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Извод
Монографија која је пред Вама је посвећена јубилеју - 60 година 

од оснивања Дрвно-индустријског одсека Шумарског факултета Уни-
верзитета у Београду, претеча данашењег одсека за технологије, ме-
наџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета.

У години обележавања овог јубилеја сматрали смо да је више 
него потребно, у форми ове монографије, представити домаћој и 
иностраној стручној и осталој јавности све најзначајније чињенице о 
оснивању и развојном путу Дрвно-индустријског одсека исказујући 
на тај начин дужно поштовање према његовим оснивачима и генера-
цијама претходних наставника и сарадника. а њих је за ових 60 годи-
на било 73 што је, заједно са садашњих 31 наставником, асистентом 
и сарадником у настави и 10 стручних сарадника и лабораната, пред-
стављало и данас представља главну покретачку снагу овог одсека. 

Све је почело далеке 1956. године у врло скромним условима 
почев од наставног кадра преко учионица, лабираторија и опреме 
али са огромним ентузијазмом његових оснивача и свих других који 
су у том процесу учествовали са убеђењем да оснивањем Дрвно-ин-
дустријског одсека чине најбољу ствар за своју земљу, њену привре-
ду, струку и науку. Далеке 1956. године Шумарски факултет је распо-
лагао скромним учионичким и вежбаоничким простором: свега 4 
предаваонице и 8 вежбаоница. Ипак то није била препрека да се уз 
одговарајућу организацију обавља настава на два одсека: одсеку за 
шумарство и Дрвно-индустријском одсеку.

током протеклих 60 година своје историје одсек је пратио про-
мене у друштву и потребе струке мењајући и прилагођавајући своје 
наставне планове и студијске програме потребама дрвне струке и за-
хтевима времена. У време индустријализације бивше СФР Југослави-
је скоро да није било фабрика и погона за прераду дрвета и прои-
зводњу намештаја који су били изграђени, а да њихови пројекти 
нису урађени на Дрвно-индустријском одсеку. Због тога је он имао и 
данас има водећу улогу у развоју научне и стручне мисли у дрвној 
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струци у Србији, а резултати његових наставника и сарданика у науч-
ном и стручном погледу допринели су и доприносе да је он препо-
знат као један од лидера у региону Југоисточне Европе према коме 
се орјентишу остали одсеци, департмани па и факултети у региону 
који школују кадрове за потребе дрвне струке.

За 2-3 године очекујемо 2000-ог дипломираног студента што уз 6 
струковних инжењера, 35 мастер инжењера, 10 специјалиста, 80 ма-
гистара наука, 78 доктора наука, преко 5000 библиогафских јединица 
и на стотине пројекта представља импозантан научни и стручни по-
тенцијал са којим се поносимо. У периоду 1956-2016. година на од-
секу је написано и објављено први пут или као репринт: 74 уџбеника, 
49 скрипти, 44 практикума и збирки задатака и 6 монографија.

За квалитетно обављање наставног и научно-истраживачког 
рада запослени наставници и сарадници на одсеку за технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета распо-
лажу са одговарајућом опремом и уређајима у оквиру акредитова-
них Завода за контролу квалитета намештаја и Лабораторије за       
испитивање иверица као и 5 других лабораторија и 5 центара. Серти-
фикационо тело Шумарског факултета кога су основали наставници 
са овог одсека је прво акредитовано сертификационо тело на Уни-
верзитету у Београду.

Наставно и стручно особље запослено на одсеку је организова-
но по катедрама. У организационој структури одсека налазе се сле-
деће катедре: Катедра примарне прераде дрвета, Катедра машина и 
уређаја у преради дрвета, Катедра хемијско-механичке прераде др-
вета, Катедра финалне прераде дрвета, Катедра за организацију и 
економику дрвне индустрије и Катедра за заштиту дрвета. 

Наставни планови у протеклих 60 година мењали су се у складу 
са: потребама струке, потреби прилагођавања трендовима у научно-
истраживачкој области и због усклађивања са регулативом из обла-
сти високог образовања. У том смислу 2016. године наставни процес 
на одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета обухвата 5 нивоа студија са одговарајућим сту-
дијским програмима, и то:

- основне академске студије 
- Мастер академске студије
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- Докторске студије
- Специјалистичке студије и
- Струковне студије.
Сви студијски програми за све нивое студија су акредитовани 

од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике 
Србије. 

Наставни процес на одсеку за технологије, менаџмент и пројек-
товање намештаја и производа од дрвета изводи се по моделу 4+1+3 
тј. четворогодишње основне студије, једногодишње мастер и трого-
дишње докторске студије. трајање струковних студија је трогоди-
шње, а специјалистичких студија је једна година. На Студијском про-
граму основних академских студија кроз систем изборних предмета 
студенти имају могућност благе специјализације из три подручја: 

- технологија
- менаџмента и
- пројектовања намештаја и производа од древта.
овакав модел је у складу са принципима Болоњске декларације 

и Закона о високом образовању Републике Србије.
Наши студенти, посебно они најуспешнији, су оно што желимо 

посебно да истакнемо. Њихове бројне награде и признања на дома-
ћим и међународним конференцијама, сајмовима, спортским такми-
чењима, хуманитарним акцијама и пројектима на којима су учество-
вали додатно инспиришу али и обавезују све нас да их и даље 
подстичемо, помажемо и мотивишемо за још веће резултате.  

Свака генерација наставника и сарадника дала је, у мањој или 
већој мери, свој допринос развоју одсека за технологије, менаџмент 
и пројектовање намештаја и производа од дрвета задужујући тако 
све нас који данас радимо на овом одсеку да наставимо њихову ми-
сију и дела и трасирамо најбољи могући пут за његов даљи развој.

Шеф одсека
Проф. др Бранко Главоњић
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Abstract
 

Here we present a monograph published to mark the 60th anniversa-
ry of the Wood industry Department of the Faculty of Forestry, University 
of Belgrade, the forerunner of the present Department of technology, 
management and design of furniture and wood products.

We believe that this anniversary is a unique opportunity to inform 
domestic and international professional circles and the general public 
about the most important moments in the development of the Wood in-
dustry department and thus show our respect to its founders and gener-
ations of teachers and teaching associates. There have been 73 members 
of the teaching staff in the past 60 years. Together with the present 31 
members of the teaching staff including teachers, teaching assistants and 
teaching associates and 10 technical and laboratory assistants, they have 
been the main driving force of the Department.

It all started back in 1956 in very poor conditions regarding teaching 
staff, classrooms, laboratories and equipment but with enormous enthu-
siasm of its founders and all the other people who participated in this 
process with the conviction that the founding of the Wood industry De-
partment was of great importance for the country, economy, profession 
and science. Back in 1956 the Faculty of Forestry had modest teaching 
facilities: only 4 lecture rooms and 8 seminar rooms. Yet good organiza-
tion of the people involved was enough to remove all the obstacles in the 
process of teaching at the following two departments: the Department 
of Forestry and the Department of  Wood Industry.

The sixty-year long history of the Department has reflected the 
changes in the society and the needs of the profession by modifying and 
adapting its study programs and curricula to the needs of the timber pro-
fession and meeting the demands of changing times. At the time of in-
dustrialization of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, all 
the projects for the construction of wood processing and furniture manu-
facturing factories and plants were made by the Wood Industry Depart-
ment. It has always had the leading role in the development of scientific 
and professional knowledge in the field of timber profession in Serbia. 
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Furthermore, scientific and professional achievements of its teachers and 
associates have made it one of the leaders of Southeast Europe and a 
role model for its regional counterparts, i.e. departments, institutes and 
faculties that educate staff for the needs of Wood Industry.

In 2 to 3 years, we`ll have 2000 graduates. Together with 6 profes-
sional bachelors, 35 masters, 10 specialists, 80 Masters of Science, 78 
PhDs, and over 5 thousands of bibliographic units and hundreds of proj-
ects they make an imposing scientific and professional potential we are 
proud of. Since 1956 the Department has published or reprinted: 74 text-
books, 49 printed lectures, 44 workbooks and 6 monographs.

In order to ensure good quality teaching and research conditions, 
the Department of technology, management and design of furniture and 
wood products is equipped with appropriate facilities within the accred-
ited Institute for Furniture Quality Control and Chipboard Testing Labora-
tory and 5 other laboratories and 5 centers. The certification body of the 
Faculty of Forestry which was founded by teachers of our Department is 
the first accredited certification body at the University of Belgrade.

Teaching and professional staff employed at the department is 
grouped into institutes. The organizational structure of the Department 
includes the following institutes: Institute of primary wood processing, 
Institute of wood processing machinery and equipment, Institute of 
chemical and mechanical wood processing, Institute of final wood pro-
cessing, Institute of wood industry management and economics and In-
stitute of wood protection.

Over the past 60 years there have been changes in the curricula of 
the study program in accordance with: the needs of the profession, the 
need to adapt to the changing trends of the scientific-research field and 
the need to enforce compliance with the regulations in the field of higher 
education. Therefore, the teaching process at the Department of tech-
nology, management and design of furniture and wood products current-
ly includes 5 levels of study with appropriate study programs:

- Bachelor academic studies
- Master academic studies
- PhD studies
- Specialist studies and
- Professional studies.
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All study programs at all study levels have been accredited by the 
Commission for Accreditation and Quality Assurance of the Republic of 
Serbia.

The teaching process at the Department of technology, manage-
ment and design of furniture and wood products is carried out according 
to the 4 + 1 + 3 model which comprises four-year undergraduate studies, 
one-year master studies and three-year doctoral studies. Professional 
studies last for three years and specialist studies for one year. Undergrad-
uate studies give the students an opportunity to select different study 
courses and in a way to specialize in one of the following three fields:

- technology
- management or
- design of furniture and wood products.
This model is consistent with the principles of the Bologna Declara-

tion and the Law on higher education of the Republic of Serbia.
Our students, especially the most successful ones, have always been 

our top priority. Their numerous awards at national and international 
conferences, trade fairs, sporting events, humanitarian activities and 
projects inspire and oblige all of us to keep encouraging, helping and mo-
tivating them to achieve even greater goals.

Each generation of teachers and associates has made certain contri-
bution to the development of the Department of technology, manage-
ment and design of furniture and wood products and obliged all of us 
who are now employed at the Department to continue their mission and 
develop it in the best possible way.

Head of Department
Prof. Branko Glavonjić, PhD
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Zusammenfassung      
 

Die vorliegende Monographie ist zum 60-jährigen Jubiläum der 
Gründung von Holzindustrieabteilung, dem Vorläufer der heutigen Abtei-
lung für Technologie, Management und Möbel- und Holzprodukt-design 
der Fakultät für Forstwirtschaft der Universität Belgrad gewidmet. 

Wir hielten es im Jubiläumsjahr für notwendig, der in- und ausländi-
schen Öffentlichkeit alle wichtigen Fakten über die Gründung und Ent-
wicklung der Holzindustrieabteilung in Form einer Monographie darzu-
stellen.  Dadurch wurde ihren Gründern  und ihren ehemaligen in diesem 
Zeitraum von 60 Jahren  handelnden Lehrkräften und Mitarbeitern, die 
heute zusammen mit den aktuellen 31 Lehrenden, Assistenten und Mitar-
beitern und 10 technischen Assistenten und LaborantInnen, die treibende 
Kraft  der Abteilung darstellen, den gebührenden Respekt erwiesen. 

Alles begann im Jahre 1956 unter sehr bescheidenen Umständen in 
Hinsicht sowohl auf die Lehrenden als auch auf die Hörsaale, Labors und 
Ausrüstung, jedoch mit großer Leidenschaft der Gründer und aller ande-
ren an diesem Prozess Beteiligten, die davon überzeugt waren, dass sie 
durch die Errichtung der Holzindustrieabteilung ihr Bestes für ihr Land 
und seine Wirtschaft, Fachbereich und Wissenschaft tun. Im Jahre 1956 
verfügte die Fakultät für Forstwirtschaft über eine kleine bescheidene 
Anzahl der Hörsaale und Übungsräume: nur 4 Hörsaale und 8 Übungsräu-
me. Das war doch kein Hindernis für die Organisation der Lehrveranstal-
tungen in zwei Abteilungen: Abteilung für Forstwirtschaft und Abteilung 
für Holzindustrieabteilung.

In den letzten 60 Jahren ihrer Geschichte nahm die Abteilung die 
Veränderungen in der Gesellschaft und die Bedürfnisse des Berufsgebiets 
wahr, was die Änderung ihrer Lehrpläne und Studienprogramme und die 
Anpassung an die Bedürfnisse des Fachbereichs Holz und der Zeit zur Fol-
ge hatten. In der Industrialisierungszeit der ehemaligen Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien gab es fast keine Fabrik und und keine 
Anlage zur Holzbearbeitung und Möbelherstellung, deren Projekte nicht 
von der Holzindustrieabteilung geschaffen wurden. Deshalb hatte sie und 
hat auch heute eine führende Rolle bei der Entwicklung des wissen-
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schaftlichen und technischen Gedankengutes im Fachbereich Holz in Ser-
bien, während die Leistungen ihrer Lehrkräfte und Mitarbeiter im wissen-
schaftlichen und technischen Sinne nach wie vor dazu beitragen, dass sie 
als einer der Leader in Südosteuropa, nach dem sich andere Abteilungen, 
Departments und auch Fakultäten für die Berufsausbildung im Holzbe-
reich in der Region richten, anerkannt wurde. 

In 2-3 Jahren erwarten wir den zweitausendsten Absolventen, der 
zusammen  mit 6 Berufsingenieuren, 35 Master-Ingenieuren, 10 Spezia-
listen, 80 Magistern und 78 Doktoren der Wissenschaften und mit über 5 
tausend bibliographischen Einheiten und Hunderten von Projekten ein 
beeindruckendes wissenschaftliches und fachliches Potenzial, auf wel-
ches wir stolz sind, darstellt. In der Zeitspanne von 1956 bis 2016 wurden 
seitens der Abteilung 74 Lehrbücher, 49 Handbücher, 44 Praktikumsbü-
cher und Aufgabensammlungen und 6 Monographien zum ersten Mal 
oder als Nachdruck veröffentlicht. 

Für eine qualitätsreiche Lehre und Forschung sind die Lehrenden 
und Mitarbeiter in der Abteilung für Technologie, Management und Mö-
bel- und Holzproduktdesign mit den geeigneten Ausrüstung und Einrich-
tungen innerhalb der akkreditierten Anstalten für Möbelqualitätskontrol-
le und des Spanplatten Testlabors sowie der 5 anderen Laboratorien und 
5 Zentren versorgt. Die Zertifizierungsstelle der Fakultät für Forstwirt-
schaft, die von den Lehrenden dieser Abteilung gegründet wurde, ist die 
erste akkreditierte Zertifizierungsstelle an der Universität Belgrad.

Die in der Abteilung tätigen Lehr- und Fachkräfte sind in Lehrstühle 
gegliedert. Die Organisationsstruktur der Abteilung machen folgende 
Lehrstühle: Lehrstuhl für primäre Holzverarbeitung, Lehrstuhl für Maschi-
nen und Anlagen in der Holzverarbeitung, Lehrstuhl für chemisch-mecha-
nische Holzverarbeitung, Lehrstuhl für Finalholzverarbeitung, Lehrstuhl 
für Organisation und Bewirtschaftung der Holzindustrie und Lehrstuhl für 
Holzschutzmittel.

Die Lehrprogramme in den letzten 60 Jahren änderten sich im Ein-
klang mit den Bedürfnissen des Berufs, und den Anpassungen an Trends 
in der wissenschaftlichen Forschung, sowie  wegen der Harmonisierung  
der Regelwerke im Hochschulbereich. Dementsprechend umfasst der im 
Jahre 2016 entwickelnde Lehrprozess in der Abteilung für Technologie, 
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Management und Möbel- und Holzprodukdesign 5 Studienstufen mit den ent-
sprechenden Studienprogrammen, und zwar:

- Grundstudium
- Masterstudium
- Doktorstudium
- Fachvertiefendes Studium
- Berufsstudium.

Alle Studienprogramme für alle Studienstufen sind von der Kommission für 
Akkreditierung und Qualitätskontrolle der Republik Serbien akkreditiert worden.

Der Lehrveranstaltungsprogramm der Abteilung für Technologie, Manage-
ment und Möbel- und Holzproduktdesign erfolgt nach dem Modell 4 + 1 + 3, dh. 
vierjähriges Bachelor-Studium, einjähriges Masterstudium und dreijähriges Dok-
torstudium. Das Berufsstudium dauert 3 Jahre, während das Fachvertiefendes 
Studium ein Jahr dauert. Während des Grundstudiums haben die Studierenden 
durch das Wahlffachsystem die Möglichkeit, sich teilweise in drei Bereichen zu 
spezialisieren, und zwar:

-  in Technologie
-  im Management
- im Möbel- und Holzproduktdesign

Dieses Modell steht im Einklang mit den Grundsätzen der Bologna-Erklärung 
und den des Hochschulgesetzes der Republik Serbien.

Besonders möchten wir aber unsere Studenten, vor allem diejenigen, die 
am erfolgreichsten sind, hervorheben. Ihre zahlreichen Auszeichnungen und 
Preise an den nationalen und internationalen Konferenzen, Messen und Sport-
veranstaltungen, sowie  humanitäre Aktivitäten und  Projekte, an denen sie sich 
beteiligten, inspirieren aber auch verpflichten uns, sie weiterhin zu fördern und 
zu motivieren, damit sie noch bessere Leistungen erreichen.

Jede Generation von Lehrenden und ihren Mitarbeitern gab mehr oder min-
der ihren Beitrag zur Entwicklung der Abteilung für Technologie, Management 
und Möbel- und Holzproduktdesign. Dadurch fühlen sich alle bei der Abteilung 
tätigen Lehrkräfte und Mitarbeiter verpflichtet, ihre Mission und Arbeit fortzu-
setzen und einen bestmöglichen Weg für ihre weitere Entwicklung zu bahnen.

Abteilungsleiter
Prof. Dr. Branko Glavonjić
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Резюме 

Данная монография посвящена 60-летнему юбилею с момента 
основания Лесопромышленного отделения факультета лесного хо-
зяйства Белградского университета, предшественника сегодняшней 
кафедры технологии, управления и дизайна мебели и изделий из 
древесины.

В этот юбилейный год мы решили, что это более, чем необходи-
мо, в виде данной монографии, познакомить отечественных и зару-
бежных экспертов и широкую общественность со всеми наиболее 
важными фактами создания и развития Лесопромышленного отде-
ления, проявить должное уважение к его учредителям и прошлым 
поколениям преподавателей и сотрудников. а их за эти 60 лет было 
73, которые вместе с настоящими 31 учителей, помощников и со-
трудников и 10 технических помощников и лаборантов, сегодня яв-
ляются главной движущей силой этого отделения.

Все началось еще в 1956 году в очень скудных условиях, начиная 
с педагогического состава, аудиторий и заканчивая лабораториями и 
оборудованием, но с огромным энтузиазмом его создателей и всех 
других лиц, которые принимали участие в этом процессе с убежде-
нием, что созданием Лесопромышленного отделения оказывают 
большую услугу своей стране, ее экономике, профессии и науке. Еще 
в 1956 году факультет лесного хозяйства в своем распоряжении имел 
весьма скромную территорию: всего 4 аудитории и 8 залов дл прак-
тических занятий. тем не менее, это не стало препятствием для орга-
низации проведения обучения по двум отделениям: отделения лес-
ного хозяйства и деревообрабатывающего промышленного 
отделения.

За последние 60 лет своей истории, отделение мониторило из-
менения в обществе и потребности профессии, изменяя и адаптируя 
учебные планы и учебные программы к потребностям лесопромыш-
ленной профессии и требованиям времени. Во время индустриали-
зации бывшей Социалистической Федеративной Республики Югосла-
вии, практически все фабрики и заводы по переработке древесины и 
производству мебели, были построены по проектам Лесопромыш-
ленного отделения. Благодаря этому, отделение и сегодня играет ве-
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дущую роль в развитии научно-технической мысли в лесной техники 
в Сербии, и результаты его преподавателей и сотрудников в научных 
и профессиональных кругах внесли и продолжают вносить свой 
вклад в признание отделения одним из лидеров в Юго-Восточной 
Европе, на которое ориентируются остальные отделения, департа-
менты и факультеты в регионе для подготовки кадров для нужд де-
ревообрабатывающей промышленности.

через 2-3 года мы ожидаем 2000-ого выпускника, что включая 6 
профессиональных инженеров, 35 мастер-инженеров, 10 специали-
стов, 80 магистров наук, 78 докторов наук, свыше 5000 библиографи-
ческих единиц и сотни проектов представляет собой внушительный 
научно-технический потенциал, которым мы гордимся.  В период 
1956-2016 г. отделением написано и опубликовано первично или 
как переиздание: 74 учебника, 49 сценариев, 44 лабораторных и 
сборники задач и 6 монографий.

Для качественного преподавания и научных исследований пре-
подаватели и сотрудники на кафедре технологии, управления и ди-
зайна мебели и изделий из древесины, оснащены соответствующим 
оборудованием в рамках аккредитованного института по контролю 
за качеством мебели и испытательной древесно-стружечной лабора-
тории как и 5 других лабораторий и 5 центров. орган по сертифика-
ции факультета лесного хозяйства, который был основан педагогами 
данного отделения, это первый аккредитованный орган по сертифи-
кации в Университете Белграда.

Педагогический и профессиональный персонал, работающий в 
отделении разбит на кафедры. В организационной структуре 
отделения имеются следующие кафедры: Кафедра первичной 
обработки древесины, Кафедра машин и оборудования для 
обработки древесины, Кафедра химико-механической переработки 
древесины, Кафедра окончательной обработки древесины, Кафедра 
управления и экономики лесной промышленности и Кафедра 
защиты древесины.

В учебных планах за прошедшие 60 лет произошли изменения в 
соответствии с: потребностями профессии, необходимостью адапти-
роваться к тенденциям в области научных исследований и обеспече-
ния соблюдения нормативных актов в области высшего образова-
ния. В этом смысле начиная с 2016 года учебный процесс на кафедре 
технологии, управления и дизайна мебели и изделий из древесины 
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включает в себя 5 уровней обучения с соответствующими учебными 
программами, а именно:

- основное профобучение
- мастер профобучения
- доктор
- специализированные исследования
- профессиональные исследования
Все учебные программы для всех уровней обучения аккредито-

ваны Комиссией по аккредитации и соответствия качества Республи-
ки Сербии.

Учебный процесс на кафедре технологии, управления и дизайна 
мебели и изделий из древесины осуществляется в соответствии с мо-
делью 4 + 1 + 3, т.е. четырехлетнее основное профобучение, один 
год мастер и три года докторантуры.

Продолжительность профессионального обучения три года и 
специализированных исследований составляет один год. В учебной 
программе основного профобучения через систему выбора предметов, 
студенты имеют возможность легкой специализации в трех областях:

- технологии
- управление
- проектирование мебели и изделий из дерева
Эта модель обучения согласуется с принципами Болонской 

декларации и Закона о высшем образовании Республики Сербии.
Наши студенты, особенно наиболее успешные, это то, что мы хо-

тим подчеркнуть. Их многочисленные награды на национальных и 
международных конференциях, выставках, спортивных соревнова-
ниях, гуманитарных акциях и проектах, в которых они участвовали, 
вдохновляют и обязывают всех нас продолжать поощрять их, помо-
гать им и мотивировать их к еще большим результатам.

Каждое поколение учителей и сотрудников привнесло, в бо-
льшей или меньшей степени, свой вклад в развитие кафедры техно-
логии, управления и дизайна мебели и изделий из древесины, 
обязав тем самым всех нас, кто работает  сегодня в этом отделении, 
продолжать их миссию и дела и наметить наилучший путь для его 
дальнейшего развития.

Начальник отделения
Профессор Доктор Бранко Главонич
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Уводна реч

Поштовани читаоци,

Пред вама је прва монографија у којој су представљене најзна-
чајније чињенице о оснивању и развоју Дрвно-индустријског одсека 
Шумарског факултета у Београду, претеча данашењег одсека за тех-
нологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од др-
вета. Монографија је посвећена јубилеју – 60 година од његовог 
оснивања. Период од 60 година је довољно дугачак да би се, са да-
нашње временске дистанце, могао осветлити и оценити развојни пут 
овог одсека и његов допринос развоју и унапређењу дрвне струке у 
Србији и шире. 

У години овог значајног јубилеја сматрали смо да је више него 
потребно, у форми ове монографије, представити домаћој и ино-
страној стручној и осталој јавности све најзначајније чињенице о 
оснивању и развојном путу овог одсека исказујући на тај начин ду-
жно поштовање према његовим оснивачима и генерацијама прет-
ходних наставника и сарадника. а њих је за ових 60 година било 73 
што је, заједно са садашњих 31 наставником, асистентом и сарадни-
ком у настави и 10 стручних сарадника и лабораната, представљало 
и данас представља главну покретачку снагу овог одсека поштовану 
и уважавану како од колега са осталих одсека на Шумарском факул-
тету тако и од колега из праксе. 

Свака генерација наставника и сарадника дала је, у мањој или 
већој мери, свој допринос развоју одсека задужујући тако све нас 
који данас радимо на овом одсеку да наставимо њихову мисију и 
дела и трасирамо најбољи могући пут за његов даљи развој.
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Све је почело далеке 1956. године у врло скромним условима 
почев од наставног кадра преко учионица, лабораторија и опреме, 
али са огромним ентузијазмом његових оснивача и свих других који 
су у том процесу учествовали са убеђењем да оснивањем Дрвно-ин-
дустријског одсека чине најбољу ствар за своју земљу, њену привре-
ду, струку и науку.

током протеклих 60 година своје историје одсек је пратио про-
мене у друштву и потребе струке мењајући и прилагођавајући своје 
наставне планове и студијске програме потребама дрвне струке и за-
хтевима времена. У време индустријализације бивше СФР Југослави-
је скоро да није било фабрика и погона за прераду дрвета и прои-
зводњу намештаја који су били изграђени, а да њихови пројекти 
нису урађени на овом одсеку. Због тога је одсек имао и данас има 
водећу улогу у развоју научне и стручне мисли у дрвној струци у Ср-
бији, а резултати његових наставника и сарадника у научном и струч-
ном погледу допринели су и доприносе да је он препознат као један 
од лидера у региону Југоисточне Европе према коме се орјентишу 
остали одсеци, департмани, па и факултети у региону који школују 
кадрове за потребе дрвне струке.
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За 2-3 године очекујемо 2000-ог дипломираног студента што уз 6 
струковних инжењера, 35 мастер инжењера, 10 специјалиста, 80 ма-
гистара наука, 78 доктора наука, преко 5 хиљада библиогафских је-
диница и на стотине пројеката представља импозантан научни и 
стручни потенцијал са којим се поносимо. 

Наши студенти, посебно они најуспешнији, су оно што желимо 
посебно да истакнемо. Њихове бројне награде и признања на дома-
ћим и међународним конференцијама, сајмовима, спортским такми-
чењима, хуманитарним акцијама и пројектима на којима су учество-
вали, додатно инспиришу, али и обавезују све нас да их и даље 
подстичемо, помажемо и мотивишемо за још веће резултате.  

Сталним иницијативама одсек за технологије, менаџмент и про-
јектовање намештаја и производа од дрвета давао је и данас даје 
несебичну подршку развоју Шумарског факултета чинећи тако његов 
развој динамичнијим. тако ће бити и у будућем периоду.  

Монографија која је пред Вама представља први покушај да се 
на једном месту фактографски забележе и прикажу најзначајнији до-
гађаји, имена оснивача, наставника и сарадника, дипломираних и 
мастер студената, као и имена специјалиста, магистара и доктора на-
ука и остале грађе из досадашњег развоја одсека за технологије, ме-
наџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. У том по-
кушају имали смо несебичну подршку свих стручних служби на 
Факултету које су нам помогле да прикупимо све релевантне инфор-
мације и документа који су учинили да ова монографија добије ова-
кву форму. У име уређивачког одбора захваљујем се свима који су 
помогли да ова монографија угледа светлост дана.  

Председавајући Већа одсека за технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и 

производа од дрвета
Проф. др Бранко Главоњић
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Развој материјалне и духовне културе човека, кроз миленијуме 
своје еволуције, везан је за шуму и производе шуме, односно за 
дрво као њен најдрагоценији производ. Потреба за коришће-

њем дрвета наметнула је потребу упознавања дрвета, пре свега као 
конструкционог, а затим као естетског материјала. Народи старих ци-
вилизација знали су доста о дрвету, о густини и трајности, мењању 
димензија под утицајем влаге, а касније и о савијању дрвета. Знали 
су да мењају боју дрвета и ценили су дрво тамнијих тонова боја. На-
рочито значајан развој у упознавању дрвета везан је за прву и другу 
индустријску револуцију, за развој  превозних средстава, грађеви-
нарства и авијације почетком двадесетог века. Развој ових делатно-
сти проширио је употребу дрвета и створио услове за упознавање 
техничких и технолошких својстава дрвета и технологија за развој и 
стварање нових производа од дрвета.
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Корени високог образовања кадрова из области прераде дрве-
та, боље речено индустријске прераде дрвета сежу до самих почета-
ка развоја образовања на Пољопривредном, а затим на Шумарском 
факултету. Будући да су ове делатности орјентисане према потреба-
ма развоја друштва, природно је било да су одговорни људи за ра-
звој образовања тражили природну сродност одређених струка, све-
сни тежине стварања језгара кадровског, образовног и научног рада 
из одређене области. 

тако је, на почетку конципирања наставног програма из пољо-
привреде и шумарства, тражена сродност у биљној производњи јед-
ногодишњих и вишегодишњих биљака, будући да им је заједничка 
научна основа. Даљим развојем, у складу са друштвеним околности-
ма у којима су се одређене промене дешавале, а у складу са потре-
бама развоја друштва, сазревало је сазнање о потреби мењана и 
прилагођавања наставних планова новонасталим потребама.

Уредбом Владе НР Србије од 5. фебруара 1949. године, Шумар-
ски факултет постаје самостална високошколска установа. Настава на 
новоформираном факултету се изводила по наставном плану доне-
том школске 1945/46 године који је био тако конципиран да је обу-
хватао три стручне и научне делатности: биљну производњу, технич-
ко-технолошку област и  област економике. У оквиру првог наставног 
плана постојала су два смера: Шумско-узгојни и Шумско-индустриј-
ски. Шумско-узгојни смер имао је више биолошко производни ка-
рактер, а Шумско-индустријски смер више техничко технолошки ка-
рактер, али са довољно међусобне везе.

