгојне потребе у вештачки подигнутој састојини 
црног бора у ГЈ „Врдник - Моринтово“. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

13.) Драгана Антић (2018): Предлог мелиоративних мера на опожареној површини у ГЈ 
„Кукавица I“ на подручју Вучја. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

14.) Милош Рачић (2019): Климатске промене подручја Крушевца кроз анализу два 
референтна периода. Ментор: Др Виолета Бабић, ванр. професор 

15.) Предраг Милинковић (2019): Стање и узгојно - мелиоративне мере у изданачкој шуми 
букве на Авали. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

16.) Слободан Ковачевић (2019): Предлог узгојно - мелиоративних мера у изданачкој шуми 
липе и букве у Националном парку „Фрушка гора“. Ментор: Проф. др. Милун Крстић 

 
 
 
 
 
 



 8

 
 
Прилог 2 

 
Списак објављених радова др Бранка Кањевца 

Ред. 
бр. Катег. Наслов Бод. 

Радови у истакнутим међународним часописима 

1. М 22 

Govedar, Z., Krstić, M., Keren, S., Babić, V., Zlokapa, B., Kanjevac, 
B. (2018): Actual and Balanced Stand Structure: Examples from 
Beech-Fir-Spruce Old-Growth Forests in the Area of the Dinarides in 
Bosnia and Herzegovina. Sustainability 2018, 10, 540; pg. 1–15. 
doi:10.3390/su10020540 
https://www.mdpi.com/2071-1050/10/2/540 

5,0 

Радови у међународним часописима 

2. М 23 

Krstić, M., Kanjevac, B., Babić, V. (2018): Effects of extremely high 
temperatures on some growth parameters of sessile oak (Quercus 
petraea /Matt./Liebl.) seedlings in northeastern Serbia. Archives of 
Biological Sciences, 70(3):521-529. 
http://www.serbiosoc.org.rs/arch/index.php/abs/article/view/2459 

3,0 

3. M 23 

Krstić, M., Babić, V., Kanjevac, B. (2019): Climate characteristics of 
a hilly-mountainous area in eastern Serbia. Fresenius Environmental 
Bulletin, Volume 28 - No. 7/2019, pg. 5061-5069. 
https://www.prt-parlar.de/download_feb_2019/ 

3,0 

4. M 23 

Vukin, M., Babić, V., Kanjevac, B. (2019): Silvicultural and 
ameliorative measures in the special purpose forest in the suburban 
zone of the city of Belgrade, Serbia. Fresenius Environmental Bulletin, 
Volume 28 - No. 12/2019, pg. 8975-8985. 
https://www.prt-parlar.de/download_feb_2019/ 

3,0 

Радови у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

5. M 24 

Кањевац, Б., Добросављевић, Ј., Бабић, В. (2017): Прилог 
познавању обилности урода и квалитета жира храста китњака 
на подручју североисточне Србије. Шумарство бр. 1-2, УШИТС  и 
Шумарски факултет Београд, стр. 65-76. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2017_1-
2/sumarstvo2017_1-2_rad05.pdf 

3,0 

6. M 24 

Крстић, М., Кањевац, Б., Бабић, В., Васиљевић, Ж. (2017): 
Утицај услова станишта и састојинских карактеристика на 
преживљавање и развој подмлатка храста китњака. Шумарство 
бр. 1-2, УШИТС  и Шумарски факултет Београд, стр. 25-42. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2017_1-
2/sumarstvo2017_1-2_rad02.pdf 

3,0 

7. M 24 

Кањевац, Б., Бабић, В. (2017): Прилог познавању способности 
вегетативног размножавања беле липе (Tilia tomentosa Moench.) 
на подручју североисточне Србије. Шумарство бр. 3-4, УШИТС и 
Шумарски факултет Београд, стр. 127-139. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2017_3-
4/sumarstvo2017_3-4_rad08.pdf 

3,0 



 9

8. M 24 

Крстић, М., Кањевац, Б., Бабић, В., Васиљевић, Ж. (2018): 
Карактеристике вештачког обнављања шума храста китњака 
(Quercus petraea /Matt./Liebl.) на планини Цер. Шумарство бр. 1-2, 
УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 43-62. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_1-
2/sumarstvo2018_1-2_rad03.pdf 

3,0 

9. M 24 

Добросављевић, Ј., Кањевац, Б., Марковић, Ч. (2018): Утицај 
гала Andricus kollari (Hartig, 1843) (Hymenoptera, Cynipidae) на 
раст подмлатка храста китњака (Quercus petraea (Matt.) Liebl.). 
Шумарство бр. 3-4, УШИТС и Шумарски факултет Универзитета 
у Београду, стр. 137-151. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2018_3-
4/sumarstvo2018_3-4_rad10.pdf 

3,0 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини 

10. М 33 

Krstić, M., Tomašević – Veljović, J., Kanjevac, B. (2015): A 
contribution to the Hungarian and Turkey oak site defining in central 
Serbia. IUFRO conference – Reforestation challanges, Belgrade, 
Serbia, pg. 127 – 133. ISBN 978-86-918861-1-0   
http://www.reforestationchallenges.org/PROCEEDINGS% 2014 

1,0 

Саопштење са међународног скупа штампано у изводу 

11. М 34 

Kanjevac, B., Vukin, M. (2015): Tree and stand quality in artificially 
established Austrian pine stand in Lipovica. Book of abstracts, First 
International Forestry Student Conference, Special Nature Reserve 
Goč - Gvozdac”, Belgrade, Serbia, pg. 24. ISBN 978-86-7299-235-9 

0,5 

12. М 34 

Krstić, M., Kanjevac, B., Vukin, M. (2015): Stand state and 
silvicultural requirements in artificially established Austrian pine 
stands in Lipovica. Book of abstracts, First International Forestry 
Student Conference, Special Nature Reserve „Goč - Gvozdac“, 
Belgrade, Serbia, pg. 23. ISBN 978-86-7299-235-9 

0,5 

13. М 34 

Bojić, S., Petronić, S., Stanković, M., Golijanin, J., Kanjevac, B. 
(2015): The state and silvicultural aims in coppice forests of European 
beech and in artificially established stands in the region of Srebrenica. 
Book of abstracts, VI International Scientific Agricultural Symposium 
„Agrosym 2015“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, pg. 807+ 838 
(errata corrige). ISBN 978-99976-632-1-4  

0,5 

14. M 34 

Krstić, M., Vukin, M., Kanjevac, B. (2015): Coppice forests in 
Belgrade area in Serbia. Book of abstracts, Cost Action FP 1301 
Conference – Ecology and Silvicultural Management of Coppice 
Forests in Europe, Bucharest, Romania 19 – 21 October. 

0,5 

15. M 34 

Krstić, M., Cvjetićanin, R., Babić, V., Kanjevac, B. (2016): 
Contribution to the dendrologic diversity in the forest of National Park 
„Fruška Gora“ in Serbia. Book of abstracts, Cost Action FP 1301 
Conference – Coppice forests in Europe: ecosystem services, 
protection and nature conservation. University of Antwerp, Belgium, 
16 – 17 June 2016. 

https://www.eurocoppice.uni-freiburg.de/intern/pdf/conference-
antwerp-2016/eurocoppice-antwerp-conference-bookofabstracts-
160627.pdf 

0,5 
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16. M 34 

Kanjevac, B., Babić, V. (2017): Growth characteristics of four year 
old seedlings in forest of sessile oak in northeastern Serbia. Book of 
abstracts, VIII International Scientific Agricultural Symposium 
„Agrosym 2017“, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, 05 – 08 October 
2017, pg. 1388. ISBN 978-99976-632-9-0 