од школске 1952/53 године примењује се нови наставни план 
који се битно разликује од претходног. Укидају се Шумско-узгојни и 
Шумско-индустријски смер и враћа се општи смер - Шумарство. На-
става се изводи девет семестара, а десети семестар је предвиђен за 
израду дипломског рада. 
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овај наставни план, који траје до 1956. године, није могао да 
пружи довољно квалитетно образовање из две друштвено потребне 
и образовно и научно издиференциране области. тако је из очиглед-
них потреба настала прва подела делатности у оквиру шумарске 
струке, на област шумарства и област прераде дрвета, када се 1956. 
године, оснива Дрвно-индустријски одсек, а струка Прераде дрвета, 
иако изведена из области Искоришћавања шума, први пут у тада-
шњој СФР Југославији добија могућност самосталног образовања ка-
дрова за своје потребе.

Проф. др Борислав Шошкић
Проф. др Душан Скакић
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На иницијативу тадашњег декана Шумарског факултета проф. др 
Милутина Кнежевића и проф. др Душана орешчанина, који је у 
то време обављао дужност помоћника министра привреде НР 

Србије за област дрвне индустрије, 10. септембра 1956. године Савет 
Шумарског факултета усвојио је Статут Шумарског факултета Универ-
зитета у Београду којим су формирана два одсека:

•  Шумарски одсек и 

• Дрвно-индустриjски одсек. 

12. октобра 1956. године Народнa скупштинa Републике Србије 
донела је одлуку: бр. НС-бр. 107 о усвајању Статута Шумарског фа-
култета којом је и формално потврђено постојање два одсека: Шу-
марског и Дрвно-индустријског одсека.
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Проф. др Милутин Кнежевић 
(1906-1977)

Проф. др Душан Орешчанин 
(1910-2007)

Извод из Службено� �ласника НР Србије о потврди Статута 
Шумарско� факултета из 1956. �одине
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Допис Удружења произвођача дрвета и дрвних производа 
Управи Шумарско� факултета 

поводом оснивања Дрвно-индустријско� одсека
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оснивање Дрвно-индустријског одсека, првог на Шумарским фа-
култетима у бившој Југославији, произашло је из потребе за стручња-
цима високе спреме у дрвној индустрији која се нагло развијала и 
запошљавала стручњаке општег шумарства који ипак нису били до-
вољно стручно оспособљени за обављање сложених послова у окви-
ру дрвно-индустријских процеса. трајање наставе на оба одсека вра-
ћа се на четири године.

одлуку о формирању Дрвно-индустријског одсека подржало је и 
тадашње струковно Удружење произвођача дрвета и дрвних прои-
звода НР Србије о чему сведочи допис секретара овог удружења 
инж. Душана Голднера бр. 542 од 22.10.1956. године.

Да је оснивање Дрвно-индустријског одсека у то време било 
више него неопходно са становишта дрвне струке, али и друштвено 
оправдано, потврђују и анализе Удружења произвођача дрвета и 
дрвних производа из јуна 1956. године у којима се констатује недо-
статак од најмање 240 инжењера за потребе тадашње дрвне инду-
стрије (акт Удружења произвођача дрвета и дрвних производа НР 
Србије бр. 233 од 2. јуна 1956. године). 

Имајући у виду потребе дрвне индустрије Србије да у најкраћем 
периоду добије прве квалификоване инжењере Наставна комисија 
Шумарског факултета је на својој седници 23. октобра 1956. године 
(само 13 дана након потврђивања Статута Шумарског факултета од 
стране Скупштине НР Србије) донела одлуку да предложи Управи 
Шумарског факултета да настава на новоформираном Дрвно-инду-
стријском одсеку започне почетком новембра 1956. године и то тако 
што ће се новоуписаним студентима на одсеку за шумарство, онима 
који то желе, понудити да могу да пређу на Дрвно-индустријски од-
сек, а уколико буде потребе и да се приме нови студенти. Комисија у 
свом допису бр. 8774 од 31. октобра 1956. године упућеном Управи 
факултета констатује да постоје сви потребни услови и да може отпо-
чети редовна настава за групу од 25-35 студената.

Након примљеног предлога Наставне комисије, Управа Шумар-
ског факултета на својој седници од 7. новембра 1956. године доноси 
одлуку бр. 9176 заведену под 13. новембром 1956. године о образо-
вању Комисије са задатком да проучи сва питања о отпочињању 
рада новоформираног Дрвно-индустријског одсека и да у року од 8 
дана поднесе извештај Управи факултета.

Након наведеног става Наставне комисије о постојању услова за 
отпочињање наставе уследила је анализа инж Лазара Вујичића бази-
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рана на консултацијама са потенцијалним предавачима за поједине 
предмете. У допису који је он упутио Управи Шумарског факултета 
наводе се имена и пристанак појединих наставника да ће обављати 
наставу из одговарајућих предмета и да по том основу не постоје 
препреке за отпочињање наставе на Дрвно-индустријском одсеку. 

На основу наведених дописа Управа факултета је, на својој сед-
ници од 21. новембра 1956. године, донела одлуку о отпочињању 
наставе и на Дрвно-индустријском одсеку по истом наставном плану 
по коме се већ изводила настава на првој години одсека за шумар-
ство (слика 7), с тим да се опредељивање студената на Дрвно-инду-
стријски одсек може обавити до краја зимског семестра школске 
1956/57 године. У истој одлуци Управа факултета је задужила проде-
кана за наставу и Наставну комисију да изврше одговарајуће проме-
не у оквиру постојећег наставног плана у првој и другој години како 
би се ускладио наставни процес на оба одсека. 

У то време Шумарски факултет је располагао скромним учио-
ничким и вежбаоничким простором: свега 4 предаваонице и 8 ве-
жбаоница. Ипак то није била препрека да се уз одговарајућу органи-
зацију обавља настава на оба одсека. то се констатује у допису 
Комисије за формирање Дрвно-индустријског одсека. 

овим Статутом започео је период великих промена на Шумар-
ском факултету у смислу рашчлањавања профила стручњака које Фа-
култет образује. 

Наставници и сарадници Дрвно-индустријско� одсека
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Допис Наставне комисије Управи Шумарско� факултета 
из октобра 1956. �одине
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 Одлука о образовању Комисије за припрему почетка рада 
Дрвно-индустријско� одсека
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Анализа инж Лазара Вујичића о мо�ућим предавачима за предмете на 
првој и дру�ој �одини новоформирано� Дрвно-индустријско� одсека



33

Одлука Управе Шумарско� факултета о покретању наставе 
на новооснованом Дрвно-индустријском одсеку
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Стање у по�леду учионичко� и вежбаоничко� простора 
у школској 1956/57 �одини на Шумарском факултету у Бео�раду



35

одлуком о изменама и допунама Статута из 1956. године донетој 
04. јаунара 1960. године, на Шумарском факултету оснива се 5 одсека: 

• Шумарски одсек, 
• одсек за механичку прераду дрвета, 
• одсек за хемијску прераду  дрвета, 
• одсек за озелењавање насеља и 
• одсек за ерозију и бујице.
Пошто је овим основна и по садржају врло разноврсна материја 

шумарства подељена на више специфичних делатности, то су настав-
ним плановима појединих одсека уведене сасвим нове материје, до 
тада не проучаване или недовољно проучаване на Факултету, што је 
изазвало одређене потешкоће у организовању и извођењу наставе. 

Пошто се убрзо увидело да се неке материје обрађују и у другим 
струкама (хемијска прерада дрвета) донета је одлука да се одсек за хе-
мијску прераду дрвета пребаци на технолошко-металуршки факултет. 
Убрзо након његовог пребацивања на овај факултет одсек је угашен.

Статутом из 1966. године утврђено је да се јединствена четворо-
годишња настава, као и последипломска настава обавља на четири 
одсека и то: 

• одсек за шумарство, 
• Одсек за дрвну индустрију, 
• одсек за хортикултуру и 
• одсек за ерозију и мелиорације. 
Статутом из 1973. год. одсеци постају самоуправни институти и то: 

• Институт за шумарство, 
• Институт за прераду дрвета, 
• Институт за пејзажну архитектуру и 
• Институт за водопривреду ерозионих подручја.
Статутом од 5.априла 1988.године Факултет је јединствена орга-

низација која обавља наставну и научно-истраживачку делатност. У 
оквиру наставне делатности даје VIII-1 i VIII-2 степен стручне спреме, 
за шта се брину четири одсека и то: 

• одсек за шумарство, 
• Одсек за обраду дрвета, 
• одсек за пејзажну архитектуру и 
• одсек за заштиту од ерозије. 
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Научно истраживачка делатност обухвата фундаментална, ра-
звојна и примењена истраживања.

Статутом из 1994. године Факултет чине четири одсека и то: 

• одсек за шумарство, 
• Одсек за обраду дрвета, 
• одсек за пејзажну архитектуру и 
• одсек за заштиту од ерозије.

оваква организација факултета и називи одсека трајали су до 
2002. године када су, Статутом из 2002. године, промењени називи два 
одсека док  је организациона структура остала иста, а сачињавали су је: 

• одсек за шумарство, 
• Одсек за прераду дрвета, 
• одсек за пејзажну архитектуру и 
• одсек за заштиту од ерозије и уређење бујица.

Пратећи савремене потребе дрвно-индустријске струке за обра-
зовањем кадрова, који поред базичних знања треба да располажу и 
одређеним уско-стручним и специјалистичким знањима, Комисија 
за акредитацију Већа за прераду дрвета је својим дописом бр. 
10511/11 од 07.12.2012. године предложила Већу одсека за прераду 
дрвета да се дотадашњи назив одсек за прераду дрвета промени у 
Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и про-
извода од дрвета. У образложењу за промену назива одсека Коми-
сија наводи: 

• новопредложеним називом покривају се делатности из кла-
сификацијске области 16 (Закон о класификацији делатности 
Републике Србије): Прерада дрвета и производи од дрвета 
као и класификацијске области број 31: Намештај и остали 
производи;

• новопредложени назив одсека у потпуности одражава ствар-
но стање у погледу излазних послова за које се школују ин-
жењери на овом одсеку као и послова којима се они баве у 
пракси. 
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Промењени назив одсека, као и нови Студијски програм техно-
логија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрве-
та у потпуности су задовољавали критеријуме мултидисциплинарно-
сти што представља један од основних критеријума које треба да 
испињавају савремени студијски програми. 

Након усвајања предлога Комсије за акредитацију од стране 
Већа одсека за прераду дрвета, исти је усвојен и на седници Настав-
но-научног већа Шумарског факултета од 27.12.2012. године (одлука 
бр. 11179/1). 

Изменама и допунама Статута Шумарског факултета из 2013. го-
дине бр. 01-627/1 од 24.01.2013. године дотадашњи назив одсек за 
прераду дрвета мења се и он постаје Одсек за технологије, менаџ-
мент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. У том сми-
слу факултет од 2013. године чине четири одсека и то: 

• одсек за шумарство, 
• Одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намешта-

ја и производа од дрвета, 
• одсек за пејзажну архитектуру и 
• одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и 

водних ресурса.

Хронологија развоја одсека у протеклих 60 година јасно показује 
динамичност његовог развоја која је била условљена праћењем по-
треба индустрије, с једне стране, и трендова у науци о дрвној струци 
у земљи и у свету, с друге стране. При том, динамичност промена на 
овом одсеку у значајној мери је утицала и на покретање промена и 
на другим одсецима и Шумарском факултету у целини. 
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Паралелно са активностима на оснивању и от-
почињању рада Дрвно-индустријског одсека 
1956. године, радило се и на дефинисању 

његове организационе структуре. Најзначајнији 
сегмент у том погледу представљале су његове ка-
тедре. Статутом из 1956. године организациону 
структуру Дрвно-индустријског одсека сачињавало 
је укупно 5 катедри од чега су две катедре предста-
вљале заједничке катедре са одсеком за шумар-
ство, а 3 катедре су основане само за потребе Дрв-
но-индустријског одсека. 

У наставку је дат преглед назива катедри са 
наставним предметима по Статуту из 1956. године.
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Заједничке катедре са Одсеком за шумарство:

• Катедра искоришћавања шума са наставним предметима:

1. Искоришћавање шума
2. Шумска транспортна средства
3. основи грађевинарства
4. техничка механика
5. Виша математика
6. Нацртна геометрија са техничким цртањем
7. Ловна привреда

• Катедра економике шумарства и дрвне индустрије са настав-
ним предметима:

1. Политичка економија са основама друштвених наука
2. Економика шумарства
3. основи права и привредно законодавство
4. организација и пословање у шумарсву
5. трговина дрветом
6. Економика дрвне индустрије
7. Заштита рада
8. организација производње у предузећима за прераду дрвета
9. Књиговодство, евиденција и индустријска статистика

Новоформиране катедре на Дрвно-индустријском одсеку:

• Катедра примарне прераде дрвета са наставним предметима:

1. технологија дрвета
2. опште машинство са електротехником
3. Машине и уређаји за унутрашњи транспорт
4. Погонске и ремонтне машине и уређаји
5. Радне машине и уређаји у механичкој преради дрвета
6. Примарна прерада дрвета
7. Сушење и парење дрвета
8. Физика са основима атомске физике
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• Катедра финалне прераде дрвета са наставним предметима:

1. Столарство-кућно и грађевинско
2. Производња специјалних израда од дрвета
3. Столарске и остале конструкције од дрвета
4. Индустријско грађевинарство и пројектовање предузећа за 

прераду дрвета

• Катедра шумске хемијске технологије са наставним предме-
тима

1. Хемија
2. Шумска хемијска технологија
3. Хемија дрвета
4. технологија дрвно-влакнастих маса

Са применом овакве организационе 
структуре Дрвно-индустријског одсека 
формално се отпочело 20. децембра 
1956. године и она је задржана до 1960.
године када је новим Статутом дефини-
сана нова организациона структура коју 
су сачињавале следеће катедре:

У наставку је дат преглед назива ка-
тедри са наставним предметима по Ста-
туту из 1960. године.

• Катедра примарне прераде дрве-
та са наставним предметима:

1. Примарна механичка прерада 
дрвета

2. Механичка технологија дрвета
3. Машинство са електротехником
4. Сушење и парење дрвета
5. техничка механика
6. Физика
7. Виша математика
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• Катедра финалне прераде дрвета са наставним предметима:
1. Финална механичка прерада
2. Конструкције од дрвета и столарија
3. Машине и алати за прераду дрвета
4. Нацртна геометрија са перспективом
5. Нацртна геометрија са техничким цртањем
6. Машине и уређаји за унутрашњи транспорт

• Катедра хемије дрвета са наставним предметима:
1. Хемија дрвета
2. Хемија I
3. Хемија II
4. Физичка хемија
5. аналитичка хемија

• Катедра шумске хемијске технологије са наставним             
предметима:

1. Хемијска технологија дрвета
2. општа хемијска технологија
3. технологија дрвно-влакнастих маса
4. технологија дрвно-пластичних маса
5. технологија целулозе
6. технологија помоћних материјала
7. технолошке операције
8. Хемијска прерада древта
9. Импрегнација дрвета

• Катедра економике дрвне индустрије са наставним         
предметима:

1. Економика дрвне индустрије
2. трговина дрветом
3. Економика предузећа
4. организација производње
5. организација производње у предузећима
6. Пројектовање предузећа
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организациона структура одсека из 1960. године, са мањим из-
менама током протеклих 60 година, одржала се и до данас. Године 
2016. организациону структуру одсека за технологије, менаџмент и 
пројектовање намештаја и производа од дрвета (скраћено тМП) са-
чињава 6 катедара са 26 обавезних и 30 изборних предмета на 3 
усмерења на основним студијама и одговарајућим наставним пред-
метима на мастер и докторским студијама. 

 У наставку је дат преглед катедра са 
обавезним и изборним наставним пред-
метима на основним студијама:

• Катедра примарне прераде др-
вета са обавезним наставним 
предметима:

1. Прерада дрвета на пиланама
2. Фурнири и слојевите плоче
3. Својства дрвета
4. Хидротермичка обрада дрвета
5. анатомија дрвета

и следећим изборним предметима:
1. технолошка својства дрвета
2. технологије инжењерских прои-

звода од масивног дрвета
3. технологије допунских произво-

да примарне прераде дрвета

• Катедра машина и уређаја у преради дрвета са обавезним 
наставним предметима:

1. Машине и алати за обраду дрвета
2. Унутрашњи транспорт у преради дрвета
3. аутоматизација у производњи намештаја и производа         

од дрвета
4. Машинство са индустријском енергетиком
5. техничка механика
6. техничка физика
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и следећим изборним предметима:
1. Пнеуматика и хидраулика у дрвној индустрији
2. Сигурност на раду
3. Примењена електротехника у дрвној индустрији
4. Енергетика у дрвној индустрији

• Катедра хемијско-механичке прераде дрвета са обавезним 
наставним предметима:

1. Хемија
2. Хемија дрвета
3. Познавање материјала
4. Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе

и следећим изборним предметима:
1. Хемијска прерада дрвета
2. теоријске основе лепљења дрвета
3. Екологија у дрвној индустрији
4. Композитни производи од дрвета

• Катедра финалне прераде дрвета са обавезним наставним 
предметима:

1. Финална прерада дрвета
2. Површинска обрада дрвета
3. Конструкције намештаја и производа од дрвета
4. Пројектовање намештаја и производа од дрвета
5. Нацртна геометрија са техничким цртањем

и следећим изборним предметима:
1. Инжењерска графика
2. Дизајн
3. технологије производње кућа од дрвета
4. технологије производње грађевинске столарије
5. Лепљење у финалној преради дрвета
6. Пројектовање елемената за опремање ентеријера
7. организација простора
8. тапацирани намештај
9. Пројектовање ентеријера
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• Катедра организације и економике дрвне индустрије са оба-
везним предметима:

1. Економика дрвне индустрије 
2. организација производње у дрвној индустрији
3. трговина дрветом и производима од дрвета
4. Управљање производњом у дрвној индустрији
5. Пројектовање предузећа у дрвној индустрији

и следећим изборним предметима:
1. операциона истраживања
2. Маркетинг производа од дрвета
3. Пословно право
4. Предузетништво у дрвној индустрији
5. Пословне финансије
6. Менаџмент дрвне биомасе
7. Управљање квалитетом у дрвној индустрији
8. Производни системи у дрвној индустрији
9. Менаџмент предузећа за производњу намештаја                     

и производа од дрвета
10. Управљање пројектима и инвестицијама

• Катедра заштите дрвета са обавезним наставним предметом:

1. Заштита дрвета

Поред наведених предмета за потребе одсека за технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета наста-
ву из страних језика (Енглески језик, Немачки језик, Руски језик и 
Француски језик) изводе предавачи са Катедре општих предмета 
која организационо припада одсеку за шумарство.
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Први Наставни план Дрвно-индустријског одсека обухватио је 
материју која је изучавана кроз 33 предмета са 33 до 36 часова 
предавања и вежбања недељно. По наведеном плану уведен 

је и страни језик. Испити су полагани усмено по одговарајућем редо-
следу. Дипломски рад је обухватао материју једног стручног или на-
учног проблема у виду писмене обраде. Велики број предмета у 
овом наставном плану био је заједнички са одсеком за шумарство.
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Први наставни план ДРВНо-ИНДУСтРИЈСКоГ оДСЕКа ШУМаРСКоГ 
ФаКУЛтЕта У БЕоГРаДУ За ПРВУ ГЕНЕРаЦИЈУ СтУДЕНата КоЈа ЈЕ 

УПИСаНа 1956/1957 ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Један од највећих проблема са којима се суочио новоформира-
ни Дрвно-индустријски одсек представљао је недостатак наставног 
кадра. Највећу подршку извођењу наставе на новоформираном од-
секу пружио је одсек за шумарство чији су наставници, посебно на 
нижим годинама студија, несебично помагали у процесу извођења 
наставе за оне предмете које су предавали и на свом одсеку. За не-
колико предмета наставу су изводили и наставници са других факул-
тета. У наставку је дат преглед наставника који су изводили наставу 
на појединим предметима у оквиру првог Наставног плана.
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Прва година:

Ред. бр. Назив предмета Зимски 
семестар

Летњи 
семестар професор

1. Виша математика 3 + 3 3+2 Ђорђе Карапанџић
2. Физика 0+0 4+2 Драгица Николић

3. Нацртна геометрија 
са техничким цртањем 2+4 2+3 живојин Пиперски

4. основи геодезије 
са техничким цртањем 2+2 2+2 Данило тодоровић

5.  техничка механика 3+3 3+3 Милутин Симоновић
6. Хемија 3+2 3+2 Добрила Карапанџић

7. основи гајења шума 
и дендрологије 2+2 2+2

8. Страни Језик 2+0 2+0
17+16 21+16

Друга година

Ред. бр. Назив предмета Зимски 
семестар

Летњи 
семестар професор

1. аналитичка хемија 3 + 5 0+0 Добрила Карапанџић
2. технологија дрвета 4+4 3+3 М. Давидовић

3. технологија помоћних 
материјала 2+2 2+2 Радивоје Сенић

4. Политичка економија са 
основима друштвених наука 2+0 2+0 Зоран Пјанић

5. основи права и привредно 
законодавство 2+0 2+0

6. основи дендрометрије 
и уређења шума 0+0 3+3 Јово Зубовић

7. опште машинство 
са електротехником 3+3 4+4 Драгомир Стошић

8. Машине и уређаји 
за унутрашњи транспорт 2+2 3+3 Јован Павић

Страни Језик 2+0 2+0
20+16 21+15
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трећа година:

Ред. бр. Назив предмета Зимски 
семестар

Летњи 
семестар професор

1. Погонске и ремонтне машине 
и уређаји 3 + 1 0+0 Милан Ђорђевић

2. Радне машине и уређаји у 
механичкој преради дрвета 3+2 3+3 Јован Павић

3. Искоришћавање шума 2+2 2+1 Владислав Поповић
4. Примарна прерада дрвета 3+2 4+3 Милутин Кнежевић

5. технологија дрвно-влакнастих 
маса 0+0 4+3 Синиша Станковић

6. Сушење и парење дрвета 3+4 0+0 Јован Павић
7. Хемијска технологија дрвета 2+2 3+4 Синиша Станковић
8. Економика дрвне индустрије 2+0 2+0 Душан орешчанин
9. Заштита дрвета 2+2 0+0 Михаило Крстић

10. Заштита рада 0+0 2+0
21+15 20+14

четврта година

Ред. бр. Назив предмета Зимски 
семестар

Летњи 
семестар професор

1. Столaрство – кућно 
и грађевинско 5+ 4 4+2

2. Производња специјалних 
израда од дрвета 2+1 2+2

3. Столарске и остале 
конструкције од дрвета 2+2 3+3

4. организација производње у 
предузећима за прераду дрвета 4+3 4+3 Лазар Вујичић

5.
Индустријско грађевинарство и 
пројектовање предузећа за 
прераду дрвета

2+3 2+3 Лазар Вујичић

6. трговина дрветом 2+0 2+0 Душан орешчанин

7. Књиговодство, евиденција и 
индустријска статистика 2+2 2+2

19+15 19+15
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треба напоменути да поједини предмети који су били предвиђе-
ни Статутом из 1956. године и првим Наставним планом никада нису 
заживели због недостатка наставног кадра. то је и био разлог због 
чега је само годину дана након уписа прве генерације студената до-
нет други по реду Наставни план по коме је уписана генерација сту-
дената у школској 1957/58 години. Истовремено са доношењем овог 
наставног плана и на одсеку за шумарство донет је нови наставни 
план, тако да су новим наставним плановима посебно за одсек за 
шумарство, а посебно за Дрвно-индустријски одсек, постављене 
основе и за дрвно-индустријску струку као посебну струку. 

пОСЛЕДИпЛОМСКЕ СТУДИЈЕ

Први прописи о последипломским студијама налазе се у Уредби 
Пољопривредно-Шумарског факултета из 1932. године. У Уредби се 
докторски испит условљава уписом на факултет као докторант у тра-
јању од годину дана. 

Следеће нормирање последипломских студија уграђено је у пр-
вом Статуту Шумарког факултета из 1956. године, у коме се предвиђа 
настава за:

- стручно усавршавање, 
- специјализацију и 
- припрему доктораната. 

Настава за стручно усавршавање траје 1 годину и по завршетку 
се добија уверење.

Настава за специјализацију траје 1 до 2 године, испити се пола-
жу усмено и брани се писмени стручни рад. Стиче се диплома о спе-
цијализацији.

Настава за припрему доктората траје 4 семестра, у току којих се 
"усмено полажу испити из прослушаних предмета" и ради писмени 
рад, у којем се обрађује један проблем из научне области у којој се 
кандидат спрема за самосталан научни рад. Издаје се диплома о 
успешно завршеном научном усавршавању. 
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Према Статуту из 1956. године докторати се могу радити из 21 
научне дисциплине као главних предмета. Према Статуту из 1966. го-
дине на последипломским студијама на одсеку за дрвну индустрију 
изводи се настава из следећих области:

• Познавања својстава дрвета
• Заштите дрвета
• Уређаја за унутрашњи транспорт
• Машина и алата за обраду дрвета
• Финалне механичке прераде дрвета
• Примарне прераде дрвета
• Хидротермичке обраде дрвета
• организације производње
• трговине дрветом
• технологије дрвнопластичних маса и иверица

У статуту са применом од 1. октобра 1958. године прописи о по-
следипломским студијама остају исти, али се број научних области 
повећава на 25.

У Статуту са применом од 1. октобра 1961. године последи-
пломска настава (настава III степена) обухвата специјализацију и ма-
гистратуру и то у 15 научних области (на свих шест тада постојећих 
одсека). Настава траје 4 семестра, а садржај наставе је: усмено пола-
гање испита према плану наставе и одбрана писменог специјали-
стичког, односно магистарског рада.

СТУДИЈСКИ пРОГРАМИ ОДСЕКА ЗА ТЕХНОЛОГИЈЕ; 
МЕНАЏМЕНТ И пРОЈЕКТВАЊЕ НАМЕШТАЈА И пРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Наставни планови у протеклих 60 година мењали су се у складу 
са: потребама струке, потреби прилагођавања трендовима у научно-
истраживачкој области и због усклађивања са регулативом из обла-
сти виског образовања. У том смислу 2016. године наставни процес 
на одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета обухвата 5 нивоа студија са одговарајућим сту-
дијским програмима, и то:
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- основне академске студије 
- Мастер академске студије
- Докторске студије
- Специјалистичке студије и
- Струковне студије.

Модел студија на Одсеку за техноло�ије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета

Сви студијски програми за све нивое студија су акредитовани од 
стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Ср-
бије. Студијски програм докторских студија је акредитован као једин-
ствен студијски програм на нивоу факултета с тим да садржи 4 моду-
ла од којих је један подмодул технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета са одговарајућим подмодулима.
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Уверења Комисије за 
акредитацију и проверу 
квалитета Републике 
Србије о акредитацији 
појединих студијских 
про�рама Одсека за 
техноло�ије, менаџмент 
и пројектовање наме-
штаја и производа од 
дрвета

Наставни процес на одсеку за технологије, менаџмент и пројек-
товање намештаја и производа од дрвета изводи се по моделу 
4+1+3, тј. четворогодишње основне студије, једногодишње мастер и 
трогодишње докторске студије. трајање струковних студија је трого-
дишње, а специјалистичких студија је једна година. овакав модел је 
у складу са принципима Болоњске декларације и Законом о високом 
образовању Републике Србије.

На Студијском програму основних академских студија кроз си-
стем изборних предмета студенти имају могућност благе специјали-
зације из три подручја: 

- технологија
- менаџмента и
- пројектовања намештаја и производа од древта.