0,5 

17. M 34 

Babić, V., Krstić, M., Milenković, M., Galić, Z., Stajić, S., Kanjevac, 
B. (2017): Stand characteristics and rejuvenation in sessile oak forest 
(Quercetum petraeae caricetosum pilosae Jov. 1975) on National park 
Fruška Gora in Serba. Book of abstracts, VIII International Scientific 
Agricultural Symposium „Agrosym 2017“, Jahorina, Bosnia and 
Herzegovina, 05 – 08 October 2017, pg. 1349. ISBN 978-99976-632-
9-0 

0,5 

18. M 34 

Šebez, M., Govedar, Z., Krstić, M., Keren, S., Babić, V., Kanjevac, B. 
(2017): Determination of light regime with hemispherical photographs 
in mixed forests of beech and fir with spruce (Piceo-Abieti-Fagetum 
illyricum) in the area of Vitoroga. Book of abstracts, International 
Scientific Conference – Forestry science and practice for the purpose 
of sustainable development of forestry, December 7-9,2017, Banja 
Luka, Bosnia and Herzegovina.  

0,5 

19. M 34 

Krstić, M., Cvjetićanin, R., Kanjevac, B., Babić, V., Milenković, M., 
Ivanović, N. (2018): Characteristics of artificial regeneration with 
seed sowing in sessile oak forests. Book of abstracts of International 
Conference - Reforestation challenges, Belgrade, Serbia, 20 - 22 June, 
pg. 18. 
http://www.reforestationchallenges.org/Reforestation%20 
Challenges%202018%20BoA.pdf 

0,5 

20. M 34 

Krstić, M., Nikolić, B., Kanjevac, B., Babić, V., Ivanović, N. (2018): 
A contribution to the site defining of deforested surfaces and selection 
of the appropriate tree species for biomeliorations. Book of abstracts, 
International Conference - Reforestation challenges, Belgrade, Serbia, 
20 - 22 June, pg. 21. 
http://www.reforestationchallenges.org/Reforestation%20 
Challenges%202018%20BoA.pdf 

0,5 

21. M 34 

Govedar, Z., Krstić, M., Medarević, M., Bončina, A., Kanjevac, B. 
(2019): Age and diameter growth dynamics of silver fir in the Dinaric 
Mountains, Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, Conference: 
Abies 2019 - Prospects for fir management in a changeable 
environment, 28.05-30.05.2019, Kraków, Poland, pg. 16. 

0,5 

Радови у водећем часопису националног значаја 

22. М 51 

Крстић М., Бабић В., Кањевац Б. (2013): Прилог познавању 
климатско-вегетацијских карактеристика брдског подручја 
Србије. Шумарство бр. 3-4, УШИТС  и Шумарски факултет 
Београд, стр. 113-124. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2013_3-
4/sumarstvo2013_3-4_rad08.pdf 

2,0 

23. М 51 

Алексић П., Крстић M., Кањевац Б., Алексић Н. (2014): 
Карактеристике раста доминантних стабала липе у вештачки 
подигнутој састојини на буковом станишту на Јастребцу. 
Шумарство бр. 3-4, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 
143-152. http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs_3-
4/sumarstvo2014_3-4_rad11.pdf 

2,0 
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24. М 51 

Крстић, М., Кањевац, Б., Бабић, В. (2015): Упоредне 
карактеристике симулације проредних захвата коришћењем 
различитих критеријумапри дознаци. Шумарство бр. 3, УШИТС и 
Шумарски факултет Београд, стр. 1-16.  
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2015_3/ 
sumarstvo2015_3_rad01.pdf 

2,0 

25. М 51 

Крстић М., Кањевац Б., Бојић, С. (2016): Изграђеност круна 
Панчићеве оморике (Picea omorika Panč./Purkyne) у семенској 
састојини на подручју Сребренице. Шумарство бр. 1-2, УШИТС  и 
Шумарски факултет Београд, стр. 39-53. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2016_1-
2/sumarstvo2016_1-2_rad03.pdf 

2,0 

26. М 51 

Крстић М., Кањевац Б., Бабић, В. (2016): Анализа штета од 
ледолома у вештачки подигнутој састојини смрче на подручју 
источне Србије. Шумарство бр. 3-4, УШИТС  и Шумарски 
факултет Београд, стр. 17-31. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2016_3-
4/sumarstvo2016_3-4_rad02.pdf 