 
Распоред наставних предмета са фондом часова и бројем ЕСПБ 

бодова по појединим годинама за све студијске програме на одсеку 
за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа 
од дрвета  дат је у наставку.
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Студијски програм основних академских студија 
ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ И пРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА 

И пРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Прва година

Ред. 
број

Шифра 
предмета Назив предмета

I семестар II семестар
Изборни 

предметиФонд 
часова ЕСпБ Фонд 

часова ЕСпБ

1. тМП1101 Математика 3+3 7
2. тМП1102 техничка физика 3+3 7
3. тМП1103 Хемија 3+3 7
4. тМП1104 анатомија дрвета 3+3 8
5. тМП1105 Страни језик 1 4+0 4

Укупан фонд часова и ЕСПБ у семестру 16+12 33

6. тМП1206 техничка механика 3+3 7
7. тМП1207 Нацртна геометрија са техничким цртањем 3+5 8
8. тМП1208 Хемија дрвета 3+3 8
9. тМП1209 Страни језик 2 4+0 4

Укупан фонд часова и ЕСПБ у семестру 13+11 27

Друга година

Ред. 
број

Шифра 
предмета Назив предмета

III семестар IV семестар
Изборни предметиФонд 

часова ЕСпБ Фонд 
часова ЕСпБ

10. тМП2310 Машинство са индустријском 
енергетиком 3+2 6 Изборни предмет 1:

1.Инжењерска графика
2. Пнеуматика и хидраулика 
у дрвној индустрији
3.Сигурност на раду
4. Примењена 
електротехника у дрвној 
индустрији

11. тМП2311 Својства дрвета 3+3 7
12. тМП2312 Познавање материјала 3+3 7

13. тМП2313 аутоматизација у производњи 
намештаја и производа од дрвета 2+2 6

14. тМП2314 Изборни предмет 1 2+2 6

Укупан фонд часова и ЕСПБ у семестру 13+12 32

15. тМП2415 Конструкције намештаја и производа 
од дрвета 3+5 8

16. тМП2416 Унутрашњи транспорт 3+3 6
17. тМП2417 Хидротермичка обрада дрвета 3+3 7
18. тМП2418 Заштита дрвета 3+3 7

Укупан фонд часова и ЕСПБ у семестру 12+14 28
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трећа година
Изборна група а: технологије намештаја и производа од дрвета
Изборна група Б: Пројектовање намештаја и производа од дрвета
Изборна група Ц: Менаџмент производње намештаја и производа од дрвета

Ред. 
број

Шифра 
предмета Назив предмета

V семестар VI семестар
Изборни предметиФонд 

часова ЕСпБ Фонд 
часова ЕСпБ

19. тМП3519 Машине и алати 
за обраду дрвета 3+3 6 Изборни предмети 2 и 3:

Изборна група а:
1.Хемијска прерада дрвета
2.Енергетика у дрвној индустрији
3. технолошка својства дрвета
4. теоријске основе лепљења дрвета 

Изборна група Б:
1. Дизајн
2. Маркетинг производа од дрвета
3. технолошка својства дрвета

Изборна група Ц
1. Дизајн
2. Маркетинг производа од дрвета
3. операциона истраживања

20. тМП3520 Иверице, влакнатице и 
дрвнопластичне масе 3+3 6

21. тМП3521 Пројектовање намештаја
и производа од дрвета 2+4 6

22. тМП3522 Изборни предмет 2 2+2 6

23. тМП3523 Изборни предмет 3 2+2 6

Укупан фонд часова 
и ЕСПБ у семестру 12+14 30

24. тМП3624 Фурнири и слојевите 
плоче 3+3 6

Изборни предмет 4, 5 и 6:
Изборна група а:
1.технологије производње кућа од 
дрвета
2. технологије производње грађевин-
ске столарије
3. технологије инжењерских производа 
од масивног дрвета
4. Лепљење у финалној преради 
дрвета
5. Екологија у дрвној индустрији

Изборна група Б:
1. Пројектовање елемената за опрема-
ње ентеријера
2. технологије инжењерских производа 
од масивног дрвета
3. организација простора
4. Екологија у дрвној индустрији

Изборна група Ц:
1.Предузетништво у дрвној индустрији
2.Пословне финансије
2. Пословно право
4. Менаџмент дрвне биомасе
5. Екологија у дрвној индустрији

25. тМП3625 Прерада дрвета на 
пиланама 3+3 6

26. тМП3626 Изборни предмет 4 2+2 6

27. тМП3627 Изборни предмет 5 2+2 6

28. тМП3628 Изборни предмет 6 2+2 6

Укупан фонд часова и 
ЕСПБ у семестру 12+12 30
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четврта година
Изборна група а: технологије намештаја и производа од дрвета
Изборна група Б: Пројектовање намештаја и производа од дрвета
Изборна група Ц: Менаџмент производње намештаја и производа од дрвета

Ред. 
број

Шифра 
предмета Назив предмета

VII семестар VIII семестар
Изборни предметиФонд 

часова ЕСпБ Фонд 
часова ЕСпБ

29. тМП4729 Финална прерада дрвета 3+3 6 Изборни предмет 7:

Изборна група а:
1.Управљање квалитетом 
у дрвној индустрији
2. тапацирани намештај
3. Tехнологија допунских производа 
примарне прераде дрвета

Изборна група Б:
1.Управљање квалитетом 
у дрвној индустрији
2. тапацирани намештај

Изборна група Ц:
1.Управљање квалитетом у
 дрвној индустрији
2. Производни системи 
у дрвној индустрији 

30. тМП4730 Површинска обрада 
дрвета 3+3 6

31. тМП4731 организација производње 
у дрвној индустрији 3+3 6

32. тМП4732 Економика дрвне 
индустрије 3+3 6

33. тМП4733 Изборни предмет 7 2+1 6

Укупан фонд часова 
и ЕСПБ у семестру 14+13 30

34. тМП4834 трговина дрветом и 
производима од дрвета 3+3 6 Изборни предмет 8:

Изборна група а:
1.Композитни производи од дрвета
2. Менаџмент предузећа за 
производњу намештаја 
и производа од дрвета

Изборна група Б:
1. Пројектовање ентеријера
2. Менаџмент предузећа за 
производњу намештаја и 
производа од дрвета
3. Композитни производи од дрвета

Изборна група Ц:
1. Менаџмент предузећа за 
производњу намештаја и производа 
од дрвета
2.Управљање пројектима 
и инвестицијама

35. тМП4835 Управљање производњом 
у дрвној индустрији 3+3 6

36. тМП4836 Пројектовање предузећа у 
дрвној индустрији 3+3 6

37. тМП4837 Изборни предмет 8 2+1 6
38. тМП4838 Дипломски рад 6

Укупан фонд часова 
и ЕСПБ у семестру 11+10 30
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Структура студијског програма мастер студија 
ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ 

И пРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И пРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА
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Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  
мастер академских студија ТЕХНОЛОГИЈЕ, МЕНАЏМЕНТ 

И пРОЈЕКТОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И пРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Ре
дн

и 
бр

ој

Шифра Назив

Се
м

ес
та

р

О/И

пр
ед

ав
ањ

а

Ве
ж

бе

Д
О

Н

СИ
Р

ЕС
пБ

1. тМПМ111 Наука о дрвету 1 о 2 2 0 0 6
2. тМПМ112 Изборни предмет а 1 И 3 3 8
3. тМПМ113 Изборни предмет Б 1 И 3 3 8
4. тМПМ114 Изборни предмет Ц 1 И 3 3 8
5. тМПМ125 Стручна пракса 2 о 5
6. тМПМ126 Студијски истраживачки рад 2 о 20 10
7. тМПМ127 Мастер рад 2 о 120 15

УКУПНо часова активне 
наставе

УКУПНо ЕСПБ 360 60

РАСпОРЕД ИЗБОРНИХ пРЕДМЕТА пО МОДУЛИМА

Ре
дн

и 
бр

ој

Ш
иф

ра

Назив

Се
м

ес
та

р

о
/И

Пр
ед

ав
ањ

а

Ве
ж

бе

До
Н

ЕС
ПБ

МоДУЛ 1
1. тМПМ1а1 Модификације дрвета 1 И 3 3 0 8
2. тМПМ1а2 Сушење дрвета 1 И 3 3 0 8

3. тМПМ1Б1 Квалитет сировине 
и пиланских производа 1 И 3 0 3 8

4. тМПМ1Б2 Квалитет сировине, фурнира и 
производа од фурнира 1 И 3 3 0 8

5. тМПМ1Ц1 Планирање и програмирање 
производње на пиланама 1 И 3 3 0 8

6. тМПМ1Ц2 Својства и примена инжењерских 
производа од масивног дрвета 1 И 3 3 0 8
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МоДУЛ 2

7. тМПМ2а1
технологија дрвних производа 

у грађевинарству 
и дрвне галантерије

1 И 3 0 3 8

8. тМПМ2а2 Површинска обрада 
дрвета у екстеријеру 1 И 3 0 3 8

9. тМПМ2Б1 Дрвне конструкције у ентеријеру 1 И 3 0 3 8

10. тМПМ2Б2 обезбеђење квалитета финалних 
производа од дрвета 1 И 3 0 3 8

11. тМПМ2Ц1 аутоматизација процеса 
лакирања 1 И 3 0 3 8

12. тМПМ2Ц2/
М4а2

Интеракција обрадног и алатног 
материјала у преради 

дрвета - специфичности машинске 
обраде масивног дрвета 

и композита на бази дрвета

1 И 3 0 3 8

МоДУЛ 3

13. тМПМ3а1 Моделовање својстава композита 
од уситњеног дрвета 1 И 3 0 3 8

14. тМПМ3а2 теорија адхезије композита од 
уситњеног дрвета 1 И 3 0 3 8

15. тМПМ3Б1 Модификација дрвета хемијским 
методама 1 И 3 0 3 8

16. тМПМ3Б2 Производи екстракције 
и дестилације дрвета 1 И 3 0 3 8

17. тМПМ3Ц1 Нанотехнологије у дрвеној 
индустрији 1 И 3 0 3 8

18. тМПМ3Ц2/
М4а2

Интеракција обрадног и алатног 
материјала у преради дрвета - 

специфичности машинске обраде 
масивног дрвета и композита на 

бази дрвета

1 И 3 0 3 8

МоДУЛ 4

19. тМПМ4а1 Системи аутоматског управљања у 
дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8

20. тМПМ4а2

Интеракција обрадног и алатног 
материјала у преради дрвета - 

специфичности машинске обраде 
масивног дрвета и композита на 

бази дрвета

1 И 3 0 3 8

21. тМПМ4Б1
Машине за обраду дрвета са 
компјутерском нумеричком 

контролом
1 И 3 0 3 8
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22. тМПМ4Б2 Неконвеционалне технологије у 
преради дрвета 1 И 3 3 0 8

23. тМПМ4Ц1/ 
М3а1

Моделовање својстава композита 
од уситњеног дрвета 1 И 3 0 3 8

24. тМПМ4Ц2/ 
М2Б2

обезбеђење квалитета финалних 
производа од дрвета 1 И 3 0 3 8

МоДУЛ 5
25. тМПМ5а1 Ентомологија ксилофага 1 И 3 0 3 8

26. тМПМ5а2 Патологија ксилофага - 
лигниколне гљиве 1 И 3 0 3 8

27. тМПМ5Б1 Заштита дрвета 1 И 3 0 3 8

28. тМПМ5Б2 Заштита конструкција и 
дрвета у ентеријеру 1 И 3 0 3 8

29. тМПМ5Б3 Импрегнација дрвета у котловима 1 И 3 0 3 8

30. тМПМ5Ц1 Заштита споменика културе и 
збирки од дрвета 1 И 3 0 3 8

31. тМПМ5Ц2 Заштита дрвне сировине 
на стоваришту 1 И 3 0 3 8

МоДУЛ 6
32. тМПМ6а1 обликовање производа од дрвета 1 И 3 0 3 8
33. тМПМ6а2 опремање ентеријера 1 И 3 0 3 8
34. тМПМ6Б1 Дрвне конструкције у ентеријеру 1 И 3 0 3 8
35. тМПМ6Б2 Историја дизајна намештаја 1 И 3 0 3 8

36. тМПМ6Ц1 обезбеђење квалитета финалних 
производа од дрвета 1 И 3 0 3 8

37. тМПМ6Ц2/
М2а2

Површинска обрада дрвета 
у екстеријеру 1 И 3 0 3 8

МоДУЛ 7

38. тМПМ7а1 Међународни маркетинг 
производа од дрвета 1 И 3 3 0 8

39. тМПМ7а2 Економика предузећа у дрвној 
индустрији 1 И 3 0 3 8

40. тМПМ7Б1 тржиште намештаја 
и производа од дрвета 1 И 3 3 0 8

41. тМПМ7Б2 Развојна политика дрвне 
индустрије 1 И 3 0 3 8

42. тМПМ7Ц1 Менаџмент малог предузећа 1 И 3 3 0 8

43. тМПМ7Ц1/ 
М9Б2

организација производње 
у дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8
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МоДУЛ 8

44. тМПМ8а1 технологија производње дрвних 
биогорива 1 И 3 3 0 8

45. тМПМ8а2 технологија производње течних 
биогорива 1 И 3 3 0 8

46. тМПМ8Б1 Регулатива и тржиште дрвних 
биогорива 1 И 3 3 0 8

47. тМПМ8Б2 Економика производње дрвних 
биогорива 1 И 3 3 0 8

48. тМПМ8Ц1 Менаџмент дрвне биомасе 1 И 3 3 0 8

49. тМПМ8Ц2/ 
М3Б2

Производи екстракције 
и дестилације дрвета 1 И 3 0 3 8

МоДУЛ 9

50. тМПМ9а1 Управљање базним процесима 
у дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8

51. тМПМ9а2 Менаџмент малог предузећа 1 И 3 3 0 8

52. тМПМ9Б1 Управљање технологијом 
у  дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8

53. тМПМ9Б2 организација производње 
у дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8

54. тМПМ9Ц1/
М1Ц1

Економика предузећа 
у дрвној индустрији 1 И 3 3 0 8

55. тМПМ9Ц2/ 
М2Б2

обезбеђење квалитета финалних 
производа од дрвета 1 И 3 0 3 8

МоДУЛ 10

56. тМПМ10а1 техничка својства 
грађевинског дрвета 1 И 3 3 0 8

57. тМПМ10а2 Савремени дрвни производи 
у градитељству 1 И 3 3 0 8

58. тМПМ10Б1 Методе градње дрветом 1 И 3 3 0 8

59. тМПМ10Б2 обликовање и технике спајања 
дрвних конструкција 1 И 3 3 0 8

60. тМПМ10Ц1/ 
М2а1

технологија дрвних производа 
у грађевинарству и дрвне 

галантерије
1 И 3 0 3 8

61. тМПМ10Ц2/ 
М1Ц2

Својства и примена инжењерских 
производа од масивног дрвета 1 И 3 3 0 8
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Структура студијског програма докторских студија ШУМаРСтВа састоји се од 4 
модула од којих се један односи на област технологија, намештаја и производа од 
дрвета. У оквиру овог модула настава је организована у 6 подмодула. Наставни про-
цес на докторским студијама изводи се по јединственом моделу за цео факултет. 
Структура тог модела приказана је у наставку:

 Наставни предмет Семестар предавања СИР ЕСпБ
1 Методологија нучно-истраживачког рада 1 6 2 14
2 технике научно-истраживачког рада 1 6 8

3 Изборни предмет 1 из Уже научне области 
(УНо) 1 6 8

  Сума: 18 2 30

4 Лабораторијски и експериментални рад, 
статистичко моделовање1 2 8 8

5 Семинарски рад 2 6 6

6 Изборни предмет 2 из Уже научне области 
(УНо) 2 6 8

7 Израда пројекта докторске дисертације 2 8
  Сума: 6 14 30

8 Изборни предмет 3 из Уже научне области 
(УНо) 3 6 8

9 одбрана пројекта дисертације 3 6

10 Публиковање научног рада 1 у домаћем 
часопису категорије М52 или М53 3 3 4

11 Учешће на домаћем научном скупу са рефе-
ратом 3 3 4

12 Лабораторијски и експериментални рад, 
статистичко моделовање 2 3 8 8

  Сума: 6 14 30

13 Лабораторијски и експериментални рад, 
статистичко моделирање 3 4 20 10

14 Реферисање о напретку истраживања 4 6
15 Пријава дисертације 4 8

16 Публиковање научног рада 2 у водећем 
домаћем часопису категорије М51 4 6

  Сума:  20 30



65

17

Учешће у настави на основним студијама 
или учешће у сегменту неког од актуелних 

пројеката Министарства за просвету и науку 
Р. Србије 

5 10 8

18 Лабораторијски и експериментални рад, 
статистичко моделирање 4 5 10 8

19 Учешће на међународном научном скупу са 
рефератом 5 8

20 Рад на тексту дисертације 1 5 6
  Сума:  20 30

21 Рад на тексту дисертације 2 6 5
22 Израда докторске дисертације 6 10
23 Рад на припреми одбране дисертације 6 5

24 Публиковање научног рада 3 у међународ-
ном часопису са SCI листе 6 20 10

  Сума:  20 30
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 Листа наставних (изборних) предмета по појединим подмодулима тј. 
ужим научним областима (УНо) дата је у наставку.

пОДМОДУЛ М2.1: ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И ЕКОНОМИКА ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ 
Друштвени маркетинг и менаџмент извоза намештаја и производа од дрвета
Глобализација и маркетинг производа од дрвета
Међународна трговина дрветом и производима од дрвета
Међународно тржиште намештаја и производа од дрвета
трошкови и калкулације у производњи намештаја и производа од дрвета
Менаџмент предузећа за производњу намештаја и производа од дрвета

пОДМОДУЛ М2.2: НАМЕШТАЈ И пРОИЗВОДИ ОД ДРВЕТА
Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја и производа од дрвета
Конструкције намештаја
Квалитет сушења дрвета
Површинска обрада финалних производа од дрвета
Производња намештаја и производа од дрвета
Рестаурација намештаја

пОДМОДУЛ М2.3: ХЕМИЈСКО-МЕХАНИЧКА пРЕРАДА ДРВЕТА
адхезивни системи у преради дрвета
Биорафинације лигноцелулозних материјала
Хемија дрвета ii
Карактерисање производа екстракције и  дестилације дрвета
Каракретизација хемијских компоненти микроскопских и субмикроскопских 
елемената дрвног ткива
Плоче и компoзити на бази дрвета

пОДМОДУЛ М2.4: МАШИНЕ И УРЕЂАЈИ У пРЕРАДА ДРВЕТА
Биорафинације лигноцелулозних материјала
Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја и производа од дрвета
Енергетика дрвне индустрије
Интеракција обрадног и алатног материјала у обради дрвета
Машине и уређаји у обради дрвета
Системи аутоматског управљања у преради дрвета

пОДМОДУЛ М2.5: пРИМАРНА пРЕРАДА ДРВЕТА
анатомија дрвета
Фурнири и слојевите плоче
Недеструктивни методи испитивања дрвета
Прерада дрвета на пиланама
Реологија дрвета
Својства дрвета
теорије сушења дрвета

пОДМОДУЛ М2.6: ЗАШТИТА ДРВЕТА
анатомија дрвета
Ентомологија ксилофага
основи токсикологије
Патологија дрвета – лигниколне гљиве
Својства дрвета
Заштита дрвета
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Структура студијског програма  струковних студија:  
TEХНОЛОГИЈЕ НАМЕШТАЈА И пРОИЗВОДА ОД ДРВЕТА

Прва година

Ред. 
број

Шифра 
предмета

Назив 
предмета

I семестар II семестар Изборни 
предметиФонд 

часова ЕСпБ Фонд 
часова ЕСпБ

1. Математика 2+3 8
Изборни 
предмет 1:
1. основи    

економије
2. Социологија

2. Физика 2+3 8
3. Хемија 2+3 8
4. Страни језик 4+0 -
5. Изборни предмет 1 2+0 2

Укупно 12+9 26

6. техничка 
механика 2+3 8 Изборни 

предмет 2:
1. Нацртна 

геометрија са 
техничким 
цртањем

2. Примењена 
инжењерска 
графика

7. анатомија и хемија 
дрвета 3+3 10

8. Страни језик 4+0 8
9. Изборни предмет 2 3+3 8

Укупно 12+9 34

Укупно годишње 315+315=630 часова активне наставе

Друга година

Ред. 
број

Шифра 
предмета

Назив 
предмета

III семестар IV семестар Изборни 
предметиФонд 

часова ЕСпБ Фонд 
часова ЕСпБ

10. основи машинства 3+3 7
11. Својства дрвета 3+3 9
12. Познавање материјала 3+3 9
13. Заштита дрвета 3+3 8

Укупно 9+12 33

14. Дрвне конструкције 3+3 9

15. Унутрашњи транспорт у 
преради дрвета 3+3 9

16. Сушење и парење дрвета 3+3 9
Укупно 9+9 27

Укупно годишње  360+270=630 часова активне наставе
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трећа година

Ред. 
број

Шифра 
предмета

Назив 
предмета

V семестар VI семестар
Изборни 

предметиФонд 
часова ЕСпБ Фонд 

часова ЕСпБ

18. Изборни 
предмет 3 3+3 7 1. Машине и алати 

за обраду дрвета
2. Иверице,          

влакнатице и 
дрвнопластичне 
масе

3. Фурнири и       
слојевите плоче

4. Прерада дрвета 
на пиланама

5. Финална         
прерада дрвета

6. Површинска 
обрада дрвета

7. организација 
производње у 
преради дрвета

8. Економика дрвне 
индустрије

9. трговина           
дрветом

10. Припрема        
производње

11. Пројектовање 
намештаја

19. Изборни 
предмет 4 3+3 7

20. Изборни 
предмет 5 3+3 7

21. Изборни 
предмет 6 3+3 7

Укупно 12+12 28

22. Изборни 
предмет 7 3+3 7

23. Изборни 
предмет 8 3+3 7

24. Изборни 
предмет 9 3+3 7

25. Стручна 
пракса

90 5

26. Завршни 
рад

60 6

Укупно 32

Укупно годишње 360+270=630 часова активне наставе + 90 часова стручне праксе            
+ 60 завршни рад = 780
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Структура студијског програма специјалистичких академских студија: 
ТРГОВИНА ДРВЕТОМ И пРОИЗВОДИМА ОД ДРВЕТА

Ред. 
број

Шифра
предмета

Назив 
предмета Семестар

Часови активне наставе

ЕСпБ
предавања Вежбе

Студијски 
истраживачки 

рад (СИР)

1. СтДИПоД01

Међународно 
тржиште 

производа 
од дрвета

XI 4 4 2 8

2. СтДИПоД02
Међународно 

пословно 
право

XI 3 3 2 8

3. СтДИПоД03

Међународни 
маркетинг 
производа 
од дрвета

XI 3 3 2 8

Укупно часова активне наставе у XI семестру 10 10 6 24

Изборни блок 1(бирају се 3 предмета)

4. СтДИПоД04 Изборни 
предмет 1 XII 3 3 2 6

5. СтДИПоД04 Изборни 
предмет 2 XII 3 3 2 6

6. СтДИоД04 Изборни 
предмет 3 XII 3 3 2 6

Укупно часова активне наставе у XII семестру 9 9 6 18
Укупно на години студија Укупно = 19 Укупно = 19 Укупно = 12

Студијска пракса XII 8
Специјалистички рад XII 10

60

Студент бира три са листе од пет понуђених  предмета.
1. Пословна етика
2. Стратешки и иновациони менаџмент у преради дрвета
3. Међународне пословне финансије
4. тржиште дрвне биомасе
5. Енглески језик у пословној комуникацији
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Пре другог светског рата високостручни кадрови у шумарству 
образовани су у Југославији на Пољоприврено-Шумарским фа-
култетима у Београду (Земуну) и у Загребу. 

После другог светског рата у Београду се таква организација за-
држала до 1949. године када се Шумарски факултет осамосталио у 
посебну образовно-научну институцију. од школске 1945/46. на шу-
марству се почело са образовањем два профила стручњака који су 
студирали на такозваним смеровима и то: Смеру за Гајење шума и на 
Шумско индустријском смеру. оваква структура образовања није мо-
гла у потпуности да покрије потребе за стручњацима дрвно-инду-
стријске струке која је захтевала профил инжењера који се у значај-
ној мери разликовао од профила инжењера шумарства.
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образовање стручњака за потребе дрвне индустрије Србије 
представљао је основни разлог за оснивање Дрвно-индустријског 
одсека 1956. године. тако је и данас, 60 година касније. 

Прву генерацију студената који су се уписали на Дрвно-инду-
стријски одсек у школској 1956/57 години сачињавало је 28 студена-
та, и то:

1. алексић Д. живомир, први уписани студент, бр. индекса 65/1

2. адамовић Драгиша

3. Бауц Ј. Ендре

4. Ваштаковић П. Угљеша

5. Вукашиновић Б. Средоје

6. Вуксановић Д. Миладин

7. Голубовић Б. Илија

8. Димитријевић Миливоје

9. Димитријевић М. Радмила

10. Димитров а. тома

11. Дунић М. Драгијана

12. Ђорђевић Ј. Сретен

13. Јанковић С. Славко

14. Келеувак М. Милан

15. Кијаметовић Б. жарко

16. Крстић М. Славољуб

17. Маринчевић Милош

18. Медаковић Ј. Бојана

19. Медић Б. Милорад

20. Неговановић М. Лазар

21. Пантелић М. Велимир



73

22. Попин М. Радослав

23. Стојановић Љ. живорад

24. Ћатић а. Петар

25. Урошевић ч. Босиљка

26. Филип Ј. Јан

27. Хочевар а. Марјан

28. човић Ђ. Бранимир

Занимљиво је навести да дневни лист “Политика” у свом броју 
од 25. новембра 1960. године, најављује прве стручњаке за дрвну 
индустрију под насловом: Очекују се први стручњаци за дрвну ин-
дустрију са Шумарског факултета у Београду. Наводимо неке де-
лове из тог текста: ”Ове �одине на Бео�радском Универзитету апсол-
вирала је прва �енерација студената Дрвно индустријско� одсека, 
који је основан пре четири �одине на Шумарском факултету. Дрвно 
индустријски одсек има за циљ стварање специјализованих струч-
њака потребних дрвној индустрији управо у време када се привред-
ним планом у наредном периоду од 20 �одина предвиђају велика ин-
вестициона ула�ања за из�радњу нових и за реконструкцију 
постојећих предузећа дрвне индустрије.”

Први дипломирани инжењер дрвне индустрије био је Томислав 
Димитров који је дипломирао крајем 1960.године. У броју од 14. ја-
нуара 1961. године дневни лист “Политика” доноси натпис у којем се 
каже да су на свечаној промоцији која је била јануара 1961.године 
промовисани први инжењери Шумарског факултета – одсека за дрв-
ну индустрију и наводи њихова имена са фотографијама. Поред томи-
слава Димитрова наведени су и Славко Јанковић и Славољуб Крстић.

У периоду од 1956. до 2016. године на прву годину студија на 
одсеку уписано је укупно 12.580 студената од чега 8.250 студената 
као редовни и 4.330 као ванредни, поновци или самофинансирајући 
студенти. Преглед броја уписаних студената у појединим школским 
годинама у статусу редовних и ванредних/поноваца/самофинанси-
рајућих студената дат је у наставку.
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Година 
уписа

Број уписаних студената по годинама
Укупно 

1. 2. 3. 4.

 Редов. понов. Редов. понов. Редов. понов. Редов. понов.  

1956/57 28        28

1957/58 93 2 14 3     112

1958/59 95  38 38 19    190

1959/60 140  70  37  17  264

1960/61 133  53  63  73  322

1961/62 70 22 81 6 43 2 58 1 283

1962/63 86 26 44 45 40  45  286

1963/64 101 32 48 33 40 4 36 1 295

1964/65 80 41 25 24 24 4 24 0 222

1965/66 83 41 25 20 21 1 24 0 215

1966/67 126 37 29 23 17 3 18 3 256

1967/68 171 59 39 14 33 1 19 0 336

1968/69  526  85  36  16  33  6 25 0 727

1969/70 164  233  85  22  23 16 21 0 564

1970/71 148  78  53  49  53 12 18 1 412

1971/72 129  48  50  28  61 23 40 1 380

1972/73 185  60  53  27  22 43 34 0 424

1973/74 192 52 72 23 49 11 44  443

1974/75 166 64 47 39 40 25 41  422

1975/76 164 92 23 21 41 15 39 1 396

1976/77 117 68 44 7 37 7 49  329

1977/78 154 60 45 9 34 3 39  344

1978/79 183 67 89 11 39 3 41  433

1979/80 270 64 79 37 58 3 36 1 548

1980/81 87 104 93 29 60 20 30 1 424

1981/82 302 32 44 59 56 24 44  561

1982/83 280 70 81 22 50 17 44  564

1983/84 287 52 99 47 34 16 36 1 572

1984/85 246 94 36 57 44 5 41  523
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1985/86 261 79 50 6 60 4 46 1 507

1986/87 251 96 63 7 55 5 51  528

1987/88 245 98 47 17 48 8 45  508

1988/89 245 80 71 20 33 15 29  493

1989/90 226 69 64 41 37 4 46  487

1990/91 167 82 62 57 33 24 6  431

1991/92 138 22 134 34 59 9 37  433

1992/93 124 16 80 78 50 22 25 2 397

1993/94 133 26 44 59 26 13 10  311

1994/95 121 28 62 47 24 20 25 0 327

1995/96 122 48 36 66 28 12 29  341

1996/97 71 37 79 40 52 12 20  311

1997/98 80 4 90 15 98 17 32  336

1998/99 80 20 60 65 29 77 23  354

1999/2000 99 11 72 4 107 - 115 1 409

2000/2001 75 9 62 30 46 46 33 4 305

2001/2002 63 17 88 4 40 8 26 2 248

2002/2003 62 1 83 67 69 35 48  365

2003/2004 64 15 50 57 49 45 45 2 327

2004/2005 66 11 60 34 36 47 37 1 292

2005/2006 67 13 50 45 34 8 66 0 283

2006/2007 66   62  40  19  187

2007/2008 62 1 49 33 58 6 64  273

2008/2009 63  41  83 2 61 1 251

2009/2010 66  42  33  56 7 204

2010/2011 71  40  31  36 1 179

2011/2012 70  48  25  32  175

2012/2013 70  40  37  24  171

2013/2014 73  33  30  48  184

2014/2015 72  47  27  29  175

2015/2016 71  35  35  28  169

Укупно 8.250 2.366 3.339 1.535 2.483 703 2.127 33 20.836

Извор: Служба за наставна и студентска питања Шумарског факултета
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Година 
уписа

Број уписаних ванредних и самофинансирајућих студената по годинама Укупно
 

1. 2. 3. 4.

 Ванред. поновци Ванред. поновци Ванред. поновци Ванред. поновци  

1956/57          

1957/58          

1958/59          

1959/60          

1960/61          

1961/62          

1962/63          

1963/64          

1964/65          

1965/66          

1966/67          

1967/68          

1968/69          

1969/70          

1970/71          

1971/72          

1972/73          

1973/74          

1974/75 38  11  5  5  59

1975/76 43    14  8  65

1976/77 10  1  5  9  25

1977/78 10  7    4  21

1978/79 23 5 5 4 1 0 5 0 43

1979/80 50 21 11 1 3 1 7  94

1980/81 31 4 10 7 5 3 9 1 70

1981/82 71  11 1 5  5  93

1982/83 61  8  6  5  80

1983/84 82  17  12  5  116

1984/85 55  14  10  14  93
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1985/86 63 10 11 2 12  14  112

1986/87 66 12 15 2 10 1 14 0 120

1987/88 49 19 11 6 23 3 13  124

1988/89 54 15 20 4 9 1 16  119

1989/90 61 30 18 16 10 2 43  180

1990/91 22 23 4 20 5 12 3  89

1991/92 16 9 10 11 13 8 9  76

1992/93 9 10 6 11 8 8 9  61

1993/94 23 11 3 19 3 17 12  88

1994/95 29 12 6 20 7 3 17  94

1995/96 33 19 5 17 13 9 13 3 112

1996/97 41 14 13 18 11 8 10  115

1997/98 34 7 23 12 18 3 22 1 120

1998/99 73 13 13 30 3 26 5  163

1999/2000 170 18 43 10 37  43  321

2000/2001 49 43 73 35 13 29 7  249

2001/2002 51 14 9 22 9 10 4 2 121

2002/2003 32 21  57 1 51 1 3 166

2003/2004 14 22 7 47 12 38 7 2 149

2004/2005 14 16 6 57 4 37 9 1 144

2005/2006 12 13 4 36 2 27 10  104

2006/2007 9  44  22  2 77

2007/2008 5 13  24 10 15 8 1 76

2008/2009 8 15 2 10 2 7 15 1 60

2009/2010  17 9 8 8 19 17 2 80

2010/2011 4 8 13 9 16 17 6 3 76

2011/2012 3 9 9 14 19 15 18 1 88

2012/2013 2 13 7 7 21 19 11  80

2013/2014 26 9 7 14 4 15 15  90

2014/2015 19 9 16 14 7 8 6 2 81

2015/2016 8 17 7 30 8 13 1  84

Укупно 1.464 500 465 639 384 447 454 25 4.378

Извор: Служба за наставна и студентска питања Шумарског факултета
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Број студената који је уписиван у прву годину студија мењао се 
релативно често и у највећој мери је зависио од политике уписа, а од 
2008.године квота за упис студената у прву годину одређена је од 
стране Министарства просвете Републике Србије и износи 100 студе-
ната годишње од чега 70 редовних (студената које финансира држа-
ва) и 30 самофинансирајућих.

 

Пре�лед броја уписаних студената у прву �одину студија 
по школским �одинама у периоду 1956-2016. �одина

Када је у питању број дипломираних студената њихов број је 
био различит од године до године. Укупан број дипломираних студе-
ната од 1956. до 10. маја 2016. године износио је 1.873 или 19,3% у 
односу на укупан број први пут уписаних редовних и ванредних сту-
дената у прву годину студија. Преглед броја дипломираних студената 
по годинама дат је у наставку.
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1956/57        0
1957/58        0
1958/59        0
1959/60        0
1960/61 13       13
1961/62 24       24
1962/63 29       29
1963/64 38       38
1964/65 17 14      31
1965/66 9 8      17
1966/67 7 17      24
1967/68 5 28      33
1968/69  17      17
1969/70 3 21      24
1970/71 8 17      25
1971/72 3 10      13
1972/73 17 8      25
1973/74  9 31     40
1974/75  3 31     34
1975/76  1 38     39
1976/77 2 2 43     47
1977/78  2 44     46
1978/79   39 11    50
1979/80  3 19 18    40
1980/81  1 14 26    41
1981/82  1 9 23    33
1982/83   5 33    38
1983/84   3 39    42
1984/85   1 32    33
1985/86   3 48    51
1986/87   3 37    40
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1987/88    46    46
1988/89   1 44    45
1989/90    46    46
1990/91 1   38    39
1991/92    36   36
1992/93    34    34
1993/94    21    21
1994/95 1   27 6   34
1995/96   1 35 9   45
1996/97 1  1 21 16   39
1997/98    21 12   33
1998/99 1   6 14   21

1999/2000    3 17   20
2000/2001     19   19
2001/2002    2 22   24
2002/2003     32   32
2003/2004    1 34   35
2004/2005    3 38   41
2005/2006    3 29   32
2006/2007    4 39   43
2007/2008    1 40   41
2008/2009    3 36   39
2009/2010     23 8  32
2010/2011     23 14 37
2011/2012     8 20 28
2012/2013     4 25 29
2013/2014    1 5 30 36
2014/2015     5 38 43
2015/2016     1 16 17

УКУПНо 179 162 286 663 432 151 1873
Извор: Служба за наставна и студентска питања Шумарског факултета
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Пре�лед броја дипломираних студената по школским �одинама у 
периоду 1960 - 2015. �одина 

Најмањи број од 13 дипломираних студената забележен је у 
школској 1960/61. години, а највећи број од 51 студента у школској 
1985/86 години. Просечан број дипломираних студената у периоду 
1960-2016. година износио је 33,4 студента.

Списак свих дипломираних студената дат је у Прилогу 1 ове мо-
нографије.

Потребе привреде за инжењерима дрвне струке су и данас из-
ражене због изузетно великог броја предузећа и предузетника који 
се баве производњом намештаја и производа од дрвета. У акционом 
плану за подршку извозу производа са високом додатом вредношћу 
дрвне индустрије Србије из 2016. године констатује се: ‘’крајем 2014.
�одине у дрвној индустрији Србије било је активно  2.540 привред-
них друштава, од че�а се прерадом дрвета бавило 1.786, а прои-
зводњом намештаја 754 привредна друштва. Када се томе додају 
и 1.593 активна предузетника укупан број активних привредних су-
бјеката у дрвној индустрији Србије крајем 2014. �одине је износио 
4.133’’. то значи да потребе струке за кадровима свих нивоа стручно-
сти и даље расту. 

Поред дипломираних инжењера на одсеку је ишколован и ве-
лики број магистара и доктора наука, као и струковних и мастер ин-
жењера и специјалиста. У наставку је дат преглед укупног броја ин-
жењера, специјалиста, магистара и доктора наука за период 
1956-2016. година (2016. година обухватила је период од 1.1.2016-
10.05.2016).
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Струковни 
инжењери

Дипломирани 
инжењери

Мастер 
инжењери Специјалисти* Магистри 

наука
Доктори 

наука
6 1.873 35 10 80 78

*Специјалисти из трговине дрветом и производима од дрвета

У прилозима 2-7 дат је списак са именима и презименима стру-
ковних инжењера, мастер инжењера, специјалиста, магистара и док-
тора наука који су завршили студије на овом одсеку са годином њи-
ховог завршетка. 

Академска, стручна и научна звања на Одсеку за технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета 

У зависности од нивоа студија који заврше студенти добијају и 
одговарајуће академско звање (титулу). Према Правилнику о листи 
стручних, академских и научних назива (Службени гласник Републи-
ке Србије бр. 100/2015) установљена су следећа академска звања:

• Струковни инжењер технологија намештаја                                
и производа од дрвета

• Дипломирани инжењер технологија, менаџмента                    
и пројектовања намештаја и производа од дрвета

• Мастер инжењер технологија, менаџмента                                  
и пројектовања намештаја и производа од дрвета

• Специјалиста инжењер за трговину дрветом                              
и производима од дрвета

• Доктор наука-биотехничке науке.
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За успешно извођење наставног процеса неопходна је и одгова-
рајућа стручна литература. Почетак наставе на Дрвно-индустриј-
ском одсеку дочекан је са одговарајућим скриптама, једним 

стручним уџбеником и практикумом из области прераде дрвета. 

Први уџбеник написао је Лазар Вујичић 1955. године ‘’Ор�аниза-
ција производње за прераду дрвета’’, а први практикум/приручник 
др Милутин Кнежевић ‘’Рационална прерада дрвета на �атеру’’ 
1956.године.

У периоду 1956-2016. година на одсеку је написано и објављено 
први пут или као репринт:

• 74 уџбеника
• 49 скрипти
• 44 практикума и збирки задатака
• 6 монографија
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У наставку су дати основни подаци за уџбеничку литературу, 
сређени по годинама објављивања и са основним подацима. 
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21. ПРаКтИКУМ За ВЕжБЕ ИЗ ВЛаКНатИЦа И оПЛЕМЕЊИВаЊа 
ПЛоча/ Јован Миљковић, Београд, 88 стр.

22. тЕХНоЛоГИЈа ПоМоЋНИХ МатЕРИЈаЛа/ Радомир Сенић, 
Београд, 114 стр.

23. МЕтоДоЛоГИЈа За СачИЊаВаЊЕ аНаЛИЗЕ ПоСЛоВаЊа 
оРГаНИЗаЦИЈа УДРУжЕНоГ РаДа/ Божидар Перовић, 
Београд, 28 стр.

24. аКтИВНоСтИ КоМИтЕта За ДРВо ЕКоНоМСКЕ КоМИСИЈЕ 
За ЕВРоПУ (еце)-УН (Приказ рада изабраних реферата из 
области шумарства и прераде дрвета)/ Душан орешчанин, 
Стеван Стефановић, томислав Кузмић, Београд, 69 стр.

25. РУСКИ ЈЕЗИК:текстови са вежбањима и кратким прегледом 
граматике за студенте Шумарског факултета Института за 
прераду дрвета, 2 изд./ Мирјана Пекић, Београд, 104 стр.

26. тЕХНИчКа МЕХаНИКа – МоХРоВИ КРУГоВИ: Примери за 
вежбе/ Раде Заплотник, Београд, 14 стр.

27. МаШИНЕ И аЛатИ За оБРаДУ ДРВЕта: Поглавље из преда-
вања 1981/1982/ Радивоје Гвозденовић, Београд, 176 стр.

28. СВоЈСтВа ДРВЕта: Практикум за студенте Шумарског 
факултета Института за прераду дрвета/ Борислав Шошкић, 
Београд, 116 стр.

29. ПРаКтИКУМ За ВЕжБЕ ИЗ ВЛаКНатИЦа И оПЛЕМЕЊИВаЊа 
ПЛоча/ Јован Миљковић и олга Црногорац, Београд, 122 стр.
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30. ЗБИРКа ЗаДатаКа И ИЗРаДа ИЗ ПЛоча ИВЕРИЦЕ/ Јован 
Миљковић, Београд, 49 стр.

31. СВоЈСтВа ДРВЕта: 2 изд./ Борислав Шошкић, Београд, 166 стр.
32. оПЕРаЦИоНа ИСтРажИВаЊа У ПРЕРаДИ ДРВЕта/ Милан 

Викићевић, Београд, 227
33. оРГаНИЗаЦИЈа ПРоИЗВоДЊЕ : Практикум за проучавање 

времена и покрета у преради дрвета: (елементи, теорија и 
примери са решењима)/ Милан Викићевић, Београд, 231. стр.

34. ПРИРУчНИК За ПРоЈЕКтоВаЊЕ ПРЕДУЗЕЋа/ Радован 
Шулетић, Београд, 239 стр.

35. оРГаНИЗаЦИЈа ПРоИЗВоДЊЕ: Практикум за проучавање 
времена и покрета у преради дрвета: (елементи теорије и 
примери са решењима)/ Милан Р. Вукићевић, Београд, 225 стр.

36. оСНоВИ МаШИНСтВа: Практикум – упутство за израду 
годишњег задатка/ Градимир Данон, александар Дедић, 
Београд, 86 стр.

37. СВоЈСтВа ДРВЕта: Практикум/ Борислав Шошкић, Здравко 
Поповић, Београд, 115 листова

38. СВоЈСтВа ДРВЕта: Збирка задатака/ Борислав Шошкић, 
Здравко Поповић, Београд, 50 листова

39. ЕКоНоМИКа ДРВНЕ ИНДУСтРИЈЕ: Практикум/ Бранко 
Главоњић, Београд, 132 стр.

40. ИВЕРИЦЕ, ВЛаКНатИЦЕ И ДРВНо-ПЛаСтИчНЕ МаСЕ 
:(Збирка задатака)/ Јован Миљковић, Миланка Ђипоровић, 
Београд, 97 стр.

41. ЕКоНоМИКа ДРВНЕ ИНДУСтРИЈЕ: Практикум, 2. допуњено 
издање/ Бранко Главоњић, Славица Петровић, Београд,            
169 стр.

42. ПРаКтИКУМ ИЗ оСНоВа МаШИНСтВа: Упутство за израду 
годишњег задатка: 2 изд./ Градимир Данон, александар 
Дедић, 60 стр.

43. ПРоСтоР И оБЛИК: Приручник за полагање пријемног 
испита на одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета/  Јелена Матић, Бисерка 
Несторовић, Гордана Ђукановић, тања Палија, александра 
Бурда, Београд,  
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Милић, Београд, 105 стр.
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IV. ПоСЕБНа ИЗДаЊа И МоНоГРаФИЈЕ

1. НаУчНИ тЕМЕЉИ ГРУПНЕ тЕХНоЛоГИЈЕ У ИНДУСтРИЈИ 
НаМЕШтаЈа/ Милан Нешић, Радован Шулетић, Бранко 
Главоњић, Драгољуб Ивковић, Београд, Шумарски факултет, 
1995., 105 стр.

2. РаЗВоЈНЕ оСНоВЕ ФИНаЛИЗаЦИЈЕ РЕЗаНЕ ГРаЂЕ У СРБИЈИ: 
Монографија/ Милан Нешић, Радован Шулетић, Бранко 
Главоњић, Драгољуб Ивковић, Милош Вуловић, Београд, 
Шумарски факултет, 1995, 116 стр. 

3. СВоЈСтВа И НаМЕНСКа ПРЕРаДа БУКоВИНЕ (монографија) / 
Борислав Шошкић, Душан Скакић, Београд, Шумарски факултет, 
1995, 155 стр.

4. УНаПРЕЂЕЊЕ тЕХНоЛоГИЈа ДРВЕта У КоРЕЛаЦИЈИ 
Са СВоЈСтВИМа ХЕМИЈСКИХ КоНСтИтУЕНата ДРВЕта: 
(монографија)/ татјана Стевановић Јанежић, Бранко Колин, 
Милан Јаић и Градимир Данон, [аутори поглавља Биљана 
Бујановић, александар Дедић, Бојана Клашња, Шпиро 
Копитовић, Душан Ранисављев, Драгица Вилотић, Рајка 
живановић], Београд, Шумарски факултет, 1995, 136 стр.

5. ПЕНЕтРаЦИЈа УРЕа-ФоРМаЛДЕХИДНИХ аДХЕЗИВа 
РаЗЛИчИтИХ МоЛаРНИХ МаСа У тКИВо НЕКИХ ДоМаЋИХ 
ВРСта ДРВЕта: научна монографија/ Ивана Гавриловић-Грмуша, 
Београд,  Шумарски факултет, 2012, 164 стр.

6. тЕоРИЈа И ПРаКСа ЉУШтЕЊа ФУРНИРа [Електронски извор]: 
монографија / Владислав Здравковић, Београд, Шумарски 
факултет

V. чаСоПИСИ

ПРЕРаДа ДРВЕта 
ГЛаСНИК ШУМаРСКоГ ФаКУЛтЕта серија Б Дрвна индустрија
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Научно-истраживачки и стручни рад  из области прераде дрвета 
као посебне струке, започео је одмах након формирања Дрв-
но-индустријског одсека. Језгро тог организовања је била кате-

дра Механичке прераде дрвета.

Иницијатива за прве научне и стручне радове проистицала је из 
потребе за квалификовањем наставног кадра (напредовање у зва-
њима). За то су била потребна финансијска и материјална средства. 
тада је већ почело формирање и опремање лабораторија, а развијен 
је и систем финансирања научног рада. Модел материјалног опре-
мања за научни рад, од тада па све до данас, остао је углавном исти. 
Језгро тог модела данас сачињавају средства која се издвајају из про-
јеката које финансирају Министарство науке и друге државне инсти-
туције, из пројеката који се реализују за потребе привреде, из дона-
ција разних међународних организација, међународних пројеката 
(тЕМПУС, ИПа, HORIZON 2020) и сопствених средстава Факултета.
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За потребе научно-истраживачког и стручног рада из појединих 
области на одсеку су формирани одговарајући:

• заводи
• лабораторије и 
• центри.

У наставку је дат њихов преглед са најзначајнијим карактеристи-
кама.

I. ЗаВоДИ

1. Завод за контролу квалитета намештаја

Завод за  контролу квалитета намештаја, одсека тМП, је састав-
ни део Шумарског факултета, Универзитета  у Београду и самостална 
је ораганизациона целина. 

Историјат:

основан је 1975. године на иницијативу  др Милана Потребића, 
редовног професора, под називом ЛаБоРатоРИЈа За КоНтРоЛУ 
КВаЛИтЕта НаМЕШтаЈа. Издавање ИЗВЕШтаЈа о ИСПИтИВаЊУ КВа-
ЛИтЕта НаМЕШтаЈа започето је 1977. године и непрекидно траје до 
данас. У лабораторији су тада били запослени дипл. арх. томислав 
Матић и инж. Предраг Станковић. од 1980. године и дипл. инж. Би-
серка Несторовић.

Под руководством др Душан Скакића, редовног професора, од 
2000. године, уз велико  залагање запослених мр Бисерке Несторо-
вић, инж Предрага Станковића и техничара Слободана орешчанина, 
започет је процес акредитације 2002. године. Промењен је назив ла-
бораторије у Завод за контролу квалитета намештаја. Завод је акре-
дитован 10. децембра 2003. године, као прва контролна организаци-
ја на Београдском универзитету, од акредитационог тела Србије 
(атС), према међународном систему квалитета и стандарду SRPS ISO/
IEC 17020: 2002. од тада Завод издаје ИЗВЕШтаЈЕ о КоНтРоЛИСаЊУ 
КВаЛИтЕта НаМЕШтаЈа. 
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Сертификат о акредитацији Завода за контролу 
квалитета намештаја
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од 2009. године завод располаже са најсавременијом нумерич-
ком опремом за контролисање квалитета намештаја. Набавком нове 
опреме повећане су могућности контролисања као и капацитет испи-
тивања. 

У раду завода од те године учествује и мр Игор Џинчић.

од 2010. године руководилац завода је доцент др Бисерка Не-
сторовић. Потврђује се компетентност завода за спровођење нових 
метода контролисања према EN стандардима. 

Усаглашеност рада Завода за контролу квалитета намештаја са 
стандардом акредитације, пратило је акредитационо тело Србије са 
успешних  шеснаест надзорних оцењивања и три реакредитације. 
Последња контрола је завршена према  стандарду SRPS ISO/IEC 
17020:2012 у 2015. години. 

Делатност и циљеви ЗАВОДА ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА НАМЕШТАЈА: 

• Контрола квалитета намештаја и одређивање усаглашености 
квалитета обавља се према српским (SRPS) и европским (ЕN) 
стандардима и према посебним захтевима. Преко 90%  акре-
дитованих контролних метода завода је са применом ЕN 
стандарда. 

• Контролисање квалитета односи се на безбедност,  матери-
јал и тачност израде, стабилност, издржљивост и отпорност 
површинске обраде за све врсте и типове намештаја: наме-
штај за седење, намештај за лежање, намештај за одлагање, 
намештај који се користи при раду и јелу, дечије креветиће,  
дечије високе столице, канцеларијски намештај, школски на-
мештај и баштенски намештај.

• Унапређење производа финалне индустрије намештаја и де-
лова за намештај 

• Сарадња са произвођачима намештаја у фази развоја прои-
звода и контроли квалитета у процесу производње

• Међулабораторијска сарадњa из области контроле квалитета 
намештаја

• Континуирано учешће завода у усвајању, изради и измени 
ЕN стандарда са домаћим и страним институцијама
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• Примена научноистраживачког рада на уна-
пређењу начина контролисања намештаја, 
делова намештаја и ЕN стандарда

• Сарадња са удружењима потрошача
• Континуирана едукација.

Научно истраживачки рад

Студентски експерименти обављени у заводу 
резултирали су завршним радовима:  дипломских 
око 50, мастер око 15, магистарских три и доктор-
ских дисертација три. објављен је и велики број на-
учних и стручних радова, као и чланака едукативног 
садржаја. област контроле квалитета намештаја из-
учава се на предметима Конструкције намештаја  и 
производа од  дрвета, Финална прерада дрвета, 
Површинска обрада и обезбеђење квалитета фи-
налних производа од дрвета. 

Међународна сарадња

Сарадња је остварена са  Лабораторијама за ис-
питивање квалитета намештаја на Шумарском фа-
култету у Скопљу, Шумарском факултету у Загребу и  
Еуроинспект дрвоконтролом из Славонског Брода.

Завод је учествовао у сарадњи следећих лабо-
раторија: CATAS/ Udine Italy, AIDIMA/ Valencia Spaina, 
BEREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTSSERVICES UK 
LTD/Cheshiне i FIRA/ Stevenage United Kingdom, 
BERNER FACHHOCHULE – ARCHITEKTUR, HOLZ und 
BAU/ Biel Switzerland, DANISH TEHNOLOGICAL 
INSTITUTE/Taastrup Denmark, FCBA/Paris i STEELCASE 
S.A./ Sarrebourg France, HOLZFORSCHUNG AUSTRIA/
Wien Austria, IKEA TEST LABORATORY/Almhult i 
KINNARPS AS/ Kinnarp Sweden, SCANDINAVIAN 
BUSINESS SEATING AS/ Roros Norway, TUV Rheinland 
LGA Products GmbH/ Nurnberg i Dresden Germany.
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Особље завода (2016): 

Руководилац: др Бисерка Несторовић, доцент
Заменик и руководилац квалитета: др Игор Џинчић, доцент 
технички руководилац: инж Предраг Станковић и 
Испитивач: тех. Слободан орешчанин.

Информације о  Заводу за контролу квалитета налазе се на сајту 
Шумарског факултета: www.sfb.bg.ac.rs 
                                              

II. ЛаБоРатоРИЈЕ

1. Лабораторија за испитивање иверица

Руководилац лабораторије: 
проф др Миланка Ђипоровић-Момчиловић

Лабораторија за испитивање иверица акредитована је за испи-
тивања физичких, механичких и хемијских својстава дрвног матери-
јала: плоча иверица, плоча од оријентисаног стренд иверја (OSB) и 
плоча влакнатица. У оквиру свог обима акредитације лабораторија 
примењује стандардне SRPS EN методе за одређивање следећих 
својстава поменутих плоча: димензија, густине, садржаја влаге, де-
бљинског бубрења након потапања у воду, затезне чврстоће управно 
на површину плоче (раслојавања), модула еластичности при савија-
њу и савојне чврстоће, садржаја формалдехида, отпорности на влагу, 
као и отпорности оплемењених површина (према удару, према жару 
цигарете, према воденој пари и према стварању мрља). Поред ових 
акредитованих метода, лабораторија је оспособљена и за примену 
низа других стандардних метода и лабораторијских техника за кон-
тролу квалитета и перформанси плоча на бази дрвета, као што су: ис-
питивање емисије формалдехида WKI методом, одређивање отпор-
ности према абразији оплемењених површина, одређивање 
отпорности према извлачењу вијака и др. Лабораторија се такође 
бави и испитивањем карактеристика везива за примену у производ-
њи плоча на бази дрвета.
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око четири деценијe дуга историја лабораторије била је у тесној 
вези са развојем индустрије плоча на бази дрвета на овим простори-
ма. током 70-их година прошлог века долази до значајног пораста 
капацитета за производњу плоча на бази дрвета у СФРЈ. На пример, 
1977. године у рад је пуштена фабрика плоча иверица, у оквиру ком-
бината ШПИК Ивањица, која заједно са другим погонима у тадашњој 
држави, скоро у потпуности задовољава потребе домаћег тржишта 
за овим плочама (1970: увезено 105.000 m3 - произведено 190.000 
m3; 1980: увезено 12.000 m3 - произведено 800.000 m3; извор: FAO). 

Пратећи овакав тренд развоја индустрије и тржишта, на Катедри 
хемијско-механичке прераде дрвета формира се Лабораторија за 
иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе, која 1980. године по-
стаје овлашћена лабораторија од стране Савезног завода за стандар-
дизацију. Под руководством проф др Јована Миљковића, ова лабо-
раторија је спремно дочекала период 80-их година и ескалацију 
проблема емисије формалдехида из плоча на бази дрвета. Са спрем-
ним планом рада, лабораторија израђује сопствене апаратуре за 
стандардну перфоратор методу, те усваја и поступак испитивања 
емисије формалдехида према WKI методи. Поред тога, лабораторија 
прави апаратуре за домаће фабрике иверица и шпер-плоча, компле-
тира их неопходим прибором, реактивима и уз инструктажу оспосо-
бљава фабричко особље за послове испитивања и праћења емисије 
формалдехида из њихових производа. У овим активностима учеству-
ју и др. олга Црногорац, као и проф др Миланка Ђипоровић-Момчи-
ловић, која 1987. године постаје технички руководилац лаборатори-
је. Све до краја 90-их ова лабораторија чини један од само два 
центра у СФРЈ који су пружали услуге испитивања садржаја и емисије 
формалдехида из плоча на бази дрвета. 

Након 2000. године, лабораторија мења име у Лабораторија за 
испитивање иверица, која 2003. године добија прво решење о акре-
дитацији од стране акредитационог тела Србије и Црне Горе. 

током 2006. године лабораторија проширује обим испитивања 
на плоче влакнатице, адхезиве, боје и лакове. Други акредитациони 
циклус лабораторија започиње 2008. године, али већ наредне годи-
не, због економске кризе, смањује свој обим испитивања на плоче 
иверице и влакнатице.
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Сертификат о акредитацији лабораторије 
за испитивање иверица
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У периоду од 1995. до 2010. године, лабораторија се снабде-
ва рачунарском опремом, обнавља и модернизује свој инвентар 
лабораторијских мерних уређаја. 

У оквиру Катедре хемијско-механичке прераде дрвета, 2010. 
године започињу активности у вези формирања лабораторије 
чији је основни задатак израда експерименталних композитних 
плоча од дрвета. Носилац ових активности је редовни професор 
др Миланка Ђипоровић-Момчиловић.  Послови у вези адаптације 
простора ове лабораторије и набавка потребне опреме омогуће-
ни су у највећој мери средствима лабораторије за испитивање 
иверица, као и уз помоћ и сагласност Шумарског Факултета, те пу-
тем несебичне помоћи и донација следећих домаћих фирми и 
компанија: DAREX, KRONOSPAN SRB, BEOVER и RIVAL INDIUSTRIJA. 

основне елементе опреме у лабораторији чине једноетажна 
лабораторијска врела преса и систем за облепљивање дрвног 
иверја и влакана. Поред тога, лабораторија поседује пратећу и 
мерну опрему неопходну за припрему материјала, праћење про-
цеса израде плоча, те почетну контролу готовог производа. Кра-
јем 2015. године завршен је пробни период током којег су оба-
вљена бројна подешавања опреме и оптимализација израде 
експерименталних плоча. током пролећног семестра у 2016. годи-
ни у лабораторији је већ произведено неколико серија плоча иве-
рица, а за потребе израде мастер радова на Катедри хемијско-ме-
ханичке прераде дрвета. 

током 2014. и 2015. године лабораторија даље унапређује 
одељење за испитивање садржаја формалдехида перфоратор-
ском методом, те формира посебну лабораторијску јединицу за 
израду експерименталних плоча на бази дрвета.

Данас лабораторију чине 5 чланова који поседују високе и нај-
више академске квалификације и дугогодишње искуство на посло-
вима контроле квалитета плоча на бази дрвета. Запослени у руко-
водству лабораторије чланови су Комисије за плоче на бази дрвета 
Института за стандардизацију Републике Србије, где су својим 
стручним радом учествовали на усаглашавању домаћих и међуна-
родних ISO стандарда, док задњих година активно раде на прево-
ђењу и преузимању Европских (EN) стандарда из ове области.
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СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО

Сертификационо тело Шумарског факултета је прво акредитова-
но сертификационо тело на Универзитету у Београду. акредитацију 
је издало акредитационо тело Србије према стандарду SRPS ISO/IEC 
17065:2013. Сертификационо тело је радна јединица Шумарског фа-
култета, која свој рад самофинансира од накнада које плаћају подно-
сиоци захтева за сертификацију. Сертификационо тело сарађује са 
домаћим и страним институцијама из области квалитета, удруже-
њем потрошача и произвођачима намештаја и производа од дрвета.

2. Лабораторије Катедре примарне прераде дрвета

Катедра примарне прераде дрвета, као једна од најстаријих ка-
тедри на одсеку, има дугу традицију у инсистирању на лабораториј-
ском и експерименталном раду, тако да је на овој катедри од почет-
ка уочен значај улагања у лабораторијски простор и опрему.

Катедра примарне прераде дрвета данас, напором свих генера-
ција оних наставника који су били раније, и оних који су сада настав-
ници поседује три лабораторије:

• Лабораторију за својства дрвета,
• Лабораторију за пиланску прераду дрвета,
• Лабораторију за хидротермичку обраду дрвета.

Део наставе из предмета анатомија дрвета одржава се у Лабо-
раторији за анатомију дрвета која се формацијски налази на одсеку 
за шумарство.

а) Лабораторија за испитивање својстава дрвета и производа од дрвета

Лабораторија за испитивање својстава дрвета и производа од 
дрвета је формирана 1989. год. у оквиру Катедре примарне прераде 
дрвета, а за потребе предмета са одсека за прераду дрвета: Својства 
дрвета, Фурнири и слојевите плоче и Иверице, влакнатице и дрвно-
пластичне масе. оснивач лабораторије је др Борислав Шошкић који 
је тада, заједно са својим сарадницима, др Здравком Поповићем и 
инж. Предрагом Станковићем, успео да обезбеди значајну опрему и 
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прибор за потребе извођења наставе и испитивање квалитета дрве-
та за потребе струке. Раније је, од стране факултета, купљена маши-
на за испитивање механике дрвета типа „амслер“, а 1989. год. је на- 
бављена машина за испитивање механичких својстава дрвета – тИ-
РатЕСт 2300 са одговарајућим прибором. Поред ових уређаја, исте 
године су набављени клима комора запремине 1 м3, више лаборато-
ријских вага, електронска вага, две лабораторијске сушнице, персо-
нални рачунар са периферном опремом, два бинокулара и више оп-
тичких микроскопа. У периоду од 1989 до 2000. год. ова опрема је 
обезбеђивала квалитетан рад како за потребе студената тако и за ко-
риснике у дрвној индустрији. У лабораторији су истраживана физич-
ка и механичка својства дрвета и производа примарне прераде др-
вета. Паралелно са овим, изведени су и експерименти за једну 
магистарску тезу (др Здравко Поповић) и једну докторску дисертаци-
ју (др Здравко Поповић).

 од 2000. год. лабораторија почиње са обнављањем и модерни-
зовањем своје опреме. У циљу унапређења испитивања механичких 
својстава дрвета, у лабораторији је, 2010. год. модернизована маши-
на типа „аМСЛЕР“, а 2013. год. и машина типа „тИРатЕСт 2300“. обе 
машине су аутоматизоване и прикључене на рачунарску опрему тако 
да се поред основних механичких својстава, могу мерити и реоло-
шка својства дрвета са великом тачношћу. Поред својстава масивног 
дрвета, на овим машинама се утврђују карактеристике плоча на бази 
дрвета, као и чврстоће спојева код производа финалне прераде др-
вета. Лабораторија успешно сарађује са фирмама из дрвне инду-
стрије и у том смислу је урађен огроман број испитивања, а која су се 
углавном односила на детерминисање врсте дрвета, утврђивања 
квалитета масивног дрвета, одређивање квалитета фурнирских пло-
ча, одређивање квалитета дрвених подова и др.

тренутно лабораторија поседује следећу опрему: рачунаре са 
пратећим прибором, електровлагомере за дрво ДВД-240, стерилиза-
торе – сушнице за дрво, машину за испитивање механичких својста-
ва дрвета - WT 4, машину за испитивање механичких својстава и те-
чења код дрвета – WT5U, колориметар EasyCo, дигиталне 
микроскопе, ваге и др.
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Лабораторија учествује у реализацији наставно-научних актив-
ности на струковним, основним, мастер и докторским студијама. На-
ставници и сарадници изводе вежбе за студенте из предмета Свој-
ства дрвета, технолошка својства дрвета и Наука о дрвету. Циљ ових 
вежби је да студенти овладају знањем о основним физичким и меха-
ничким својствима дрвета, грешкама које настају на дрвету и употре-
би важнијих врста дрвета. За ове потребе лабораторија поседује и 
ксилотеку са преко 1000 најважнијих домаћих и страних врста дрве-
та. Поред наставних активности, опрема лабораторије је коришћена 
и у реализацији неколико важних научних и стручних пројеката и у 
експериментима за једну магистарску тезу (др Небојша тодоровић) и 
две докторске дисертације (др Небојша тодоровић и др александар 
Ловрић). Поред запослених на Катедри за примарну прераду дрвета 
опрему лабораторије у изради магистарских и докторских радова су 
користиле и колеге са других катедри на одсеку.