2,0 

27. М 51 

Бабић В., Крстић М., Миленковић М., Кањевац Б., (2016): 
Састојинске карактеристике и развој стабала у шуми храста 
китњака на подручју НП „Фрушка Гора“. Шумарство бр. 3-4, 
УШИТС  и Шумарски факултет Београд, стр. 59-72. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2016_3-
4/sumarstvo2016_3-4_rad05.pdf 

2,0 

28. M 51 

Vićentić, S., Kanjevac, B., Petrović, J., Krstić, M., Babić, V., 
Stavretović, N. (2017): Analysis of dendroflora on the green areas of 
some kindergartens in Belgrade (Serbia). Agriculture & Forestry, Vol. 
63 Issue 2: 143-156, 2017, Podgorica. 
http://89.188.43.75/agricultforest/20170627-12%20Vicentic.pdf 

2,0 

29. M 51 

Бабић, В., Крстић, М., Галић, З., Кањевац, Б. (2019): 
Карактеристике подмлађивања у изданачкој шуми храста 
китњака на подручју НП „Фрушка Гора“. Шумарство бр. 1-2, 
УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 37-51. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_1-
2/sumarstvo2019_1-2_rad03.pdf 

2,0 

30. M 51 

Живановић, С., Вукин, М., Кањевац, Б. (2019): Утицај 
временских прилика на појаву шумских пожара на подручју Парка 
природе „Стара планина“ током јула 2007. године. Шумарство 
бр. 1-2, УШИТС и Шумарски факултет Београд, стр. 195-206. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_1-
2/sumarstvo2019_1-2_rad14.pdf 

2,0 

31. M 51 

Бабић, В., Крстић, М., Пено, С., Кањевац, Б. (2019): Утицај 
орографских фактора на распрострањење шума букве, јеле и 
смрче на планини Виторог-Република Српска. Шумарство бр. 3-4, 
УШИТС, Институт за шумарство Београд, Универзитет у Новом 
Саду - Институт за низијскошумарство и животну средину, стр. 
43-58. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_3-
4/sumarstvo2019_3-4_rad03.pdf 

2,0 

32. М 51 
Бабић, В., Пено, С., Кањевац, Б., Новаковић Вуковић, М. (2020): 
Климатске карактеристике појаса шума букве, јеле и смрче на 
планини Виторог у Републици Српској. Шумарство бр. 1-2, 

2,0 
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УШИТС, Институт за шумарство Београд, Универзитет у Новом 
Саду - Институт за низијскошумарство и животну средину, стр. 
97-110. 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2020_1-
2/sumarstvo_2020_1-2_rad08.pdf 

Рад саопштен на скупу националног значаја, штампан у целини 

33. М 63 

Крстић, М., Бабић, В., Стајић, С., Кањевац, Б. (2013): 
Карактеристике климе висинског појаса шума сладуна и цера у 
Шумадији. Зборник радова, Семинар Обнављање шума сладуна и 
цера  -  округли сто, Београд, Србија, стр. 115-122. ISBN 978-86-
906937-5-7 
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/Zbornik_ 
Obnavljanje_suma_sladuna_i_cera.pdf 

0,5 

Наставна литература 

34.  
Крстић, М., Кањевац, Б. (2017): Гајење шума II - Практикум. 
Универзитет у Београду - Шумарски факултет, 88. стр.  

Мастер рад 

35.  

Кањевац, Б. (2015): Могућност оптимизације мера неге шума 
применом узгојне аналитике путем визуелизације и симулације. 
Мастер рад, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, 91 
стр. 

 

Докторска дисертација 

36. М 70 

Кањевац, Б. (2020): Обнављање шума храста китњака са 
подстојним спратом пратећих врста дрвећа на подручју 
североисточне Србије. Докторска дисертација, Универзитет у 
Београду - Шумарски факултет, 369 стр. 

6,0 
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Прилог 3. 

 