Као резултат рада лабораторије објављен је велики број научних 
радова у националним и међународним часописима и на скуповима. 
Запослени у лабораторији су доктори наука, инжењери и техничари 
са великим искуством и знањем који константно раде на побољша-
њу практичног рада са студентима и увођењу нових метода испити-
вања за потребе струке.

Ксилотека домаћих 
и страних врста дрвећа

Опрема за испитивање механичких            
својстава дрвета и производа од дрвета
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б) Лабораторија хидротермичку обраду дрвета

Лабораторија функционише у оквиру Катедре примарне прера-
де дрвета. У лабораторији се налази полуиндустријска конвенцио-
нална сушара за сушење резане грађе капацитета 0,6 m3 која поседу-
је најсавременију мерно-регулациону опрему. Лабораторија је 
опремљена и сушницама, аналитичким вагама, електровлагомерима 
за мерење влажности дрвета, уређајима за мерење параметара вла-
жног ваздуха (температура, релативна влажност, брзина)... Поред 
образовања и обуке студената, у лабораторији се обављају и курсеви 
сушења за потребе привреде. одвија се интензивна сарадња са до-
маћим предузећима дрвне индустрије која поседују капацитете за 
хидротермичку обраду дрвета. Научно-истраживачки рад у лабора-
торији је до сада резултовао великим бројем научних радова обја-
вљиваним и у међународним часописима највише категорије.

 ц) Лабораторија за пиланску прераду дрвета

Лабораторија за пиланску прераду дрвета налази се у оквиру 
Наставне базе Шумарског факултета на Гочу. Изграђена је крајем 
1967. године и од тада је функционисала као пилански производни 
погон са планираним почетним капацитетом од око 4.000 м3/год за 
прераду јеловине и око 5.000 м3/год за прераду буковине. Наредних 

Лабораторијска сушара са котлом и припадајућим разводом
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деценија прерађиване количине техничког дрвета су се повећавале 
и у појединим периодима су прелазиле 13.500 м3/год. Деведесетих 
година прошлог века продате су главне машине за прераду букови-
не. После реорганизације технолошког процеса долази до наглог 
пада количина прерађене сировине и до све већег пропадања пила-
не као производне јединице, тако да пилана престаје са редовном 
прерадом и постаје Лабораторија за пиланску прераду дрвета. 
основни задатак ове лабораторије је практичан рад са студентима 
(школска пракса, теренска настава и производна пракса), спровође-
ње научних истраживања из области примарне прераде дрвета, као 
и организација различитих обука (студената, научника или радника 
из привреде).

Лабораторија је организована у четири технолошке целине: сто-
вариште трупаца, пиланска хала, сортирница и стовариште резане 
грађе, а опремљена је већим бројем машина и уређаја. Пиљење 
трупаца врши се на трачној пили трупчари та-1400 "BRATSTVO" и на 
растружној трачној пили "Bratstvo" 1100. осим примарних машина, 
у пиланској хали се налази већи број различитих секундарних ма-
шина, технолошки постављених у две линије секундарне прераде. 
технолошки процес повезан је различитим типовима транспортера, 
а хала је снабдевена и ексхаусторским уређајима за одвод ситних 
споредних производа. Поред наведених целина, у оквиру лаборато-
рије функционишу сушаре за резану грађу (две коморе по 25 m3) и 
парионица (5 m3) са аутоматским котлом (снаге 250 KW), као и базен 
за чување трупаца.

Практична настава у Лабораторији за пиланску прераду дрвета 
у наставној бази Гоч
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д) Лабораторија за анатомију дрвета

Лабораторија за анатомију дрвета основана је 1992. године на 
одсеку за шумарство. У лабораторији раде: проф. др Драгица Вило-
тић; др Душан Јокановић, асистент; дипл. инж. Мирјана Перовић, ла-
борант и дипл. инж. Бојана Станковић, лаборант. У њој се изводе ве-
жбе за студенте са одсека за шумарство и са одсека за технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета. За по-
требе студената урађена је макроскопска и микроскопска збирка 
узорака шумских врста дрвећа, која се  непрекидно допуњава, као и 
многобројни дијапозитиви макроскопске и микроскопске грађе еко-
номски значајних врста дрвећа. Поред практичног рада са студенти-
ма, у лабораторији се изводе и експерименти везани за научне про-
јекте и пројекте за потребе привреде.

У лабораторијама Катедре примарне прераде дрвета остварена 
су и три техничка решења:

• Машина за испитивање механичких својстава дрвета и прои-
вода од дрвета ``WT-4``

• Машина за испитивање механичких својстава дрвета и прои-
вода од дрвета ``WT-5U``

• PASS 1: Проточна аутоматска сушара за сушење готове фур-
нирске амбалаже

• (индустријски прототип)

Део опреме која се користи у Лабораторији за анатомију дрвета
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3. Лабораторија за техничку физику и регулациону технику
Лабораторија је основана 1960. године. Располаже са 20 радних 

места за вежбе. Користи се за практичне вежбе студената одсека за 
технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од 
дрвета из следећих предмета: техничка физика, Примењена елек-
тротехника у дрвној индустрији и аутоматизација у производњи на-

Проточна аутоматска сушара за сушење �отове фурнирске амбалаже 
(блок дија�рам про�рама из пројекта сушаре за прорачун 

и верификацију прорачуна)
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мештаја и производа од дрвета. У лабораторији се могу вршити ме-
рења и испитивања у следећим областима: мерење временски 
промењивих електричних величина и величина које се могу преве-
сти у електричне, безконтактна мерења димензија уз могућност ли-
неарног увећања од преко 100 пута, детекција активних грешака у 
материјалу, мерење нивоа јачине звука (испитивање дејства буке).

4. Лабораторија за површинску обраду дрвета

Лабораторија за површинску обраду дрвета основана је септем-
бра месеца 1977. године, у време када се из предмета Финална прера-
да дрвета издвојио као посебан предмет Површинска обрада дрвета.

У то време лабораторија је имала простор величине око 65 м2, 
који се налазио у склопу Столарске радионице и оштрачнице алата 
“Кордун” и који је био неуређен.

Избором асистента на предмету Површинска обрада дрвета по-
чело се са уређивањем простора и опремања у циљу да се са студен-
тима одржавају вежбе. 

Захваљујући разумевању директора Института за прераду дрвета 
(др авде Реџића) уложена су одређена средства у опремање овог про-
стора, тако да је формирано осам радних места на којима су студенти 
одређивали различита својства површине пре и након лакирања.

У лабораторији је била инсталирана кабина са воденим пречи-
шћавањем за лакирање узорака, као и опрема за наношење лака 
(покретни компресор за производњу ваздуха под притиском, распр-
шивачи (пиштољи) – једнокомпонентни, двокомпонентни, аирлес). 
За припрему површине пре лакирања коришћене су ручне брусили-
це, а за добијање високог сјаја након лакирања постојао је уређај за 
полирање са савитљивим вратилом. 

Студенти су у Лабораторији за површинску обраду имали могућ-
ност и да одређују вискозитет лака, храпавост површине, сјај лакира-
них површина, тврдоћу лака и др.
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Почетком реконструкције простора где су се налазиле лаборато-
рије, а у циљу изградње амфитеатра, простор лабораторије је испра-
жњен. Део опреме који је могао да  се смести у кабинет је сачуван, 
али највећи део опреме (посебно кабина за лакирање и остала круп-
на опрема) су отуђени. Након изградње амфитеатра лабораторији је 
додељен нови простор, али знатно мањи од претходног и у великој 
мери неуслован, посебно за рад са студентима. Ипак и у таквим 
условима започето је њено опремање и довођење у функцију.

Проф. др Душан Скакић је јуна 2010. године издвојио од сред-
става Завода за контролу квалитета намештаја око 12.000 еура да би 
се купила савремена опрема за испитивање квалитета лакираних по-
вршина. 

тада је набављена следећа опрема:

1. Posi Tector 200 Advance, 0-1000um - Инструмент за мерење 
дебљине сувог филма лака без разарања на дрвеној подлози

2. Ултрасонични гел за Posi Tector 200
3. PosiSoft Softwear za Windows - Универзални софтвер за Posi 

Tector 200 i PosiTest AT-A
4. Elcometer 121/4 TOP Paint inspection gauge, metric - Инстру-

мент за мерење дебљине сувог лака формирањем клинастог 
зареза и мерење адхезије засецањем

5. Surftest Roughness tester TR 200 + SOFTWEAR - Уређај за мере-
ње храпавости, 13 параметара, испоручује се са софтвером

Неки од инструмената који се користе у лабораторији за површинску 
обраду дрвета
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6. PosiTest Pull off adhesion tester AT-A Automatic - Уређај за 
одређивање адхезије методом печаника са аутоматским по-
већањем силе кидања, испоручује се са печатницима и адхе-
зивом

7. Adhesive Kit za PosiTest AT-A
8. Печатници 20mm, 10 ком.
9. Cross hatch cutter blade, 4 sides, 6 teeth X2 mm ,- Нож за засе-

цање намењен за Elcometer 121/4 TOP, намењен за дебљину 
0-120mm 

10. Cross hatch cutter blade, 4 sides, 6 teeth X 3 mm  - Нож за засе-
цање намењен за Elcometer 121/4 TOP, намењен за дебљину 
120-250mm 

11. Novo Gloss TRIO  Statistical glossmeter: triple angle , 20, 60, 85 
degree,softwear – Мерач сјаја са софтвером

12. Elcometer 3095 Buchholz Hardness Tester - Уређај за одређива-
ње тврдоће лака утискивањем сечива

13. Vaga Kern Ew 600-2M, max 600g, тачност 0.01g, одобрена, 
испоручује се заједно са маркицом и каблом за конекцију са 
рачунаром и софтвером 

током 2013. године опрема је допуњена следећим инструменти-
ма / прибором:

1. pHmetar -pH TESTER 206-pH1, Testo
2. Електромагнетска мешалица - C-MAG HS, IKA
3. основно лабораторијско посуђе

овом набавком значајно су унапређене могућности да се у 
лабораторији обављају различита испитивања, тако да су до сада 
већ урађене две магистратуре, два доктората и више радова 
објављених у часописима и на скуповима. Уз то, у лабораторији се 
изводе лабораторијске вежбе из предмета Површинска обрада дрве-
та на основним студијама.



118

III. ЦЕНтРИ

1. Центар за машине и алате за обраду дрвета

Центар за машине и алате за 
обраду дрвета  је  формиран 
21.07.2007. године из Лаборато-
рије и радионице за машине за 
обраду дрвета која је била фор-
мирана знатно раније (1970. годи-
не). Центар је настао као резултат 
акумулираних знања из области 
машинских конструкција, развоја 
производа и процеса у дрвној ин-
дустрији и оспособљен је за ра-
зличите области истраживања.  
активности центра обухватају сле-
деће области: 

- образовање и обука студента, 
- научно-истраживачки рад  
- израда прототипова намештаја и 
производа од  дрвета. 

Центар помаже у реализацији наставно-научних програма са ак-
центом на оспособљавање студената за примену стечених знања 
(bachelor, master и PhD нивоа) као и у решавању конкретних пробле-
ма у компанијама дрвне индустрије. У центру су изведени експери-
менти за једну докторску дисертацију (др Марија Мандић), један ма-
гистраски рад (мр Зоран Ђуришић), десет мастер радова и више од 
двадесет дипломских и завршних радова на основним студијама.

Центар располаже следећим лабораторијским машинама за ме-
ханичку обраду дрвета и материјала на бази дрвета: комбинована 
машина за обраду дрвета (рендисаљка, глодалица, кружна тестера и 
бушилица), брусилица, трачна тестера и струг. У центру постоји и 
обимна збирка алата за примарну и финалну обраду дрвета. За по-
требе научно истаживачког рада Центар располаже са два мерно-
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аквизициона уређаја СРД1 (слика 2) и СРД2 за мерење снаге резања 
при механичкој обради дрвета и материјала на бази дрвета, бескон-
тактни давач броја обртаја, бесконтактни давач темепературе (до 
700оC), микроскоп са увећањем до 500x u другу ситнију опрему.

Досадашња активност Центра за машине и алате за обраду дрвета:

1. Учешће на пројектима: 

Пројекат “Дрвна биомаса као ресурс одрживог развоја Србије”, 
2008-2010 (тР20070), пројекат Kомерцијално коришћење дрвног 
остатка као ресурса за економски развој  на сјеверу Црне Горе, 
Студија изводљивости, (Уговор 40507), пројекат „Истраживање 
климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: 
праћење утицаја, адаптација и ублажавање“, односно потпроје-
кат бр. 7 „Ублажавање климатских промена коришћењем обно-
вљивих извора енергије“, 2011- (III 43007).

2. одбрањена докторска дисертација из области механичке прераде 
дрвета:

Марија Мандић „анализа обрадљивости храстовине при обим-
ном глодању“, одбрањена 2015. године на Шумарском факулте-
ту у Београду.

Инсталација за мерење сна�е резања
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3. објављени радови у међународним часописима:

Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2012): Possibilities of imple-
mentation of CHP (combined heat and power) in the wood industry 
in Serbia, Energy, Vol 48, No. 1, pp 169–176, DOI: 10.1016/j.
energy.2012.02.073
Mandić, M., Porankiewicz, B., Danon, G. (2015): An Attempt at Mo-
delling of Cutting Forces in Oak Peripheral Milling, BioResources, Vol 
10, No 3, pp  5489-5502, DOI:10.15376/biores.10.3.5489-5502
Mandić, M., Svrzić, S., Danon, G. (2015): The comparative analysis of 
two methods for the power consumption measurement in circular 
saw cutting of laminated particle board, Wood Research, Vol. 60, br. 
1,  pp 125-136

4. објављени радови у домаћим часописима:

Мандић, М., тодоровић, Н., Попадић, Р., Данон, Г. (2011): Утицај 
својстава дрвета и технолошких параметара обраде на снагу ре-
зања при обради термички модификованог буковог дрвета гло-
дањем, Гласник Шумарског Факултета 104, стр 109-124, Београд, 
Србија.
Сврзић, С., Мандић, М., Данон, Г. (2015): „Утицај параметара ре-
зања на губитак масе при обради плоче иверице AWJC мето-
дом”; Шумарство 1-2, стр 73-82, 2015. Шумарски факултет, Бео-
град, Србија.
Мандић, М. Данон, Г. (2010): Мерење снаге резања при обради 
дрвета глодањем, Прерада дрвета 29, стр 34-41, Београд, Србија.

5. објављени радови на међународним скуповима:

Furtula, M., Mandić, M. Danon, G., Bajić, V. (2010): The  possibility 
of substitution of fossil  fuel with wood boimass in the national 
parks Kopaonik and Tara, 18th European Biomass Conference and 
Exhibition, Lion, France, ETA-Florence, pp 283-288,
Mandić, M., Todorović, N., Popadić, R., Danon G. (2010): Impact of 
thermal modification and technological parameters of processing on 
cutting powers in milling wood processing, First Serbian Forestry 
Congress - Future with forest, Serbia, Belgrade, 11. - 13. 11. 2010. 
Congress Proceedings, pp 1438-1453
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Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2011): The Possibility of Using 
CHP in Sawmills in Serbia, 19th European Biomass Conference and 
Exhibition, Berlin, Germany, ETA-Florence, pp 2260-2265 

Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2011): Perspectives of CHP in 
the Wood Industry in Serbia, 6th Dubrovnik Conference on Sustain-
able Development of Energy, Water and Environment Systems, 
Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, Zagreb, 
pp 1-12

Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2011): Korišćenje drvne 
biomase u planinskim turističkim centrima - primer Goč (Dobre 
vode), Zbornik radova 7, Regionalne konferencije “Životna sredina ka 
Evropi” EnE11, Ambasadori životne sredine i Privredna komora 
Srbije, Beograd, pp 139-143 

Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2013): Cradle-to-Gate Life-Cycle 
Fossil Energy Inventory and Impact Assessment of Wood Fuel 
Manufacturing from Hardwood Forest Biomass, 8th Dubrovnik 
Conference on Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems, Faculty of Mechanical Engineering and Naval 
Architecture, Zagreb, pp 1-24 

Mandić, M., Mladenović, G., Tanović, LJ., Danon, G. (2014): Model za 
predikciju si le rezanja pri  obimnom glodanju hrastovine, 
Međunarodna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering“ 
(KODIP), Budva, Crna Gora 18-21.06.2014, Zbornik radova pp 231–239

Svrzić, S., Mandić, M. (2015): „The influence of controlled gamma 
ray exposition upon chemical structure changes of the several wood-
based composites using the ftir spectra“, rad saopšten na međuna-
rodnoj konferenciji: Second International Scientific Conference 
WOOD TECHNOLOGY & PRODUCT DESIGN, 30th August – 2nd 
September, 2015, University Congress Centre, OHRID, Republic of 
Macedonia.

Mandić, M., Danon, G., Svrzić, S. (2015): „The Comparative Analysis 
of Two for Methods for Peripheral  Mil l ing Cutting Force 
Measurement of oak wood“ 26th International Conference on Wood 
Science and Technology, 16th October, 2015, Zagreb, Croatia.     
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2. Центар за биомасу

Центар за биомасу је основан, одлуком Савета Универзитета у 
Београду од 16.02.2007. године. За руководиоца је био, од стране фа-
култета, постављен др Војислав Бајић ред. проф., а за његовог заме-
ника др Градимир Данон ред. проф. Усвојен је и Правилник о раду 
Центра за биомасу (2011. године) и за руководиоца, након одласка 
проф. др Војислава Бајића у пензију, изабран проф. др Градимир Да-
нон. Правилником су предвиђене следеће активности:

• Развој и одржавање базе података о дрвној биомаси (дрвни оста-
ци у шумама и дрвни остататак у дрвопрерађивачкој индустрији).

• Праћење и примена најновијих достигнућа у области коришћења 
дрвне биомасе.

• активност на сакупљању, стицању, развијању и преношењу зна-
ња о обновљивим изворима енергије;

• Повезивање и успостављање сарадње са сличним институцијама 
у земљи и иностранству које се баве сличном проблематиком.

• Популаризација коришћења дрвне биомасе.
• Праћење и иницирање прописа у области дрвне биомасе.
• Координација обезбеђивања финансијских средстава из домаћих 

и иностраних подстицајних фондова или заинтересованих инве-
ститора за реализацију пројеката у области коришћења биомасе;

• Израда студија и програма из области коришћења дрвне биомасе 
за енергију.

• Формирање лабораторије за истраживање у области дрвне био-
масе 

• Издавање билтена и часописа, популарних брошура и књига као 
и електронских издања стручних радова о коришћенју дрвне био-
масе.

• анализа и предлози за унапређивање правног и институционал-
ног оквира у области коришћења дрвне биомасе.

• Функционално обједињавање образовних и истраживачких ак-
тивности из области дрвне биомасе.

Центар за сада не располаже простором и опремом. 
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Досадашња активност Центра за биомасу:

1. Учешће на пројектима: 
Пројекат“Дрвна биомаса као ресурс одрживог развоја Србије”, 
2008-2010 (тР20070), пројекат Kомерцијално коришћење дрвног 
остатка као ресурса за економски развој  на сјеверу Црне Горе, 
Студија изводљивости, (Уговор 40507), пројекат „Истраживање 
климатских промена и њиховог утицаја на животну средину: 
праћење утицаја, адаптација и ублажавање“, односно потпроје-
кат бр7. „Ублажавање климатских промена коришћењем обно-
вљивих извора енергије“, 2011- (III 43007).

2. одбрањена докторска дисертација из области коришћења дрвне 
биомасе

Младен Фуртула „Утицај еколошких и енергетских фактора на 
коришћење чврстих дрвних горива у Србији“, одбрањена 2014. 
године на Шумарском факултету у Београду

3. објављени радови у међународним часописима:
Градимир Данон, Милосав анђелић, Бранко Главоњић, Ратко Ка-
довић, Младен Фуртула (2010): Wood Biomass for Energy in 
Montenegro, Thermal science, br 14, str: 783-798, Београд
Градимир Данон, Младен Фуртула, Марија Мандић (2012): 
Possibilities of implementation of CHP (combined heat and power) 
in the wood industry in Serbia, Energy, вол 48, бр. 1, стр. 169–176

4. објављени радови у домаћим часописима:
Младен Фуртула, Градимир Данон, Војислав Бајић (2009): Мо-
гућност замене фосилних горива дрвном биомасом у туристич-
ком центру на Копаонику, Прерада дрвета, бр. 25, стр. 31-34, 
Београд.
Младен Фуртула, Градимир Данон, Војислав Бајић (2009): Суп-
ституција фосилних горива дрвном биомасом у планинским ту-
ристичким центрима- пример Гоч (Добре Воде), Енергија, еконо-
мија, екологија, бр 11, стр. 311-315, Београд.
Никола Кнежевић, Младен Фуртула, Градимир Данон, Војислав 
Бајић (2010): Могућност замене фосилних горива дрвном био-
масом у туристичким објектима у националном парку тара, Пре-
рада дрвета, бр. 29, стр. 27-33, Београд.
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5. објављени радови на међународним скуповима:

Младен Фуртула, Градимир Данон, Војислав Бајић (2009): Poten-
tial of Wood Biomass for Energy from Forestry and Wood Industry in 
Serbia, Proceedings of the 17th International Conference, 2009., 
стр. 315-319, Хамбург.
Младен Фуртула, Марија Мандић, Градимир Данон, Војислав 
Бајић (2010): The Possibility of Substitution of Fossil Fuel with Wood 
Biomass in the National Parks Kopaonik and Tara, Proceedings of the 
18th International Conference, 2010., стр. 283-287, Лион.
Градимир Данон, Младен Фуртула (2010): Могућности комбино-
ване производње топлотне и електричне енергије сагоревањем 
дрвних остатака, Међународна конференција Електране 2010, 
Врњачка Бања.
Градимир Данон, Младен Фуртула, Марија Мандић (2011): The 
Possibility of Using CHP in Sawmills in Serbia, 19th European 
Biomass Conference and Exhibition, ETA-Florence,. стр. 2260-2265, 
Берлин.
Градимир Данон, Младен Фуртула, Марија Мандић (2011): 
Perspectives of CHP in the Wood Industry in Serbia, 6th Dubrovnik 
Conference on Sustainable Development of Energy, Water and 
Environment Systems, Faculty of Mechanical Engineering and Naval 
Architecture, стр. 1-12, Загреб.
Градимир Данон, Младен Фуртула, Марија Мандић (2011): Ко-
ришћење дрвне биомасе у планинским туристичким центрима - 
пример Гоч (Добре воде), Зборник радова 7, Регионалне конфе-
ренције “животна средина ка Европи” ЕнЕ11, амбасадори 
животне средине и Привредна комора Србије, 2011, стр. 139-
143, Београд.
Градимир Данон, Младен Фуртула, Марија Мандић (2013): 
Cradle-to-Gate Life-Cycle Fossil Energy Inventory and Impact 
Assessment of Wood Fuel Manufacturing from Hardwood Forest 
Biomass, 8th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of 
Energy, Water and Environment Systems, Faculty of Mechanical 
Engineering and Naval Architecture, стр. 1-12, Загреб.



125

3. Центар за маркетинг и економику дрвне индустрије

Центар за маркетинг и економику дрвне индустрије је основан у 
фебруару 2004.године у оквиру Катедре за организацију и економи-
ку дрвне индустрије. Потреба за оснивањем центра настала је након 
усвајања новог концепта студијског програма на тадашњем одсеку 
за прераду дрвета по коме су формирана три усмерења од којих се 
једно усмерење односило на образовање студената из области ме-
наџмента и маркетинга у преради дрвета. У оквиру центра основана 
је и пратећа лабораторија за потребе извођења практичне наставе 
студената из области истраживања тржишта дрвета и производа од 
дрвета и израде њихових дипломских и мастер радова. 

Поред тога, као додатни циљеви оснивања Центра за маркетинг 
и економику дрвне индустрије били су:

• формирање јединствене базе података о броју и структури пре-
дузећа у дрвној индустрији Србије, броју запослених радника, 
величини и структури прихода по делатностима у оквиру дрвне 
индустрије Србије, спољнотрговинском билансу, резултатима 
пословања предузећа по појединим делатностима у оквиру 
дрвне индустрије Србије,

• праћење стања у области шумарства Србије у делу који се од-
носи на сировинске ресурсе као базу за развој дрвне индустри-
је Србије,

• истраживање тржишта и техно-економске анализе из области 
дрвне индустрије,

• обезбеђење простора и средстава за научно-истраживачки рад 
наставног особља на предметима трговина дрветом, Економи-
ка дрвне индустрије и Маркетинг у преради дрвета,

• стварање услова за концентрацију постојеће и набавку нове 
опреме, на једном месту, са циљем побољшања практичног 
рада и истраживања из ове области,

• стварање могућности за одржавање семинара и других облика 
практичне наставе за стручњаке из производње, ради бржег 
трансфера знања и

• стварање могућности за размену података са предузећима и 
сличним центрима у земљи и иностранству.
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оснивање Центра за маркетинг и економику дрвне индустрије је 
врло брзо дало свој пуни ефекат у свим наведеним сегментима, а по-
себно у сегменту јединствене базе података о дрвној индустрији Ср-
бије чији се подаци, поред потреба наставе и научно-истраживачког 
рада, данас користе за израду кључних стратешких докумената за по-
требе дрвне индустрије Србије (стратегије, акциони планови, развој-
на политика и слично). Подаци овог центра су до сада коришћени у 
изради преко 20 дипломских радова, 4 мастер рада, 2 специјалистич-
ка рада, 2 магистарска рада и 3 одбрањене докторске дисертације, 
као и великом броју објављених стручних и научних радова. Да наве-
дена база података представља данас најрелевантнији извор подата-
ка о дрвној индустрији у Србији потврђује и чињеница да су подаци 
из ове базе коришћени за анализу актуелног стања дрвне индустрије 
Србије за потребе израде ‘’Акционо� плана подршке дрвној инду-
стрији Србије у извозу производа са високом додатом вредношћу’’ 
који је урађен за потребе Владе Републике Србије у 2016. години.

особље центра (2016):

Руководилац: проф. др Бранко Главоњић
Стручни сарадник: Љиљана Пајовић, дипл. економиста
Сарадник: Гордана Стијепчић

4. Центар за трговину дрветом

Центар за трговину дрветом је основан у јуну 2004.године у 
оквиру Катедре за организацију и економику дрвне индустрије. По-
треба за оснивањем центра настала је као резултат чињенице да ак-
туелна кретања на међународном тржишту дрвета и производа од 
дрвета у много већој мери утичу на раст цена сировина него на раст 
цена финалних производа. то налаже знатно већу ефикасност иско-
ришћавања сировина и смањење свих трошкова у сфери промета 
производа од дрвета и пред стручне кадрове који се баве пословима 
трговине дрветом и производима од дрвета поставља све сложенијe 
задатке. они се крећу од послова везаних за истраживање домаћег и 
иностраних тржишта до реализације конкретних послова у унутра-
шњој и спољној трговини. 
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У оквиру центра формирана је и јединствена палета узорака нај-
значајнијих комерцијалних дрвних врста из умерене и тропске зоне 
којима се тргује у свету. Палета дрвних врста се користи у наставном 
процесу са студентима из предмета трговина дрветом и производи-
ма од дрвета. Поред наведеног, у оквиру овог центра налазе се и 
узорци најзаступљенијих типова подова од дрвета и дрвних горива 
који се производе и извозе из Србије. 

У оквиру Центра за трговину дрветом реализују се следеће ак-
тивности: 

• наставни процес-практичне вежбе из предмета трговина 
дрветом и производима од дрвета; 

• формирање јединствене базе података о производњи, 
увозу, извозу, потрошњи и ценама најзначајнијих дрвних 
сортимената и производа од дрвета: трупци, резана гра-
ђа, фурнир, плоче на бази дрвета, паркет, грађевинска 
столарија и намештај од дрвета;

• праћење токова трговине дрветом и производа од дрвета 
у Србији и њеним најзначајнијим извозним тржиштима;

• праћење актуелног стања на домаћем и међународном 
тржишту дрвета и производа од дрвета у смислу: продаје 
дрвета, царинских и ванцаринских баријера за производе 
од дрвета, захтева за сертификатима и квалитетом, при-
мене европских (ЕН) и ИСо стандарда за производе од 
дрвета и сл.,

• истраживање тржишта дрвета и производа од дрвета у 
Србији и на међународном тржишту;

• праћење законске регулативе из области промета дрвета 
и производа од дрвета  у земљи и иностранству,

• креирање и праћење реализације стратегија извоза дрве-
та и производа од дрвета из Србије,

• обезбеђење простора и средстава за научно-истраживач-
ки рад наставног особља на предметима трговина дрве-
том, Економика дрвне индустрије и Маркетинг у преради 
дрвета;
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• стварање могућности за одржавање семинара и других 
облика практичне наставе за стручњаке из производње, 
ради бржег трансфера знања и

• стварање могућности за размену података са предузећи-
ма и сличним центрима у земљи и иностранству.

оснивање центра и формирање јединствене базе података о 
производима од дрвета имају данас велики значај за пружање подр-
шке студентима у изради дипломских, мастер и специјалистичких ра-
дова, као и асистентима и наставницима на катедри за потребе изра-
де докторских дисертација и научно-истраживачких радова. Центар 
има и одговарајући национални значај јер се подаци из базе подата-
ка овог центра шаљу као национални подаци за Србију у Комитет за 
дрво Уједињених нација и Фао организацију Уједињених нација. По-
ред наведеног, подаци овог центра су до сада коришћени у изради 
преко 15 дипломских радова, 2 мастер рада, 7 специјалистичких ра-
дова, 2 магистарска рада и 2 одбрањене докторске дисертације, као 
и великом броју објављених стручних и научних радова.

особље центра (2016):

Руководилац: проф. др Бранко Главоњић
Сарадник у настави: александра Лазаревић

5. Центар за пројектовање и дизајн ентеријера и намештаја

Центар за пројектовање и дизајн ентеријера и намештаја је осно-
ван 28.05.2004. године у оквиру Катедре финалне прераде дрвета. По-
треба за оснивањем центра настала је као резултат чињенице да је у 
оквиру наставног програма одсека почело са радом Усмерење за про-
јектовање намештаја и ентеријера, са низом предмета из уже струч-
но-уметничке области који се по први пут изучавају у том обиму на 
Шумарском факултету.  Као подршка бржем и свеобухватнијем разво-
ју нових дисциплина, у оквиру Центра за пројектовање и дизајн енте-
ријера и намештаја почело се са реализацијом следећих активности: 

• учешће у научно-развојним, истраживачким и стручно-умет-
ничким пројектима;
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• пружање могућности за обављање стручне праксе/стажирање 
студената основних/дипломских/постдипломских студија, у 
циљу унапређења стручности и обезбеђења квалитетних ка-
дрова;

• покретање интерних конкурса у сарадњи са компанијама за 
најбоље дизајнерско решење намештаја и других производа од 
дрвета, из ког настају производи који се даље могу развијати и 
комерцијализовати, а у сврху даље едукације студената, про-
моције и напретка струке.

• развој партнерских односа између дрвопрерађивачког сектора 
Републике Србије и културних организација Србије; 

• организовање наступа на сајмовима и дизајн манифестацијама 
у циљу промовисање струке у домаћој и међународној јавности;

• вертикално повезивање привредних субјеката у циљу што веће 
финализације дрвне сировине;

• развој и промоција конкурентности, продуктивности, иноватив-
ности и нових савремених технологија намењених преради др-
вета у Србији;
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• организација стручних конференција, семинара, радионица из 
уже стручно-уметничке и научне области обликовање произво-
да од дрвета;

• основне и допунске едукације и тренинг програми за потребе 
финалног  сектора дрвне индустрије Србије;

• формирање јединствене базе података, литературе, узорака 
материјала и конструктивних решења;

• обезбеђење простора и средстава за стручно-уметнички и на-
учно-истраживачки рад наставног особља на предметима 
Усмерења за пројектовање намештаја и ентеријера;

• стварање могућности за размену података са предузећима и 
сличним центрима у земљи и иностранству;

• оснивање фонда за младе таленте из кога се помажу најбољи 
студенти са одсека и финансира њихово стручно усавршавање;

• пружање подршке студентима у изради дипломских, мастер и 
магистарских радова као и асистетима и наставницима за изра-
ду стручно-уметничких радова.

особље центра:

Руководиоци: проф. др Сокол Соколовић (2004-2008), мр Јелена 
Матић (2009-данас)

Стручни сарадници: мр Јелена Матић (2004-2008), Миљана Ни-
колић (2011-2013), александра Бурда (2013-2015)

Стручна посета у компанији Biesse у Италији 2007. �одине
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Реализовани пројекти објављени у књизи 
„L’ art de la decoupe“, Jean  Charles trebbi, 
2010. �одине

IV. ЗБИРКЕ

Катедра хемијско-механичке прераде дрвета располаже збирком 
узорака пиезотермопластика и плоча влакнатица, као и узорцима це-
лулозних пулпи произведених различитим поступцима пулповања, 
затим збирком производа такозване хемијске целулозе - вискозним 
влакнима и сличним производима.
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од 1956-2016. године у наставном процесу на одсеку је учество-
вало 104 наставника, асистената и сарадника у настави.

Почетком септембра 2016. године на одсеку се налази 
укупно 31 наставник и сарадник од којих:

• 8 редовних професора
• 5 ванредних професора
• 14 доцената
• 1 асистент и
• 3 сарадника у настави

Председавајући Већа одсека за технологије, менаџмент и про-
јектовање намештаја и производа од дрвета је проф. др Бранко Гла-
воњић, а заменици председавајућег су проф. др Миланка Ђипоро-
вић-Момчиловић и доц. др Игор Џинчић.
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Наставно и стручно особље је организовано по катедрама. У 
2016. години у организационој структури одсека налазе се следеће 
катедре:

• Катедра примарне прераде дрвета
• Катедра машина и уређаја у преради дрвета
• Катедра хемијско-механичке прераде дрвета
• Катедра финалне прераде дрвета
• Катедра за организацију и економику дрвне индустрије и
• Катедра за заштиту дрвета

У наставку су представљене кратке биографије наставног особља 
по катедрама, посебно за наставно особље раније запослено на кате-
дри и посебно за наставно особље тренутно запослено на катедри.
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образовање студената из области 
Механичке прераде дрвета, која је 
стуб Катедре примарне прераде др-
вета, око које се окупљају други 

сродни предмети, у Србији уведено је Уред-
бом Пољопривредног факултета у Београду 
од 21. септембра 1924. године, када је као 
посебни и нови предмет у наставни план уве-
ден предмет Елементи машина и инсталација 
за обраду дрвета, као и предмет Шумарска 
трговина и индустрија. На основу Закона о 
универзитетима од 28. јуна 1930. године на 
Пољопривредно-шумарском факултету у Бео-
граду донета је, 1932. године, Уредба којом 
се на Шумарском одсеку предају и предмети: 
Механичка прерада дрвета и Хемијска техно-
логија дрвета. Уредба пољопривредно-шу-
марских факултета у Београду и Загребу, од 
30. маја 1939. године, утврђује наставни план 
Шумарског одсека са 39 предмета, када се 
као нови предмети јављају, поред осталих и 
предмети: основи општег машинства и елек-
тротехнике и Шумарско машинство. Настав-
ним планом из 1945/46 школске године фор-
миран је Шумско-индустријски одсек, који је 
имао наставни план претежно техничко-тех-
нолошке орјентације, када је предмет Меха-
ничка прерада дрвета слушан на четвртој го-
дини студија са фондом часова 5+2, у седмом 
и 5+2 у осмом семестру. Првим Статутом Шу-
марског факултета (основаног 5. фебруара 
1949. године) из 1956. године факултет има 
два одсека: Шумарски и Дрвно -индустриј-
ски. Наставни план Дрвно-индустријског од-
сека је био први у СФРЈ и добро је обухватио 
проблематику струке, с тим што је обезбедио 
потребну везу са шумарском струком из које 

Катедра примарне 
прераде дрвета
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се развио. Студије трају четири године. тада се на Шумарском одсеку 
слуша предмет Механичка прерада дрвета, са фондом часова 2+2 у 
VII и 3+3 часа у VIII семестру, а на Дрвно-индустријском одсеку уводи 
се предмет Примарна прерада дрвета, која се слуша у V семестру са 
3+2 часа, а у VI семестру са 4+3 часа наставе. Наставним планом из 
1958. године, Дрвно-индустријски одсек дели се на одсек за меха-
ничку и одсек за хемијску прераду (ова промена потврђена је изме-
нама и допунама Статута од 4. јануара 1960. године). тада се на Шу-
марском одсеку укида предмет Механичка прерада дрвета, а на 
одсеку за механичку прераду дрвета уводи се предмет Примарна 
механичка прерада дрвета, који се слуша са фондом наставе 3+2 
часа у V и VI семeстру. На Хемијском одсеку уводи се предмет Меха-
ничка технологија дрвета, са фондом наставе 2+0 и 2+2 часа. Исти 
наставни план остаје и у наставном плану од 1. октобра 1961. године. 
Статутом из 1966. године, који је примењиван од 1.X. 1967. године, 
на одсеку за шумарство уводи се предмет основи прераде дрвета, 
са фондом наставе 2+1 у VII и VIII семстру, а на одсеку за прераду др-
вета слуша се предмет Примарна механичка прерада дрвета, са фон-
дом часова 4+3 у V и 4+4 у VI семестру. тада долази до гашења одсе-
ка хемијске прераде дрвета, који прелази на технолошко 
-металуршки факултет, где убрзо долази до његовог гашења. Настав-
ним планом од 21. XII 1973. године, на Шумарском одсеку и даље се 
слуша предмет основи прераде дрвета, са 2+0 часова наставе у VII и 
VIII семестру. На одсеку за прераду дрвета долази до раздвајања 
предмета Примарна механичка прерада дрвета, уместо које се уводе 
предмети: Прерада дрвета на стругарама, са фондом часова 2+2 у V 
и VI семестру и предмет Фурнири и фурнирске плоче, са истим фон-
дом часова у истим семестрима. Наставним планом из 1988. године 
предмет Прерада дрвета на стругарама мења назив у предмет Пре-
рада дрвета на пиланама са истим фондом часова и истим местом у 
наставном плану. Увођењем једносеместралних предмета по пропо-
зицијама болоњског процеса из 2007. године, предмет Прерада др-
вета на пиланама категорише се као обавезни предмет у шестом се-
местру са фондом часова 4+4 и 8 ЕСПБ бодова. Изменама наставног 
плана из 2008. године предмет Прерада дрвета на пиланама слуша 
се у VI семестру, са фондом часова 3+3.
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Развој научно-истраживачког рада у области прераде дрвета, у 
свету и Европи, везан је за другу половину деветнаестог и почетак 
двадесетог века, са значајним замахом између два рата. У нашој 
земљи развој научно-истраживачког рада везан је за другу половину 
двадесетог века. Формирање Шумско-индустријског смера 
Шумарског факултета у Београду 1945. године, односно формирање 
Дрвно-индустријског одсека 1956. године, значајно је допринео 
развоју научне и стручне делатности у области прераде дрвета. 
Иницијатива за прве научне и стручне радове проистицала је из 
потребе за квалификовањем научног кадра. За то су била потребна 
финансијска и материјална средства. тада је почело оснивање и 
опремање лабораторија, а развијан је и систем финансирања 
научног рада. Модел опремања лабораторија за научни рад, од тада 
па све до данас, остао је углавном исти. Ради се о комбинованим 
изворима финансирања од средстава намењених строго научном 
раду и средстава намењених настави, која по систему конкурса 
додељује одговарајуће министарство за развој факултетске 
материјалне базе. Захваљујући шездесетогодишњем раду и 
стварању данашњи одсек за технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета Шумарског факултета има 
значајно квалитативно и квантитативно савремену опрему за 
наставно-научни рад. тако на Шумарском факултету постоје бројне 
савремено организоване и опремљене лаборатрије, које покривају 
целокупну област деловања, од сакупљања семена и производње 
садница, па до испитивања готових производа од дрвета и њиховог 
пласмана. У оквиру тих лабораторија, завода и центара раде и 
лабораторије за Својства дрвета и Хидротермичку обраду дрвета, 
пилане у оквиру наставних база Гоч и Дебели Луг у којима се 
успешно обављају истраживања за потребе научно-истраживачког 
рада и теренске наставе студената. треба знати да је, огромно 
богатство простора, шумских комплекса, опреме, кадрова и свега 
другог чиме факултет, одсеци и катедре данас располажу стварано 
напорним и истрајним радом наставника и сарадника Шумарског 
факултета и да су значајна основа за даљи успешан рад и развој свих 
и сваког појединца који ту целину чини. На овом месту треба истаћи 
да значајан део активности чланова катедре, сваког у своје време, 
чини и несебичан пренос знања из области којима су се бавили у 
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струку, којој су свим својим бићем припадали. Израдом великог број 
пројеката, студија, екпертиза за потребе привреде чланови катедре 
су на најбољи могући начин допринели њеном раду и развоју.

Унутрашња организација Дрвно-индустријског одсека организо-
вана је у оквиру катедара. Катедре су основне организационе једи-
нице које се брину о образовним, научним и кадровским потребама 
за успешно обављање наставе и научно-истраживачког рада. Кате-
дру примарне прераде дрвета, прецизније примарне механичке 
прераде дрвета, све време чинили су предмети који се односе на ту 
област и  кадрови који су изводили наставу из тих области. Суштину 
тих предмета чинила је Прерада дрвета на пиланама и предмети 
који гравитирају тој области или су због потреба струке изведени из 
те области. тако су у оквиру катедре, са извесним променама кроз 
време, изучавани премети: Прерада дрвета на пиланама, Својства 
дрвета (ранији називи технолгија дрвета и Познавање својстава др-
вета), Хидротермичка обрада дрвета, као предмет због значаја из-
двојен из предмета Пиланске прераде дрвета, Фурнири и фурнирске 
плоче. По сродности материје и значаја за струку, у оквиру Катедре 
примарне прераде дрвета припадају и предмети анатомија дрвета, 
Заштита дрвета и Машине и алати за обраду дрвета, али су ови пред-
мети, због кадровскх и организационих потреба мењали своје место.

Наставу из предмета катедре изводили су проф. др Милутин 
Кнежевић, први доктор наука из области прераде дрвета, који је 
успешно изводио наставу из Прераде дрвета на пиланама, техноло-
гије дрвета, Фурнира и фурнирских плоча, Машина за обраду дрвета 
и који је, иако по образовању инжењер шумарства, ударио темеље 
Прераде дрвета на нашем факултету, коме дугујемо велику захвал-
ност за оснивање и развој Дрвно-индустријског одсека. Другу гене-
рацију наставника стасалих на катедри чинили су проф. др Надежда 
Лукић-Симоновић, проф. др Момир Николић, проф. др Михало Ни-
колић и мр Даринка Сисојевић. У овом периоду, значајну помоћ у из-
вођену наставе из предмета или сродних дисциплина неопходних за 
развој катедре пружали су и проф. др Светислав Васиљевић, проф. 
др Јован Павић и проф. др Михаило Петровић. трећу генерацију на-
ставника Катедре чинили су проф. др Борислав Шошкић, проф. др 
Бранко Колин и доцент др Лука Главашки. четврту генерацију настав-
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ника чине проф. др Здравко Поповић и ванредни професор др Вла-
дислав Здравковић. Пету генерацију наставника, стасалих да осми-
сле и понесу терет одговорности за развој катедре у наредном 
периоду чине др Горан Милић, ванр. проф., доцент др Ранко Попа-
дић, доцент др Небојша тодоровић и доцент др александар Ловрић. 
У текућем периоду катедра има шест наставника који успешно и од-
говорно обављају наставу, баве се истраживањима и научно-истра-
живачким радом и успешно сарађују са предузећима из области 
Прераде дрвета. Несебичну помоћ у извођењу наставе у овом пери-
оду из предмета анатомија дрвета, која је после година постојања на 
путу потпуног кадровског решења, пружа проф. др Драгица Вилотић.

На крају желим истаћи да је за успех целине битан успех и рад 
сваког појединца и да успешни појединци чине успешну целину, као 
и да успех појединца не сме ићи против интереса целине. Другим 
речима, целина мора бити дорасла изазову да препозна сваког поје-
динца који је зарад својих интереса и амбиција, или због незнања, 
неспособности или недостатка храбрости,  спреман да жртвује инте-
ресе и просперитет целине. овакав однос у целини је неопходан да 
би целина, односно друштво које ту целину чини, ишло напред и 
како се никада не би поновило време када је због појединаца трпела 
и назадовала целина. На овом месту су обрађивани позитивни при-
мери, а грешке и недостаци којих је било у прошлости покривени су 
добрим делима мудрих, истрајних и вредних наставника и сарадни-
ка, на чему су им захвалне садашње и генерације које долазе.

 

Проф. др Борислав Шошкић
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Милутин КНЕЖЕВИЋ
редовни професор

Рођен је 07. септембра 1905. године у Личкој Јасеници, срез огу-
лински. Године 1924. завршио је гимназију у огулину. Дипломирао је 
1928.године на Пољопривредно-Шумарском факултету у Загребу. 
Практични шумарски испит положио је на Пољопривредно-Шумар-
ском факултету у Земуну 1932. године. Докторску дисертацију одбра-
нио је 1951. године.

Кретање у служби: У државну шумарску службу ступио је 1929. годи-
не у Дирекцији шума у Загребу. До 1941. године ради као шеф 
шумарских управа у Карловцу, Глини, Врбањи и Раићу, када због 
рата бежи у Србију и почиње да ради у Дирекцији шума у чачку 
до августа 1942. године. Након тога прелази у Дирекцију шума у 
Београду до ослобођења. До 02. маја 1946. године радио је и у 
неколико предузећа за прераду дрвета. 02. маја 1946. године 
бива изабран за хонорарног предавача на Пољопривредно-Шу-
марском факултету у Земуну.

Избори за: 

• Предавача: 1947. године је изабран за предавача на предме-
тима: Механичка прерада дрвета и технологија дрвета

• Доцента: 1950. године
• Ванредног професора: 1954. године на предмету Механичка 

прерада дрвета
• Редовног професора: 1957. године на истом предмету.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Активности и награде у току студија и рада: Поред активног рада 
на факултету био је и спољни сарадник Института за испитива-
ње материјала НРС, члан редакције одбора часописа Шумар-
ство. Био је продекан и декан Шумарског факултета Универзи-
тета у Београду. активно је учествовао у формирању Дрвно 
-индустријског одсека на Шумарском факултету Универзитета у 
Београду.

Области истраживања: У току свог рада посебну пажњу посветио је 
рационализацији и економичности рада у пиланама.

Број радова: објавио је преко 50 научних и стручних радова.

Радни однос на Шумарском факултету му престаје одласком у 
пензију 30. септембра 1975. године.
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Надежда 
ЛУКИЋ-СИМОНОВИЋ
редовни професор

Рођена је 13. маја 1923. године у Јовцу, срез Раванички. Гимназију 
је завршила 1943. године  у Јагодини. Године 1950. дипломирала је на 
Шумарском факултету Универзитета у Београду, а 1951. године обави-
ла је тромесечну специјализацију на Пољопривредно-шумарском фа-
култету у Загребу, у Заводу за технологију дрвета. Докторску дисерта-
цију одбранила је на Шумарском факултету у Београду 1961.године. 

Кретање у служби: 10.01.1950. године запослила се на Шумарском 
факултету у Београду у звању млађег инжењера.

Избори за: 

• асистента: 1951. за предмет технологија дрвета 
• Доцента: 1961. на истом предмету
• Ванредног  професора: 1970. године за предмет Познавање свој-

става дрвета
• Редовног  професора: 1977. године на истом предмету.

Активности и награде у току студија и рада: Поред наставних и на-
учно-стручних обавеза на факултету, активно је учествовала у 
раду самоуправних и стручних органа.

Области истраживања: Својства дрвета.

Број радова: објавила је преко 40 научних и стручних радова.

Радни однос на Шумарском факултету јој престаје одласком у 
пензију 30. септембра 1985. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Момир НИКОЛИЋ
редовни професор

Рођен је 25. маја 1929. године у Београду. 
Гимназију је завршио 1947. године у Београду, а 1954. године дипло-
мирао је на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Маги-
старски рад је одбранио 1971. године на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду. Докторску дисертацију је одбранио 1974. 
године на Шумарском факултету у Београду.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету у Београду 
засновао је 01.01.1958. године.

Избори за: 

• асистента: 1958. године на предмету Механичка прерада дрвета
• Доцента: 1975. године на предмету Прерада дрвета на стругарама
• Ванредног професора: 1980. године на истом предмету
• Редовног професора: 1984. године.

Активности и награде у току студија и рада: активно је учествовао у 
раду самоуправних и стручних органа на Факултету и њихових 
радних тела. Запажена је у његова активност у МЗ „Михаило-
вац“ на питањима везаним за заштиту животне средине као и 
ССРН, УРоПУ и многим другим радним организацијама са који-
ма је сарађивао.

Области истраживања: Пиланска прерада дрвета.

Број радова: објавио је преко 50 научних и стручних радова.

Радни однос на Шумарском факултету му престаје одласком у 
пензију 30. септембра 1994. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Михаило НИКОЛИЋ
редовни професор

Рођен је 24. фебруара 1929. године у Пироту. Гимназију је завр-
шио 1948. године у Неготину. Дипломирао је на Шумарском факулте-
ту Универзитета у Београду 1958. године. Магистарски рад одбранио 
је 1969. године такође на Шумарском факултету у Београду где је и 
докторирао 1971. године. 
Кретање у служби: Радни однос је засновао на Шумарском факулте-

ту Универзитета у Београду 01.02.1961. године.
Избори за: 
• асистента: 1961. године на предмету Примарна прерада дрвета
• Доцента: 1971. године на предмету Фурнири и фурнирске плоче
• Ванредног професора: 1977. године на истом предмету
• Редовног професора: 1983. године.
Активности и награде у току студија и рада: Своју активност у дру-

штвеном раду започео је као студент на омладинским радним 
акцијама (Брчко-Бановићи, Шамац – Сарајево, Нови Београд). 

Области истраживања: Производња фурнира и фурнирских плоча.
Чланство у домаћим и међународним организацијама: На Факултету 

је у више наврата био члан самоуправних и стручних органа и 
њихових радних тела. Био је члан Савезне комисије за стандар-
дизацију и члан Комисије за еквиваленцију диплома при Саве-
зном заводу за просветно-културну и техничку сарадњу. Под-
председник Комисије за научни рад 18. Светског IUFRO конгреса.

Број радова: објавио је преко 30 научних и стручних радова.
Радни однос на Шумарском факултету престаје професору Ми-

хаилу Николићу одласком у пензију 30.09.1994. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Борислав ШОШКИЋ
редовни професор

Рођен је 03.01.1947. године у селу Улотина, Црна Гора. Средњу 
техничку школу, дрвно-индустријски смер, завршио је у Беранама 
1965. године. Шумарски факултет Универзитета у Београду уписао је 
1967. године и на истом дипломирао 1971. године са просечном оце-
ном 8,90, као први у генерацији. Последипломске студије из Примар-
не механичке прераде дрвета, уписао је школске 1974/75. године, а 
завршио 04.02.1977. године одбраном магистарског рада. Докторску 
дисертацију пријавио је 1977. године, под насловом: “Истраживање 
технолошких својстава мунике (Pinus heldreichi, Christ.) на различи-
тим стаништима и могућности њеног рационалног искоришћења”, а 
одбранио 22.06.1981. године на Шумарском факултету у Београду.

Кретање у служби: Проф. др Борислав Шошкић радио је, после завр-
шене средње школе у Комбинату за прераду дрвета у Берана-
ма на пословима праћења и контроле квалитета производње 
лесонит плоча, а после завршеног факултета у Комбинату за 
прераду дрвета у Куршумлији као технички руководилац у Фа-
брици за производњу фурнирских плоча и на унапређењу про-
изводње у Фабрици лесонита. Радни однос је засновао на Шу-
марском факултету Универзитета у Београду 6.11.1974. године. 
Изводио је наставу из предмета Својства дрвета и Прерада др-
вета на пиланама на одсеку за прераду дрвета и основи меха-
ничке прераде дрвета на одсеку за шумарство. Поред наставе 
на матичном факултету, као гостујући професор, изводио је на-
ставу на Шумарском факултету у Бањој Луци из предмета Свој-
ства дрвета и основи прераде дрвета и на Машинском факул-
тету у Бањој Луци на предметима Својства дрвета и Прерада 
дрвета на пиланама.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Избори за: 
• асистента: 1974. године на предмету Својства дрвета
• Доцента: 01.11.1982. године на истом предмету
• Ванредног професора: 21.10.1986. године
• Редовног професора: 15.07.1993. године на предмету Свој-

ства дрвета, а 01.02.1996. године у звање редовног професо-
ра за предмет Прерада дрвета на пиланама.   

Активности и награде у току студија и рада: Проф.др Борислав Шо-
шкић, руководио је и био је члан за одбрану докторских дисер-
тација, магистрских и дипломских радова. Руководио је репу-
бличким и савезним пројектима из области прераде дрвета. 
Био је продекан за финансије Шумарског факултета у два ман-
дата. члан Управног одбора Комбината “Копаоник” из Куршу-
млије. Јадан је од иницијатора оснивања одсека за механичку 
технологију дрвета на Машинском факултету у Бањој Луци. Био 
је више пута шеф Катедре примарне прераде дрвета. Био је 
члан и председник Савета Института за прераду дрвета и члан 
Савета Универзитета у Београду. обављао је и друге послове на 
Факултету и био члан више комисија.

У циљу усавршавања и бољег овладавања проблематиком са-
времених истраживања својстава дрвета боравио је на студијском 
стручном усавршавању у Институту за дрво у Минхену и Институту за 
дрво у Москви, а ради проширивања и употпуњавања стручних са-
знања из области дрвне индустрије и њиховог трансвера у домаћу 
струку и праксу боравио је у већем броју предузећа за прераду дрве-
та у Италији, Немачкој, Пољској и Русији.
Области истраживања: Својства дрвета, Примарна прерада дрвета.
Број радова: Проф. др Борислав Шошкић је афирмисани стручњак и 

научни радник у области индустријске прераде дрвета. Урадио 
је, сам или са сарадницима, више од 115 радова, од чега више 
од 35 научних радова са рецензијом објављених у научним или 
стручним часописима, 10 радова саопштених на конгресима и 
симпозијумима, 6 монографија и уџбеника и више од 40 студи-
ја и пројеката за потребе предузећа из области прераде дрвета 
и више стручних радова. 

Радни однос на Шумарском факултету престаје професору Бори-
славу Шошкићу одласком у пензију 30.09.2015. године.
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Бранко КОЛИН
редовни професор

Рођен је 17.08.1947. године у Пожаревцу. Средњу електротех-
ничку школу завршио је у Београду. Дипломирао је на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду 1974.године и на истом магистри-
рао 1977. године. Докторску дисертацију одбранио је на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду 1985. Године. 

Кретање у служби: На Шумарски факултет Универзитета у Београду 
запослио се 11.04.1975. године, када је изабран за асистента-
приправника на предмету Хидротермичка обрада дрвета.

Каснији избори за: 

асистента: 1978. године
Доцента: 1986. године
Ванредног професора: 1995. године
Редовног професора: 2000. године.   

Активности и награде у току студија и рада: Привредна комора Бео-
града доделила је награду др Бранку Колину за докторску ди-
сертацију одбрањену на Шумарском факултету у Београду 27. 
новембра 1985. године.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Mana-
gement Commitee - COST Action E53, European Drying Group.

Области истраживања: Примарна прерада дрвета, Сушење дрве-
та, топлотни третмани дрвета.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Књиге и монографије: аутор је два универзитетска уџбеника са на-
словима “Хидротермичка обрада дрвета” објављених 1993. и 
2000. године, једног средњошколског уџбеника са истим насло-
вом објављеног 1992. године, као и коаутор монографије под 
насловом: “Унапређење технологија дрвета у корелацији са 
својствима хемијских конституената дрвета”, која је објављена 
1995. године.

Број радова: објавио је преко 90 научних и стручних радова обја-
вљених у врхунским и водећим међународним, а такође и у до-
маћим часописима. Руководио је и био је истраживач у неколи-
ко научних пројеката, који су били финансирани средствима 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја СФРЈ, СРЈ 
и Републике Србије.

Био је ментор бројних докторских дисертација и магистарских 
теза, које су брањене у земљи и иностранству.

Био је шеф Катедре примарне прераде дрвета у једном мандату, 
а такође и шеф одсека за прераду дрвета у пет узастопних мандата, 
односно укупно једанаест година.

Његовим вишегодишњим залагањем формирана је савремена 
научна и наставна Лабораторија за хидротермичку обраду дрвета.

Један је од пионира увођења рачунара као наставног и научног 
средства на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Учествовао је у раду Савета и Наставно-научног већа Шумарског 
факултета Универзитета у Београду у неколико мандата, а у два ман-
дата био је члан Комисије за биотехнику Београдског универзитета.

Радни однос на Шумарском факултету престаје професору Бран-
ку Колину одласком у пензију 30.09.2015. године.
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Лука ГЛАВАШКИ
 доцент

Рођен је 27.05.1940. године у новом Бечеју, општина Зрењанин. 
Средњу машинску школу је завршио у Новом Саду. Дипломирао је на 
Шумарском факултету Универзитета у Београду 1975. Године на коме 
је и магистрирао 1982. године. Докторску дисератцију је одбранио 
такође на Шумарском факултету у Београду.

Кретање у служби: Након дипломирања запослио се у предузећу 
„Радулашка“ оУР 3, у Београду. Радни однос на Шумарском фа-
култету Универзитета у Београду засновао је  01.12.1976. када 
је изабран за асистента-приправника на предмету Прерада др-
вета на стругарама. За асистента је изабран 1983. године. 

Број радова: објавио је већи број научних и стручних радова.

Радни однос на Шумарском факултету му престаје одласком у 
пензију 30.09.2005. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Даринка СИСОЈЕВИЋ

Рођена је 18.09.1927. године у Љубањи, срез Ужички. Гимназију 
је завршила у титовом Ужицу. На Шумарском факултету Универзите-
та у Београду дипломирала је 1959. године.

Кретање у служби: Као апсолвент запослила се у Шумском газдин-
ству „Јајце“ на експлоатацији шума. Године 1959. после дипло-
мирања прелази у Сарајево у предузеће „Шума Плана“. На Шу-
марском факултету у Сарајеву први пут је бирана за асистента 
на предмету анатомија дрвета 1965. године. На истом Факулте-
ту одбранила је магистарски рад 1977. године. На Шумарски 
факултет Универзитета у Београду прешла је 01.09.1980. године 
када је бирана за асистента.

Активности и награде у току студија и рада: Поред рада у настави 
активно је учествовала у раду научних и стручних тела на фа-
култету.

Области истраживања: анатомија дрвета

Број радова: објавила је више научних и стручних радова.

Радни однос на Шумарском факултету јој престаје одласком у 
пензију 30. септембра 1989. године. 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Значајну помоћ у извођењу наставе из предмета или сродних 
дисциплина неопходних за развој Катедре примарне прераде дрвета 
пружили су и проф. др Светислав Васиљевић, проф. др Јован Павић, 
проф. др Мијаило Петровић и др Владислав Поповић. 

У одређеном периоду на катедри су радили и: Душан Раниса-
вљев, дипл. инж и Младен Пиштигњат, дипл. инж. 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ НА КАТЕДРИ пРИМАРНЕ 
пРЕРАДЕ ДРВЕТА У 2016. ГОДИНИ 

Катедра примарне прераде дрвета је у 2016. години имала 9 чла-
нова од чега су: 1 редовни професор, 2 ванредна професора, 3 доцен-
та, 1 сарадник у настави и 2 лаборанта.

Шеф катедре: др Владислав Здравковић, ванр. проф.
Заменик шефа катедре: др Горан Милић, ванр. проф.
Секретар катедре: дипл. инж. Горан Цвјетићанин

остали чланови катедре:

1. др Здравко Поповић, ред. проф.
2. др Небојша тодоровић, доцент
3. др Ранко Попадић, доцент
4. др александар Ловрић, доцент
5. дипл. инж Марко Веизовић, сарадник у настави

У наставном процесу на Катедри учествује и проф. др Драгица 
Вилотић са одсека за шумарство.

чланови катедре-ненаставно особље:

1. дипл.инж Бојана Станковић, лаборант
2. инж Предраг Станковић, лаборант

Лабораторије у оквиру Катедре примарна прерада дрвета:

1. Лабораторија за својства дрвета
2. Лабораторија за прераду дрвета на пиланама
3. Лабораторија за хидротермичку обраду дрвета
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Здравко пОпОВИЋ
редовни професор

Рођен је 18.07.1960. године у Зеници. Завршио је Средњу елек-
тротехничку школу у Зеници. На Шумарском факултету-Институту за 
прераду дрвета Универзитета у Београду дипломирао је 1984. годи-
не. Магистарски рад одбранио је на Шумарском факултету у Београ-
ду 1991. године. Докторску дисертацију одбранио је на Шумарском 
факултету у Београду 1997. године. 
Кретање у служби: Први радни однос засновао почетком 1986. у 

СоУР “Криваја” Завидовићи на пословима технолога у прои-
зводњи намештаја, након чега је крајем 1986. засновао радни 
однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду када је 
изабран за асистента-приправника на предмету Својства дрвета. 

Каснији избори за: 
• асистента: 1992. године на предмету Својства дрвета
• Доцента: 1998. године на истом предмету
• Ванредног професора: 2003. године
• Редовног професора: 2008. године на ужој научној области 

Примарна прерада дрвета.
На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 

и производа од дрвета изводи наставу на основним, мастер и док-
торским студијама из следећих предмета: Својства дрвета, техноло-
шка својства дрвета, Наука о дрвету, Својства и примена инжењер-
ских производа од масивног дрвета, техничка својства грађевинског 
дрвета, Савремени дрвни производи у градитељству, Недеструктив-
ни методи испитивања дрвета и Реологија дрвета. Поред тога на од-
секу за шумарство Шумарског факултета у Београду изводи наставу 
из предмета Својства дрвета. осим наставе на матичном факултету, 
као гостујући професор, изводи наставу на Шумарском факултету 
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Универзитета у Бањој Луци из предмета анатомија и Својства дрве-
та, основи прераде дрвета, на основним, и Механичка прерада др-
вета, на мастер студијама. На Машинском факултету Универзитета у 
Сарајеву изводи наставу на предмету Пиланска прерада дрвета. 
Активности и награде у току студија и рада: Проф. др Здравко Попо-

вић руководио је и био је члан за одбрану 6 докторских дисер-
тација, 20 магистарских и већег броја дипломских радова. Био 
је руководилац следећих реализованих пројеката финансира-
них од стране Министарстава науке РС, Министарства привре-
де РС и међународних организација:
• “Развој нових производа у циљу бољег коришћења дрвне си-

ровине и унапређења извоза прераде дрвета” (2005-2007), 
• “Истраживање својстава и квалитета дрвета у циљу уна-

пређења технологије пиланске прераде и повећања произ-
водње резане грађе” (2008-2010),

• “агенција за дрво-развој кластера дрвопрерађивача Србије“ 
(2006, 2007, 2008, 2009);

• „ID:WOOD“ (2012-2015)
Истраживач на још 8 пројеката Министарства науке РС у току по-

следњих 25 година. Руководио је или био члан тима за израду преко 
30 инвестиционих програма, технолошких пројеката и студија из обла-
сти прераде дрвета за предузећа из Србије и иностранства. Био је члан 
Већа грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у Београду и Са-
вета Шумарског факултета у два мандата. Главни и одговорни уредник 
научно-стручног часописа “Прерада дрвета”. Продекан за финансије 
Шумарског факултета у три мандата.
Области истраживања: Физичка својства дрвета; Механичка својства 

дрвета; Реолошка својства дрвета; Дејство гљива трулежница 
на својства дрвета; Истраживања у области технологија прера-
де дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Проф. др 
Здравко Поповић објавио је сам или са сарадницима преко 125 
радова, од чега више од 60 научних радова са рецензијом обја-
вљених у научним или стручним часописима у земљи и ино-
странству, преко 20 радова саопштених на конгресима и симпо-
зијумима, 1 уџбеник, 1 збирку решених задатака, поглавља у 4 
монографије националног значаја и више од 30 студија и проје-
ката за потребе предузећа из области прераде дрвета. 
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        Драгица ВИЛОТИЋ  
        редовни професор  

Рођена је 27.02.1955. године у Земуну. основну школу и гимнази-
ју је завршила у обреновцу. Дипломирала је 24.10.1979. год. на Шу-
марском факултету Универзитета у Београду где је и магистрирала 
03.06.1987. године. Докторску дисертацију одбранила је 18.07.1992. 
године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: Радни однос засновала је 02.03.1982 год. у Ин-
ституту за шумарство у Београду. од 1991. године ради на Шу-
марском факултету Универзитета у Београду.

Каснији избори за: 

• асистента: 1987. године
• Доцента: 1993. године
• Ванредног професора: 1998. године
• Редовног професора: 19.03.2003. године.

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу: основне студије: анатомија 
дрвета; докторске студије: анатомија дрвета; струковне студије: ана-
томија и хемија дрвета. 

Активности и награде у току студија и рада: Била је ментор, на Шу-
марском факултету у Београду, за одбрану осам докторских ди-
сертација, једног магистарског рада, више дипломских радова 
као и члан у комисијама за одбрану 20 докторских дисертација.

У току 1988. године обавила је једномесечну специјализацију у 
ташкенту (СССР) на истраживању анатомске грађе белог и црног дуда, 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ



155

а 1989. године специјализацију у Royal Botanic Gardens, Kew у Лондо-
ну у циљу усвајања нових метода рада из подручја анатомије дрвета.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: члан је: 
Програмског савета за мастер  и докторске студије из превен-
тивне конзервације Народног музеја; Међународног удружења 
из анатомије дрвета (IAWA); Кост секције; Краљевског ботанич-
ког Савета; Струковног удружења “Reforesta”. 

Области истраживања: анатомија дрвета. 

На одсеку за Шумарство: Шумарска ботаника, Лековито биље 
и Расадничка производња. 

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Проф. др Дра-
гица Вилотић, поред магистарске и докторске тезе, објавила је 
самостално  или са сарадницима више од 160 радова од чега су 
27 радови са SCI листе. Коаутор је уџбеника “Ботаника“ за I и II 
разред средње шумарске и дрвно прерађивачке школе, при-
ручника “Биологија“ за полагање квалификационог испита за 
студенте Шумарског факултета у Београду (2003, 2005, 2009, 
2013); аутор универзитетског уџбеника “Упоредна анатомија 
дрвета“; аутор монографије “Гинко“ и коаутор монографија: 
“Екскурзиона флора шума Србије“; “оморика-Picea omorika 
(Pančić Purkyne) на подручју Националног парка тара“; “Медо-
носне биљке“; “Посебни примерци дрвенастих врста Нацио-
налног парка тара“; “Еводија окружена биљном заједницом“;  
“Шуме, дрвенасте врсте и стабла изузетних димензија на по-
дручју Националног парка Ђердап”. Учествовала је у реализа-
цији већег броја научно истраживачких пројеката од којих је  
руководила реализацијом 11 пројеката. Поред руковођења 
пројектима учествовала је и као рецезент технолошких проје-
ката министарства. 

Поред научног, стручног и педагошког рада била је: шеф  Кате-
дре семенарства, расадничарства и пошумљавања; руководилац  
докторских студија за област Шумарство; председник Савета Шумар-
ског факултета и председник Већа одсека за шумарство. 
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Владислав  ЗДРАВКОВИЋ
    ванредни професор

Рођен је 11.05.1961. године у Београду. Завршио је средњу Елек-
тротехничку школу за електронику и аутоматику “Никола тесла“ у Бео-
граду. Дипломирао је на Шумарском факултету Универзитета у Бео-
граду 27.06.1986. године. Магистарски рад одбранио је 22.05.1991. 
године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, а докторску 
дисертацију 20.05.1999. године такође на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду чиме је стекао титулу доктора биотехничких нау-
ка - област шумарских наука. 

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновао је 1987. године  када је изабран за аси-
стента-приправника на предмету Фурнири и слојевите плоче. 

Каснији избори за: 

• асистента: 1992. године на предмету Фурнири и слојевите 
плоче

• Доцента: 1999. године на истом предмету
• Ванредног професора: 2014. године на ужој научној области 

Примарна прерада дрвета

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: Фур-
нири и слојевите плоче, Модификације дрвета, Инжењерски прои-
зводи од масивног дрвета и Својства и примена инжењерских прои-
звода од масивног дрвета.
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Активности и награде у току студија и рада: др Владислав Здравко-
вић, ванр.проф.  руководио је и био је члан за одбрану пет док-
торских дисертација, 3 магистарска и 5 дипломских радова. 
Учествовао је на 6 научних пројеката и пројеката технолошког 
развоја.

Био је председник Комисије за наставу Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, члан је Комисије за научну сарадњу Шу-
марског факултета Универзитета у Београду, управник Института за 
прераду Шумарског факултета.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: члан је Ко-
мисије у ИСС, организације IUFRO.

Области истраживања: Фурнири и слојевите плоче, Модификације 
дрвета, Инжењерски производи од масивног дрвета, Својства и 
примена инжењерских производа од масивног дрвета, Квали-
тет сировине, фурнира и производа од фурнира.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: др Владислав 
Здравковић, ванр. проф. објавио је сам или са сарадницима 69 
радова, од чега више од 50 научних радова са рецензијом обја-
вљених у научним или стручним часописима, 9 радова саоп-
штених на међународним конгресима и симпозијумима, 2 мо-
нографије и уџбеника, више од 15 студија и пројеката за 
потребе предузећа из области прераде дрвета и више стручних 
радова. Један је од аутора 1 индустријског прототипа и 1 тех-
ничког решења.
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Горан  МИЛИЋ
ванредни професор

Рођен је 07.10.1976. године у Ивањици, где је завршио гимнази-
ју. Дипломирао је 17.05.2001. године на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду где је и магистрирао 14.09.2006. године. Док-
торску дисертацију одбранио је 11.05.2011. године на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновао је 12.03.2002. године када је изабран 
за асистента-приправника на предмету Хидротермичка обрада 
дрвета. 

Каснији избори за: 

• асистента: 23.02.2007. године
• Доцента: 09.11.2011. године
• Ванредног професора: 13.07.2016. године на ужој научној 

области Примарна прерада дрвета

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: основ-
не студије: Хидротермичка обрада дрвета; технологије производње 
кућа од дрвета; мастер студије: Сушење дрвета; докторске студије: 
теорије сушења дрвета; струковне студије: Сушење и парење дрвета

Активности и награде у току студија и рада: Др Горан Милић, ванр.
проф. био је члан комисије за оцену и одбрану 2 докторске ди-
сертације, а руководио је и био члан за одбрану већег броја ди-
пломских и завршних радова. Био је секретар и члан редакције 
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научно-стручног часописа „Прерада дрвета“. члан је издавачког 
савета ревијалног часописа „Дрвотехника“. Један је од органи-
затора и модератор међународног стручног скупа одржаног 
2013. године на Шумарском факултету, а у оквиру међународ-
ног пројекта „Clustering knowledge, Innovation and Design in the 
SEE WOOD sector“. Учествовао је на већем броју националних и 
међународних пројеката, при чему је представник Републике 
Србије у Управном одбору за 2 COST акције.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: European 
Drying Group (EDG); рецензент је у врхунским међународним 
часописима.

Области истраживања: Примарна прерада дрвета, посебно процеси 
хидротермичке обраде дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Горан Ми-
лић, ванр.проф. објавио је сам или са сарадницима 54 рада, од 
чега више од 30 научних радова са рецензијом објављених у 
научним или стручним часописима (5 радова у врхунским ме-
ђународним часописима категорије М21), 7 радова саопштених 
на конгресима и симпозијумима и већи број стручних радова. 
Урадио је и више студија и пројеката за потребе предузећа из 
области прераде дрвета. аутор је практикума: Хидротермичка 
обрада дрвета – практикум (2016), чији је издавач Универзитет 
у Београду – Шумарски факултет. 
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Небојша  ТОДОРОВИЋ
доцент

Рођен је 15.05.1974. године у Ивањици, где је завршио гимнази-
ју ‘’Венијамин Маринковић’’. Дипломирао је 26.06.2001. године на 
Шумарском факултету Универзитета у Београду где је и магистрирао 
01.03.2007. године. Докторску дисертацију одбранио је 29.11.2012. 
године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновао је 01.03.2002. године када је изабран 
за асистента-приправника на предмету Својства дрвета. 

Каснији избори за: 

• асистента:  01.10.2007. године
• Доцента: 14.05.2013. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: стру-
ковне студије: Својства дрвета, анатомија и хемија дрвета; основне 
студије: Својства дрвета, технолошка својства дрвета, технологије 
производње кућа од дрвета; мастер студије: Наука о дрвету; доктор-
ске студије: анатомија дрвета, Својства дрвета, Недеструктивни ме-
тоди испитивања дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: Др Небојша тодоровић, 
доцент, био је студент генерације 2001/2002. године. Руково-
дио је и био је члан за одбрану једне докторске дисертације, 
једног магистарског рада и више дипломских радова. Као сти-
пендиста Универзитета у Хамбургу, месец дана, у периоду јану-
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ар-фебруар 2007. године је боравио на Институту за механику и 
физику дрвета у Хамбургу. тренутно је ангажован, као руково-
дилац из Србије, на међународном студентском пројекту 
„Innovation School Sprungbrett“, a учесник је, поред домаћих, и 
на неколико важних међународних пројеката: COST, IPA – South 
East Europe 4th call…

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Кластер др-
вопрерађивача Србије, Судски вештак за област утврђивања 
квалитета дрвета и производа примарне прераде дрвета.

Области истраживања: Својства и анатомија дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Небојша то-
доровић, доцент је, поред магистарске и докторске тезе, обја-
вио сам или са сарадницима више од 46 радова, од чега више 
од 32 научна рада са рецензијом објављених у научним или 
стручним часописима, 14 радова саопштених на конгресима и 
симпозијумима и више од 6 студија и пројеката за потребе пре-
дузећа из области прераде дрвета и више стручних радова. 
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Ранко  пОпАДИЋ
    доцент

Рођен је 19. августа 1965. године у Београду, где је завршио 
основну, као и средњу техничку школу: образовни центар дрвне ин-
дустрије „Момчило Поповић озрен“. Дипломирао је 24. децембра 
1992. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду, где 
је и одбранио магистарски рад 27. октобра 2006. године. Докторску 
дисертацију одбранио је 6. јуна 2014. године на Шумарском факулте-
ту Универзитета у Београду. 

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновао је 1996. године када је изабран за аси-
стента-приправника на предмету Прерада дрвета на пиланама. 

Каснији избори за: 

• асистента: 2007. године
• Доцента: 2014. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намешта-
ја и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: 
основне студије: Прерада дрвета на пиланама и технологија допун-
ских производа примарне прераде дрвета; мастер студије: Квалитет 
сировине и пиланских производа и Планирање и програмирање 
производње на пиланама; докторске студије: Прерада дрвета на пи-
ланама; струковне студије: Прерада дрвета на пиланама. На одсеку 
за шумарство изводи наставу на предмету основи механичке прера-
де дрвета.
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Активности и награде у току студија и рада: Др Ранко Попадић, до-
цент, био је члан комисија за одбрану више завршних, диплом-
ских и мастер радова. У више наврата је делегиран у Научно-на-
ставно веће, различите комисије и тела Шумарског факултета. 
члан је организационог и програмског одбора конференције 
„Дрвна индустрија и шумарство Србије“, био је члан уређивач-
ког одбора часописа Прерада дрвета, а рецензент је у међуна-
родним и домаћим часописима.

Области истраживања: Примарна прерада дрвета, Прерада дрвета 
на пиланама, Својства дрвета, Хидротермичка обрада дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: др Ранко Попа-
дић, доцент објавио је сам или са сарадницима преко 40 радо-
ва, од чега више од 20 радова са рецензијом објављених у на-
учним часописима, 10 радова саопштених на конгресима и 
симпозијумима, једно поглавље у монографији и 10 студија и 
пројеката за потребе предузећа из области прераде дрвета, као 
и више стручних радова. 
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Александар  ЛОВРИЋ
доцент

Рођен је 03.04.1974. године у Вршцу. Завршио  је IX Београдску 
гимназију 1993. године. На Шумарском факултету у Београду дипло-
мирао је 08.02.2002. године и на истом магистрирао 11.02.2008. го-
дине. Докторску дисертацију одбранио је 12.02.2015. године на Шу-
марском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновао је 01.03.2002. године када је изабран 
за асистента-приправника на предмету Прерада дрвета на пи-
ланама.

Каснији избори за: 

• асистента: 18.07.2008. године
• Доцента: 18.06.2015. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: Фур-
нири и слојевите плоче, Модификација дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: У току свог досадашњег 
рада на Катедри примарне прераде дрвета, поред научног и 
наставног рада, др александар Ловрић је један део времена 
посветио и сарадњи са привредом. Стручне активности биле су 
везане за премер и оцену квалитета резане грађе, оцену квали-
тета и могућности употребе фурнирских плоча, као и друге 
стручне проблеме. Др александар Ловрић, доцент, био је члан 
комисије за одбрану више дипломских радова. 
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Чланство у домаћим и међународним организацијама: На Шумар-
ском факултету је учествовао у раду више различитих тела и ко-
мисија.

Области истраживања: Примарна прерада дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др александар 
Ловрић, доцент, објавио је сам или са сарадницима 23 научна 
рада са рецензијом објављених у научним или стручним часо-
писима, 5 радова саопштених на конгресима и симпозијумима 
и више стручних радова. Учествовао је као истраживач на 3 на-
учна пројекта која су финансирана средствима Министарства 
за науку и просвету Републике Србије. такође, учествовао и у 
изради 2 техничка и једног развојног решења.
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Марко ВЕИЗОВИЋ
сарадник у настави

Рођен је 24.03.1991. године, завршио осму београдску гимнази-
ју и дипломиро на Шумарском факултету Универзитета у Београду, 
одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и прои-
звода од дрвета.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзитета 
у Београду засновао је 2016. године када је изабран за сарадника 
у настави на ужој научној области Примарна прерада дрвета.

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета учествује у извођењу наставе на предметима: ана-
томија дрвета, технолошка својства дрвета, Пиланска прерада дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: 

• 2012. и 2013. године био је представник Шумарског факулте-
та Универзитета у Београду на INTERFOB-у, годишње окупља-
ње студената из области прераде дрвета из целе Европе;

• 2014. године успeшно је положио свe курсевe предвиђенe 
CEEPUS програмом размене студената, Faculty of wood 
tecnology, University of Life Sciences, Poznan, Poljska;

• 2015. године ангажован је на месту студента демонстратора на 
предмету Маркетинг и трговина у дрвној индустрији, Шумар-
ски факултет Универзитета у Београду, одсек за технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета;

• Креатор и уредник facebook странице одсека за технологије, 
менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрве-
та, Шумарски факултет Универзитета у Београду;

Области истраживања: Примарна прерада дрвета.
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Бојана СТАНКОВИЋ
асистент-приправник, лаборант

Рођена је 20.11.1968. године у Врању. Завршила је тринаесту 
београдску гимназију. Дипломирала је на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду 12.02.1995. године. 

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновала је 1996. године када је изабрана за 
асистента-приправника на предмету Фурнири и слојевите пло-
че. У ненаставно особље на радно место лаборанта прелази 
2013. године.

Активности и награде у току студија и рада: Дипл. инж Бојана Стан-
ковић је била члан у комисијама за одбрану 2 дипломска рада. 
Учествовала је на 2 пројекта технолошког развоја. 

Области истраживања: Фурнири и слојевите плоче, Квалитет сиро-
вине, фурнира и производа од фурнира, анатомија дрвета

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Дипл. инж Бо-
јана Станковић је коаутор 7 научних радова. 
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Катедра машина и уређаја у преради 
дрвета конституисана је 29.08.2002. го-
дине. У састав катедре ушли су настав-
ници, сарадници и лаборанти из рас-

формиране катедре Пројектовање финалних 
производа од дрвета и са катедре Финалне 
прераде дрвета. У моменту оснивања катедра 
је у свом саставу имала пет наставника и шест 
сарадника и то: др Петар тодоровић ред. 
проф., др Милутин Марјанов ред. проф., др 
Градимир Данон ред. проф., др Драган Лука-
чев, доцент, др александар Дедић, доцент, 
мр Наташа атанацков асистент, мр Зоран Ђу-
ришић асистент, Мира Мирић Милосављевић 
асистент приправник, Владислава Михаило-
вић, асистент приправник, Драган Јанчевски, 
асистент приправник и Срђан Сврзић, аси-
стент приправник. чланови катедре су, у то 
време, покривали следеће предмете: технич-
ка физика (прва година основних студија), тех-
ничка механика (прва година основних сту-
дија), основи машинства (друга година 
основних студија), Елементи регулационе тех-
нике у преради дрвета (друга година основ-
них студија), Унутрашњи транспорт у преради 
дрвета (трећа година основних студија) и Ма-
шине и алати за обраду дрвета (трећа година 
основних студија). На катедри су у време 
оснивања била и два лаборанта Михајло Бог-
дановић (техничка физика и Елементи регула-
ционе технике у преради дрвета) и Милан 
Вујковић (Унутрашњи транспорт у преради 
дрвета). 

На конститутивној седници за првог ше-
фа Катедре изабран је др Градимир Данон 
ред. проф., за заменика др Петар тодоровић, 

Катедра машина 
и уређаја у преради 
дрвета
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ред.проф. и за секретара Срђан Сврзић асистент-приправник. Након 
истека двогодишњег мандата на место шефа катедре изабран је др 
Петар тодоровић, ред. проф., за његовог заменика др Градимир Да-
нон ред. проф., а за секретара Горан Милутиновић маш. инж. који су 
остали на тој функцији до октобра 2010. године. Након одласка проф. 
др Петра тодоровића у пензију (30.06.2010. године) на место шефа 
катедре изабран је (поново) др Градимир Данон ред. проф., за заме-
ника др Срђан Сврзић, доцент и секретара Марија Мандић, асистент. 

промене у саставу и звањима на Катедри 
у периоду 2002-2016. година

У 2002. години са Шумарског факултета отишао је Драган Јанчев-
ски, асистент-приправник на предмету Унутрашњи транспорт.

У 2003. години на катедру је примљен Младен Фуртула у звање 
и на радно место асистент-приправник за ужу научну област Машине 
и уређаји у преради дрвета. 

У 2004. години на катедру је примљен Горан Милутиновић, инж. 
маш. на место лаборанта у Лабораторији за машине и алате.

2006. године је за доцента, из уже науче области Машине и уре-
ђаји у преради дрвета, изабрана др Наташа атанацков.

У 2007. години (30. септембра) у пензију је, након две године 
продужења, отишао др Милутин Марјанов ред. проф. и члан катедре 
од њеног оснивања.

У 2008. години (05. октобра) преминуо је мр Зоран Ђуришић аси-
стент и члан катедре од њеног оснивања. Исте године је са катедре 
отишла др Наташа атанацков, доцент.

У 2009. години на катедру је примљена Марија Мандић у звање 
и на радно место асистент за ужу научну област Машине и уређаји у 
преради дрвета. Исте године је примљена и александра Сврзић на 
место лаборанта за предмете техничка физика и Елементи регулаци-
оне технике у дрвној индустрији.

2010. године (30.09.) у пензију је отишао др Петар тодоровић 
ред. проф. оснивач и дугогодишњи шеф катедре.



170

2010. године у пензију је отишао Милан Вујковић лаборант на 
предмету Унутрашњи транспорт, члан катедре од њеног оснивања, 
који је 2011. године преминуо. 

Предмет техничка физика, од школске 2010. године преузима др 
Зоран трифковић, редовни професор и члан Катедре за физику и 
електротехнику Универзитета у Београду Машинског факултета.

У 2015. години су за доценте из уже научне области Машине и 
уређаји у преради дрвета изабрани др Марија Мандић и др Младен 
Фуртула (12.05.2015.).

промене у наставним плановима и програмима

од школске 2002./2003. године, приликом акредитације настав-
них планова и програма Универзитета у Београду Шумарског факул-
тета (Болоња I), уведена су два нова изборна предмета: Сигурност на 
раду и заштита животне средине (на другој години додипломских 
студија) и Енергетика у преради дрвета (на трећој години додиплом-
ских студија). обавезни предмет Унутрашњи транспорт прешао са 
друге на трећу годину додипломских студија, а обавезни предмет 
Машине и алати за обраду дрвета раздвојен је на два предмета на 
Машине и алати за обраду дрвета I (на другој години додипломских 
студија) и Машине и алати за обраду дрвета II (на трећој години до-
дипломских студија).

Катедра машине и уређаји у преради дрвета је, на својој седни-
ци одржаној 18.11.2002. године, припремила предлог наставног пла-
на магистарских студија за област машине и уређаји у преради дрве-
та који је добио сагласност Већа Универзитета 08.05.2003. године 
(одлука 06 Број: 120/XI-8). Курс је организован у сарадњи са Машин-
ским факултетом из Београда и почео је да се изводи од школске 
2003./2004. године. Било је предвиђено да курс траје две године и 
обухватао је осам обавезних и изборних предмета, као и израду ма-
гистарског рада. На курс су била уписана два студента: дипл. инж. 
Младен Фуртула асистент приправник (прешао са курса Финална 
прерада дрвета) и дипл. инж. Урош Сврзић. Због промена у систему 
студирања курс је затворен 2007. године и уписани студенти су пре-
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шли на тек основане докторске студије на подмодулу Машине и уре-
ђаји у преради дрвета.

од школске 2008./2009. године, приликом реакредитације на-
ставних планова и програма Универзитета у Београду Шумарског фа-
култета поново је уведен обавезан предмет Машине и алати за обра-
ду дрвета који се слуша на трећој години основних студија, као и 
изборни предмет основи електротехнике у дрвној индустрији (на 
другој години основних студија). 

Процес реакредитације 2008./2009. био је прилика и да се на 
Катедри машине и уређаји у преради дрвета, уместо магистарских, 
уведу мастер и докторске студије. План докторских студија на подмо-
дулу Машине и уређаји садржао је следеће обавезне и изборне но-
во-уведене предмете које су држали чланови катедре:

• Мастер студије: Системи аутоматског управљања у преради др-
вета, Интеракција обрадног и алатног материјала, Машине за 
обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом, Не-
конвенционалне технологије у преради дрвета.

• Докторске студије: Интеракција обрадног и алатног материјала 
у преради дрвета, Машине и уређаји у преради дрвета, Енерге-
тика дрвне индустрије, Системи аутоматског управљања у пре-
ради дрвета.

Приликом следеће реакредитације, односно од школске 
2014./2015. године, дошло је до нових промена у наставним плано-
вима и програмима основних студија и то на предметима: основи 
машинства који је замењен са обавезним предметом Машинство са 
индустријском енергетиком, основи електротехнике у дрвној инду-
стрији који је замењен са изборним предметом Примењена електро-
техника у дрвној индустрији, предмет Сигурност на раду и заштита 
животне средине који за замењен са изборним предметом Сигур-
ност на раду и уведен нови изборни предмет Пнеуматика и хидрау-
лика у дрвној индустрији. Сви наведени предмети су на другој годи-
ни основних студија на студијском програму технологије, менаџмент 
и пројектовање намештаја и производа од дрвета.
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Наставни планови мастер и докторских студија по којима су уписа-
ни студенти у школској 2016/2017. години садрже следеће предмете:

Мастер студије (Модул 4): 
1. Наука о дрвету
2. Системи аутоматског управљања у преради дрвета 
3. Интеракција обрадног и алатног материјала у преради дрве-

та - специфичности машинске обраде масивног дрвета и 
композита на бази дрвета

4. Машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком 
контролом

5. Неконвеционалне технологије у преради дрвета 
6. Моделовање својстава композита од уситњеног дрвета 
7. обезбеђење квалитета финалних производа од дрвета 
Наставници са Катедре машине и уређаји у преради дрвета учеству-

ју и на заједничком модулу (Модул 8) Менаџмент и технологије дрвне 
биомасе на предмету технологија производње дрвних биогорива.

Предмети на докторским студијама подмодул Машине и уређа-
ји у преради дрвета на модулу технологије, менаџмент и пројектова-
ње намештаја и производа од дрвета:

1. Методологија 
2. технике НИР - а 
3. Интеракција обрадног и алатног  материјала у обради дрвета
4. Системи аутоматског управљања у преради дрвета
5. Енергетика дрвне индустрије
6. транспорт и складиштење чврстих материјала у дрвној инду-

стрији
7. Вибро-акустична дијагностика система и процеса
8. Машине и уређаји у обради дрвета
9. Динамичко моделирање процеса за производњу намештаја 

и производа од дрвета
10. Биорафинације лигноцелулозних материјала.
На Катедри машине и уређаји у преради дрвета је, од њеног осни-

вања до 30.09.2016. године дипломирало више од 100 студената, девет 
студената одбранило мастер рад и двоје кандидата докторирало.

Проф. др Градимир Данон
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Јован пАВИЋ
редовни професор

Рођен је 14.09.1919. године у Пљевљима у Црној Гори. Гимназију 
је завршио 1937. године у Београду. Дипломирао је на Пољопри-
вредно-Шумарском факултету у Земуну. За време Другог светског 
рата није студирао. 1942. године запослио се у Министарству народ-
не привреде - одсек за уређење бујица, затим у Повереништву шума 
аСНоС-1. Студирајући уз рад завршио је Пољопривредно-Шумарски 
факултет у Земуну 1946. године. 

Докторску дисертацију одбранио је на Шумарском факултету 
Универзитета у Београду 1956. године.

Кретање у служби: У периоду од 1947 до 1950. године радио је у 
Министарству шумарства НРС у звању млађег шумарског инже-
њера. 01.09.1950. године премештен је на Шумарски факултет у 
звању шумарског инжењера. 

Избори за: 

• асистента: 1951. године 
• Доцента: 1957. године на предмету Радне машине и уређаји 

у механичкој преради дрвета
• Ванредног професора: 1963. године на предмету Машине и 

алати за обраду дрвета
• Редовног професора: 1972. године на истом предемту.

Активности и награде у току студија и рада: Поред изузетног допри-
носа који је дао настави, науци и пракси развијајући предмет 
као нову дисциплину на одсеку за дрвну индустрију примењу-
јући постигнуте резултате кроз бројне пројекте и студије рађе-
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не за многа предузећа дрвне индустрије, био је активан и у дру-
штвеном раду, како на факултету тако и ван њега. Више пута је 
био члан самоуправних и стручних органа на факултету. Био је 
продекан Шумарског факултета и директор Института за прера-
ду дрвета. Био је и члан редакције часописа „Шумарство“, члан 
редакционог одбора Гласника Шумарског факултета и друго.

Области истраживања: Машине и алати за обраду дрвета.

Број радова: објавио је велики број научних и стручних радова.

Професору Јовану Павићу радни однос престаје услед смрти 
27.05.1981. године. Приминуо је изненада након повратка из Срем-
ске Митровице, где је своју последњу генерацију студената пред 
понзионисање водио на стручну праксу.
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предраг  пОпОВИЋ
редовни професор

Рођен је 11.11.1927. године у Београду. Гимназију је завршио у 
Београду 1946. године. Школску 1947/48 године провео је у Прагу као 
стипендиста Министарства тешке индустрије. Машински факултет у 
Београду завршио је 1955. године. После дипломирања радио је у 
предузећу „Соко“ у Мостару као технолог и конструктор алата. Затим 
ради у предузећу „Фаграм“ у Смедереву као водећи конструктор, у 
„Крушику“ у Ваљеву и у фабрици „Иво Лола Рибар“ у железнику.

Кретање у служби: 1966. године изабран је за доцента на Машин-
ском одсеку технолошког факултета у Нишу, на предмету Ма-
шинска обрада и Машине и алатке. Године 1971. на истом фа-
култету биран је у звање ванредног професора на предмету 
Машинска обрада. Радни однос на Шумарском факултету у 
Београду засновао је 1.11.1974. године када је прешао са Ма-
шинског факултета у Нишу. 

Избори за: 

• Доцента: 1966. године на предмету Машинска обрада и маши-
не алатке на Универзитету у Нишу, Машинском факултету

• Ванредног професора: 1971. године на предмету Машинска об-
рада и машине алатке на Универзитету у Нишу, Машинском фа-
култету и 1974. године на предмету Машинство са електротех-
ником на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

• Редовног професора: 1975. године на предмету Машинска об-
рада и машине алатке на Универзитету у Нишу, Машинском фа-
култету и 1976. године на предмету Машинство са индустриј-
ском енергетиком на Шумарском факултету Универзитета у 
Београду.
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Активности и награде у току студија и рада: Био је декан Машинског 
факултета у Нишу. У том периоду био је члан Комисије за међу-
народне везе, Савета Универзитета у Нишу и Комисије за изда-
вачку делатност. Био је председник Савета Машинског факулте-
та у Нишу, председник Заједнице југословенских научно 
-истраживачких институција производног машинства. 1974. го-
дине добио је награду „1. Мај“ Синдикалне подружнице Ма-
шинског факултета у Нишу.

Број радова: Као ментор и/или члан комисије учествовао је у изради 
23 докторске дисертације. објавио је више од 60 научних и 
стручних радова.

15.01.1981. проф. Поповићу престаје радни однос на Шумар-
ском факултету када прелази на Машински факултет у Нишу. 
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Драгомир СТОШИЋ
редовни професор

Рођен је 15.08.1900. године у селу Петка код Лазаревца, срез Ко-
лубарски. Гимназију је завршио у Ваљеву 1921. године. Машинску тех-
нику је студирао у Брну и дипломирао на Машинском одсеку Немачке 
високе школе у Брну 1933. године. Докторску дисертацију одбранио је 
1965. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: По завршетку студија био је у приватној служби. 
Неко време је радио и на свом имању у Петки пошто се није 
слагао са политиком тадашњих власти. од 1936-1941. године 
радио је у Средњој техничкој школи у Београду, а после и у Но-
вом Саду. Предавао је Механику, Хидраулику и Механичку тех-
нологију. За време окупације био је наставник Средње техничке 
школе у Београду и Ваљеву. од 1944. године био је саобраћајни 
официр  Ваљевског војног подручја и шеф Саобраћајног одсека 
В.В.о. Демобилисан је 1945. године и од тада је био на дужно-
сти помоћника директора Дирекције за транспорт, начелник 
управе за аутотранспорт Министарства трговине и индустрије и 
главни директор Дирекције за јавни саобраћај НР Србије. од 
1948-1951. године радио је у Министарству електропривреде.

11.10.1951. године заснива радни однос на Шумарском факулте-
ту у Београду када је изабран за предавача на предмету техничка ме-
ханика. од 1957. године поверена му је настава и на предмету Ма-
шинство са електротехником. 1961. године поверена му је настава и 
на предмету Машинство са техничком механиком на Шумарском од-
секу и предмет оруђа и машине на одсеку за ерозију и мелиорације. 
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Избори за: 

• Предавача: 1951. године на Шумарском факултету 
• Доцента: 1958. године
• Ванредног професора: 1961. године на предмету Машинство 

са електротехником
• Редовног професора: 1968. године.

Активности и награде у току студија и рада: У периоду 1958-1959.
година боравио је у Западној Немачкој (око 6 месеци) као сти-
пендиста Савезне владе на научно-истраживачком раду у Ин-
ституту за физику и механичку технологију дрвета Савезног 
завода за шумарство и дрвну привреду у Рајнбеку.

Поред обавеза у настави и науци, био је врло активан и у свим 
другим активностима факултета. Сарађивао је са бројним институци-
јама изван факултета по питању струке којом се бавио. 

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Био је члан 
Савезног и Републичког извршног одбора Електромашинског 
савеза народне технике. Добио је награду „Борис Кидрич“ и 
спомен плакету „10 година Народне технике“.

Број радова: објавио је 14 научних и стручних радова.

Професор Драгомир Стошић пензионисан је 30.09.1973. године.
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Богољуб КРШЉАК
редовни професор

Рођен је 09.04.1936. године у Бакионици, општина Пожега. Сред-
њу техничку школу – машински одсек завршио је 1957. године у Ва-
љеву. 1962. године, дипломирао је на Машинском факултету: инду-
стријско-производни смер Универзитета у Београду. Магистарски рад 
одбранио је 1977. године на Машинском факултету у Београду. Док-
торску дисертацију одбранио је 1981. године на Машинском факулте-
ту у Београду.

Кретање у служби: По завршетку Факултета 10 година ради у при-
вреди на пословима технологије машинске обраде, као и на 
пословима организације производње. У настави ради од 1962.
године, када је изабран у звање асистента на Вишој техничкој 
школи у чачку на предмету технолошки прибори и провера и 
техничка механика са отпорношћу материјала. 1966. године би-
ран је у звање предавача на истој Вишој техничкој школи у чач-
ку, а 1974. године у звање професора у истој школи. 1978. годи-
не изабран је у звање вишег стручног сарадника на техничком 
факултету у чачку. 1982. године изабран је у звање ванредног 
професора на предмету Машине алатке, алати и прибори.

Школске 1987/88 и 1988/89. године ангажован је у истом звању 
у настави из предмета Машине алатке за обраду дрвета на Шумар-
ском факултету Универзитета у Београду.

Почев од 01.10.1990. године ради на Шумарском факултету - Ин-
ституту за прераду дрвета као редовни професор на предмету Маши-
не и алати за обраду дрвета са 40% радног времена, а од октобра 
1993. са пуним радним временом. Године 1989. изабран је за редов-
ног професора на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ



180

Активности и награде у току студија и рада: Учествовао је са радови-
ма на многим научним скуповима. Био је и организатор скупа 
Друштва алатничара општине чачак (1977.) и 16. Саветовања 
производног машинства Југославије (1980). За свој дугогоди-
шњи рад добио је: Повељу Издавачког савета часописа „техни-
ка“, Савеза инжењера и техничара Југославије (1985.), Захвални-
цу Издавачког предузећа „Научна књига“ (1987.), октобарску 
награду града Београда за математичко-физичке и техничке на-
уке (1987).

Области истраживања: Машине и алати, Процесно машинство.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: члан је Југо-
словенског друштва за механику.

Број радова: објавио је више научних и стручних радова. На Шумар-
ски факултет дошао је као већ афирмисан научни и педагошки 
радник, са великим бројем научних и стручних радова, пројека-
та и уџбеника (укупно 91) и то 12 уџбеника и 79 радова. После 
одласка у пензију наставља и даље са писањем и објављива-
њем научних и стручних радова и књига.

Професор Богољуб Кршљак пензионисан је 30.09.2001. године. 
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Милутин МАРЈАНОВ
редовни професор

Рођен је 19.02.1940. године у Врњачкој Бањи. Гимназију је завр-
шио 1958. године у Београду. Дипломирао је на Грађевинском фа-
култету у Београду 1963. године. Магистарски рад одбранио је на ис-
том Факултету 1968. године. Докторску дисертацију одбранио је 
1977. године на Грађевинском факултету.

Кретање у служби: На Шумарском факултету у Београду ради од 
01.03.1989. године кад је биран за ванредног професора на 
предмету техничка механика.

Избори за: 

• асистента: 1971. године на Саобраћајном факултету 
• Доцента: 1978. године на Саобраћајном факултету
• Ванредног професора: 1985. године на Саобраћајном факултету 

и 1989. године на Шумарском факултету у Београду.
• Редовног професора: 1994. године.

Области истраживања: Бави се проблемима спрегнуте термоела-
стичности, простирањем таласа кроз еластичне и елчастопла-
стичне средине, као и проблемима стабилности еластичних и 
високоеластичних система. 

Чланство у домаћим и међународним организацијама: члан је Југо-
словенског друштва за механику.

Број радова: објавио је велики број научних и стручних радова.

Професор Милутин Марјанов пензионисан је 30.09.2007. године.
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петар ТОДОРОВИЋ
редовни професор

Рођен је 23.03.1943. године у Београду. Средњу школу „Иво 
Лола Рибар“ завршио је у Београду. На Електротехничком факултету 
– одсек за техничку физику дипломирао је 1968. године. Магистар-
ски рад одбранио је на Електротехничком факултету – смер физика 
јонизованог гаса 1973. године. Докторску дисертацију одбранио је на 
технолошко-металуршком факултету у Београду 1983. године. Експе-
риментални део дисертације радио је на Универзитету у Ливерпулу 
(Велика Британија) две године. 

Кретање у служби: На Шумарском факултету у Београду ради од 
1985. године кад је биран за ванредног професора.

Избори за: 

• Истраживача-приправника: 1969-1970. године, Институт за 
физику у Београду 

• асистента: 1970-1984. године, Универзитет у Београду техно-
лошки факултет 

• Доцента: 1984-1985, Универзитет у Београду технолошки фа-
култет

• Ванредног професора: 1985-1994. године, Универзитет у Бео-
граду Шумарски факултет

• Редовног професора: 1994. године, Универзитет у Београду 
Шумарски факултет.

Активности и награде у току студија и рада:

• Као студент последипломских студија добио је октобарску на-
граду града Београда за научне и стручне радове студената у 
1971. години. 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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• Редовни професор Шумарског факултета Универзитета у Бео-
граду,

• Шеф Катедре машина и уређаја у преради дрвета на Шумар-
ском факултету Универзитета у Београду,

• Шеф Катедре финалне прераде дрвета на Шумарском факулте-
ту Универзитета у Београду,

• члан Савета Универзитета у Београду,
• Заменик председника Савета Шумарског факултета Универзи-

тета у Београду,
• члан Управног одбора Шумарског факултета Универзитета у 

Београду,
• члан Савета технолошко-металуршког факултета Универзитета 

у Београду,
• члан Управног одбора Завода за физику техничких факултета 

Универзитета у Београду,
• члан Извршног одбора Завода за физику техничких факултета 

Универзитета у Београду,
• Заменик директора ооУР Института за прераду дрвета Шумар-

ског факултета Универзитета у Београду 
• Представник Државне заједнице Србије и Црне Горе, а затим 

Србије у COST (European Co-operation in Science and Technology) 
Technical Committee for Forests and  Forestry Products,

• Представник Србије у  COST (European Co-operation in Science 
and Technology) Domain Committee for Forests, their Products and 
Services,

• Иницијатор и руководилац учешћа Србије у међународној на-
учној акцији COST E35 “Fracture mechanics and micromechanics 
of wood and wood composites with regard to wood machining”,

• Известилац COST Technical Committee for Forests and  Forestry 
Products, а затим COST Domain Committee for Forests, their 
Products and Services о међународним научним акцијама COST 
E35 “Fracture mechanics and micromechanics of wood and wood 
composites with regard to wood machining”, COST E40 “Innovative 
utilisation and products of large dimensioned timber including the 
whole forest-wood-chain” и E53 “Quality control for wood and 
wood products”,
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• члан Међународног научног комитета, 2nd International 
Symposium on Wood Machining, Vienna, Austria July 5-7, 2004.

• Председник Међународног научног комитета, Faculty of 
Forestry of Belgrade University 75th Anniversary Jubilee Scientific 
Conference, Belgrade, December 6th-8th, 1995.

• Координатор конференције, The 3rd International Scientific 
Conference on the Development of Forestry and Wood Science/
Technology, Faculty of Forestry of Belgrade University, September 
29th-October3 rd, 1997, Belgrade&Mt.Goč, Serbia/Yugoslavia

• Преводилац (и симултано за енглески, српски и руски) стручних 
и научних текстова (напр. “International Scientific Conference on 
Forest Ecosystems of the National Parks”, Tara National Park, Bajina 
Bašta, Serbia/Yugoslavia, 9 – 12 September 1996, и многобројни 
други научни скупови)

• члан редакције научно-стручног часописа «Прерада дрвета»

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Изузетно је 
активан у самоуправним и стручним телима и као студент и као 
професор технолошко-металуршког факултета и као професор 
Шумарског факултета. Био је заменик председника Савета Шу-
марског Факултета. Учествовао је у организацији саветовања и 
научних скупова.

Број радова: објављени научни радови професора Петра тодоровића 
обухватају, укључујући докторску дисертацију, преко 70 библио-
графских јединица, од којих је више од 30 штампано у реноми-
раним међународним научним часописима и публикацијама. 
Учествовао је у раду преко 30 научних скупова, од којих је 29 
међународних. одржао је 7 уводних и/или предавања по пози-
ву, од којих 5 на међународним научним скуповима. Учествовао 
је као ментор и/или члан комисије у више докторских дисерта-
ција. о одјеку његових радова у међународној научној јавности 
сведочи и његова цитираност (на основу Science Citation Index, 
29 цитата још 1994. године).

Професор Петар тодоровић пензионисан је 30. 09. 2010. године.
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Александар ЈАНКОВИЋ - Леца
ванредни професор

Рођен је 1920. године у селу Луковица код Ваљева. Вишу гимна-
зију је завршио у Крушевцу 1930. године. На Пољопривредно-шу-
марски факултет у Земуну уписао се школске 1939/40 године, али је 
због почетка рата  студије прекинуо и наставио 1945. године. Дипло-
мирао је 1948. године. током 1955. године провео је два месеца на 
студијском путовању у аустрији и Швајцарској, а школске 1957/58 го-
дине био је стипендиста аустријске владе на десетомесечном струч-
ном и научном усавршавању на Високој школи за културу тла у Бечу. 
У току усавршавања пријавио је докторску дисертацију, коју је од-
бранио 1959. у Бечу, а стечену диплому нострификовао је на Шумар-
ском факултету у Београду исте године.

Кретање у служби: По завршетку студија постављен је за лаборанта 
на Шумарском факултету у Београду на предмету Шумска 
транспортна средства. 

Каснији избори за: 

• асистента: 1949. године

• Доцента: 1959. године

• Ванредног професора: 1969. године

У звање доцента изабран је на предмету техничка механика, а 
од 1963. поверена му је настава на предмету Машине и уређаји за 
унутрашњи транспорт. 

објавио је 15 научних и стручних радова. 

Преминуо је изненада 1974. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Радивоје ГВОЗДЕНОВИЋ
ванредни професор

Рођен је 21.05.1936. године у Београду где је завршио гимназију. 
Дипломирао је на Шумарском факултету у Београду-одсек за дрвну 
индустрију 1963. године. Магистарски рад одбранио је 1974. године 
на Шумарском факултету у Београду, а докторску дисертацију 1980. 
године на истом факултету.

Кретање у служби: После дипломирања радио је у дрвном комбина-
ту „тодор Дукин“ у Земуну, а 1966. године прелази у Дрвни ком-
бинат „Београд-Макиш“ где је постављен за шефа производње 
у фабрици монтажних кућа. Радни однос на Шумарском факул-
тету засновао је  02.09.1970. године, пошто је изабран за аси-
стента на предмету Машине, алатке за прераду дрвета.

Избори за: 

• асистента: 1970. године, Шумарски факултет 
• Доцента: 1981. године, Шумарски факултет
• Ванредног професора: 1985. године, Шумарски факултет

Активности и награде у току студија и рада: активно је учествовао у 
друштвено-политичком раду, био је одборник Со Врачар у Бео-
граду. На Факултету је активно радио у више комисија. Био је 
директор ооУР Института за прераду дрвета у два мандата.

Број радова: објавио је више десетина научних и стручних радова.

Преминуо је изненада 1986. године у тренутку када је највише 
могао да дâ науци и струци. 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Бранислав пОДОЛШАК
доцент

Рођен је 15.10.1948. године у Београду. Средњу електротехничку 
школу завршио је 1967. године у Београду. На Шумарском факултету 
Универзитета у Београду дипломирао је 1974. године. Магистарски 
рад одбранио је 1979. године такође на Шумарском факултету на 
коме је и докторирао 1987. године.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновао 
је  11.04.1975. године када је и изабран за асистента-приправ-
ника на предмету техничка механика.

Избори за: 

• асистента: 1983. године, Шумарски факултет 
• Доцента: 1988. године, Шумарски факултет

Активности и награде у току студија и рада: За дипломски рад до-
био је награду Привредне коморе Београда.

Број радова: Написао је више научних и стручних радова. Напредо-
вање и већи ангажман у науци и струци је прекинула болест и 
прерана смрт 1993. године.
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Наташа АТАНАЦКОВ
доцент

Рођена је 16.01.1970. године у Београду. Дипломирала је на 
Електротехничком факултету.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновала 
је  01.09.1998. године када је и изабрана за асистента-приправ-
ника на предметима техничка физика и Елементи регулационе 
технике.

Избори за: 

• асистента: 05.05.2000. године, Шумарски факултет 
• Доцента: 27.12.2006. године, Шумарски факултет

Број радова: објавила је десетак научних и стручних радова.

Радни однос на Шумарском факултету је прекинула 01.06.2008. 
године на сопствени захтев.
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Стеван БАРЈАКТАРЕВИЋ
асистент

Рођен је 20.12.1928. године у Прогару, срез Земунски. Машинску 
средњу техничку школу завршио је у 1948. године у Новом Саду. На 
Шумарском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1955. 
године. Школовао се и радио као лаборант на факултету.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновао 
је 12.12.1965. године када је и изабран за лаборанта. 1967. го-
дине изабран је за асистента на предмету Машинство са инду-
стријском енергетиком.

Радни однос му престаје 31.08.1968. године због одласка у другу 
радну организацију.
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Зоран ЂУРИШИЋ
асистент

Рођен је 12.06.1951. године у Пљевљима у Црној Гори. Средњу 
школу је завршио у Београду. На Шумарском факултету Универзитета 
у Београду дипломирао је 1978. године.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновао 
је  01.09.1980. године када је и изабран за асистента-приправ-
ника на предмету Машине и алатке за обраду дрвета.

За асистента је биран 1989. године.

Активности и награде у току студија и рада: Добитник је награде за 
најбољи дипломски рад и најбољи успех у школској 1977/78. 
години (као најбољи дипломирани студент добио је награду од 
Универзитета у Београду), поводом дана Републике Србије.

Број радова: Написао је више научних и стручних радова. Напредо-
вање и већи ангажман у науци и струци је прекинула прерана 
смрт 2008. године.
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Жарко КИЈАМЕТОВИЋ
асистент

Рођен је 23.02.1937. године у Београду где је завршио гимназију. 
На Шумарском факултету Универзитета у Београду-одсек за меха-
ничку прераду дрвета дипломирао је 1962. године.
Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновао је  

31.12.1963. године када је и први пут биран за асистента на пред-
мету Машине и алати за обраду дрвета. 1969. године изабран је 
за асистента на предмету Машинство са електротехником. 

Активности и награде у току студија и рада: У току радног века ак-
тивно је сарађивао са институцијама изван факултета. У току те 
сарадње обишао је више радних организација у земљи и ино-
стрнству где је имао прилику да се упозна са њиховим начином 
рада. Боравио је неко време и у Западној Немачкој.

Успешно се бавио проналазаштвом и научним радом. Патенти-
рао је следеће проналаске: 

• „Брава без опруга са плочицама за забрављивање“
• „таложница дводелна аутоматска“
• „Завртањ са главом посебног облика за спречавање одвртања“
• „чамац пртљажник“

Добитник је бројних признања за патенте и то: бронзане меда-
ље раст-YU, бронзане плакете раст-YU, признање раст YU, OUN –
WIPO, Дипломе Савеза проналазача за 1981. годину и 1982. годину и 
признат статус члана EUREKA у Бриселу.

Како га је све више занимао оперативни и конкретан рад у дрв-
ној индустрији, на лични захтев је престао да ради на факултету 
10.04.1975. године. Даљу каријеру наставио је у Школском огледном 
добру ”Момчило Поповић”, а касније у Индустрији намештаја “20. 
октобар” у Београду.
Број радова: објавио је неколико научних и стручних радова.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Љиљана 
пОпОВИЋ-ТРИВИЋ
асистент

Рођена је 20.03.1964. године у Земуну. Средњу математичко-тех-
ничку школу завршила је 1982. године у Београду. На Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1988. године.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновала 
је  01.11.1989. године када је и изабрана за асистента-приправ-
ника на предмету техничка механика. Радни однос на Шумар-
ском факултету јој престаје 15.04.1996. године на лични захтев.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Иванка МИЛОШЕВИЋ
асистент

Рођена је 28.12.1962. године у тузли, Босна и Херцеговина. Гим-
назију је завршила у Сарајеву 1981. године. Дипломирала је на При-
родно-математичком факултету-одсек за физику 1988. године.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновала 
је  31.03.1989. године када је изабрана за асистента-приправни-
ка на предмету техничка физика. 

Радни однос јој престаје на Шумарском факултету 31.07.1997. го-
дине на сопствени захтев.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Никола ЈАНЧЕВСКИ
асистент-приправник

Рођен је 04.01.1968. године у Винковцима. основну школу и 
гимназију је завршио у Ужицу. На Шумарском факултету Универзите-
та у Београду - одсек обрада дрвета дипломирао је у јуну 1994. годи-
не. Награђен је статуом Златна кошута као најбољи студент генера-
ције 1994. године.

 Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновао је 16.02.1996. године када је изабран 
за асистента-приправника на предмету Унутрашњи транспорт. 
Радни однос му престаје на Шумарском факултету 30.9.2002. 
године на лични захтев.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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павле  МАРИНКОВИЋ
виши стручни сарадник

Рођен је 02.05.1927. године у Земуну. основну школу и гимнази-
ју завршио је у титовом Ужицу. На Шумарском факултету Универзите-
та у Београду дипломирао је 1962. године на одсеку за дрвну инду-
стрију. У школској 1961/62. години био је демонстратор на вежбама 
из предмета техничка механика. 

После дипломирања сарађује на Шумарском факултету у оквиру 
теме „Савремена производња намештаја“ и то на анализи производ-
них процеса, конструкцијама средстава унутрашњег транспорта за 
финалну прераду дрвета. тема је рађена на одсеку за дрвну инду-
стрију Шумарског факултета у Београду.
Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновао 

је 24.01.1963. године када је изабран за асистента на предмету 
Машине и уређаји за унутрашњи транспорт. Поред рада на 
предмету за који је биран, обављао је наставу и на следећим 
предметима: техничка механика, техничко цртање и Хидротер-
мичка обрада дрвета. 1965. године био је на студијском путова-
њу у Француској. 

Активности и награде у току студија и рада: У току рада био је акти-
ван у раду научних и стручних тела факултета и Института за 
прераду дрвета. Био је секретар Комисије за научно-истражи-
вачки рад, Комисије за кадровска питања, Секције Универзи-
тетских наставника Шумарског факултета, Већа године, Радне 
заједнице Завода за унапређење дрвне индустрије, одсека за 
дрвну индустрију, члан Финансијске комисије, члан Савета фа-
култета и Института за прераду дрвета, председник Збора рад-
них људи Института за прераду дрвета.

Радни однос на Шумарском факултету престаје му одласком у 
пензију 30.09.1987. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Радоје БАНКОВИЋ
стручни сарадник

Рођен је 30.03.1925. године у Кусадку, срез Јасенички. основну 
школу завршава у Кусадку. Нижу гимназију завршава у Смедеревској 
Паланци. Школовање наставља 1940. године у Београду, али га пре-
кида са почетком Другог светског рата и наставља тек 1947. године. 
На Шумарском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 
1957. године на одсеку за шумско инжењерство. У жељи да се што 
боље оспособи за рад на предмету за који је биран уписује Машин-
ски факултет у Београду и дипломира на првом степену 1969. годи-
не. Магистарски рад одбранио је на Шумарском факултету у Београ-
ду 1976. године.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновао је 
18.02.1958. године када је изабран за асистента на предмету Ма-
шинство са електротехником. У звање асистента биран је више 
пута. 1981. године преведен је у звање стручног сарадника.

Мр Радоје Банковић активно је учествовао у раду самоуправних 
тела и комисија Шумарског факултета и Института за прераду дрвета 
и то као секретар одсека и Већа године, члан Комисије за спровође-
ње правилника о расподели дохотка и др. Био је и делегат у СИЗ-у 
становања Со чукарица.

Пензионисан је 31.08.1990. године

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Миодраг МИХАИЛОВИЋ
стручни сарадник

Рођен је 20.08.1929. године у Кичеву, СР Македонија. Дипломи-
рао је 1959. године на Природно-математичком факултету Универзи-
тета у Београду, група за Физику. После дипломирања запослио се у 
Геомагнетском институту код Гроцке.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновао 
је 01.11.1960. године када је изабран за асистента на предмету 
Физика.

Активности и награде у току студија и рада: Као омладинац учество-
вао је на радним акцијама. активно је учествовао у раду науч-
них и стручних тела факултета и одсека за дрвну индустрију. 
Био је члан Управе удружења универзитетских наставника и се-
кретар Савеза резервних војних старешина.

објавио је неколико научних и стручних радова, као и Практи-
кум за вежбе из Физике.

Пензионисан је 30.09.1994. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ НА КАТЕДРИ МАШИНА И УРЕЂАЈА У 
пРЕРАДИ ДРВЕТА У 2016. ГОДИНИ

Катедра машина и уређаја у преради дрвета је у 2016. години 
имала 10 чланова од чега су: 1 редовни професор, 1 ванредни про-
фесор, 3 доцента, 3 стручна сарадника и 2 лаборанта.

Шеф катедре: проф. др Градимир Данон
Заменик шефа катедре: др Срђан Сврзић, доцент
Секретар катедре: др Марија Мандић, доцент

остали чланови катедре:

1. др александар Дедић, ванр.проф.
2. др Младен Фуртула, доцентт

чланови катедре-ненаставно особље:

1. др Драган Лукачев, стручни сарадник
2. др Мира Мирић-Милосављевић, стручни сарадник
3. др Владислава Михаиловић, стручни сарадник
4. мр Горан Милутиновић, лаборант
5. александра Сврзић, лаборант

Центри и лабораторије у оквиру Катедре машине и уређаји              
у преради дрвета

1. Лабораторија за техничку физику и регулациону технику
2. Центар за машине и алате за обраду дрвета
3. Центар за биомасу

основне информације о овим центрима и лабораторији дате су 
у поглављу монографије Лабораторије, заводи и центри.
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Градимир ДАНОН
редовни професор

Рођен је 27.02.1949. године у Београду. Завршио је осму (трећа) 
београдску гимназију у Београду. Дипломирао је 1972. године на 
Универзитету у Београду-Машинском факултету.

Магистарски рад одбранио је 1978. године на Универзитету у Бео-
граду-Машинском факултету. Докторску дисертацију одбранио је 1988. 
године такође на Универзитету у Београду-Машинском факултету.

Кретање у служби: 

• 09.10.1972 – 09.10.1975. Универзитет у Београду Машински 
факултет 

• 13.10.1975 – 27.02.1976. Фабрика машина и трактора ИМт 
Нови Београд

• 27.02.1976 – 31.01.1977. Служење војног рока у ЈНа 
• 01.02.1977. Универзитет у Београду Шумарски факултет 

Радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду 
засновао је 01.02.1977. године када је изабран за асистента-приправ-
ника на предмету Машинство са индустријском енергетиком. 

Каснији избори за: 

• асистента: 1978. године
• Доцента: 1989. године
• Ванредног професора: 1995. године
• Редовног професора: 2000. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи или је изводио наставу из следећих 
предмета: основи машинства, техничка механика, Машине и алати 
за обраду дрвета, Енергетика у дрвној индустрији, Интеракција об-
радног и алатног материјала у преради дрвета-специфичности ма-
шинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета, Маши-
не за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом, 
Неконвеционалне технологије у преради дрвета, технологије прои-
зводње дрвних биогорива, Интеракција обрадног и алатног матери-
јала у обради дрвета, Енергетика дрвне индустрије, Машине и уре-
ђаји у обради дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: 

• 1974. године: Студијски боравак у СР Немачкој, као члан зајед-
ничке стручне делегације Универзитета у Београду Електротех-
ничког факултета и Машинског факултета.

• 1979. године: У оквиру сарадње Шумарских факултета из Вар-
шаве и Београда вођа студентске стручне праксе у Пољској у 
трајању од месец дана.

• 1989. године: Стручно усавршавање у Холандији у трајању од 
две недеље на тУ Делфт где је био гост Vehicle Research Labora-
tory, Faculty of Mechanical Engineering and Marine Engineering, 
Delft University of  Technology, коју је у то време, водио проф. 
др. ир H. B. Pacejka.

• 1995. године: Продекан Универзитета у Београду - Шумарског 
факултета (1995. година - 1997. година)

• 1998. године: Један од организатора оМо скупова, које ДотС 
(Друштво одржавалаца техничких система) и ИИПП (Институт 
за истраживања и пројектовања за привреду из Београда) орга-
низују сваке године (2016. године је у Београду и Будви одржан 
41. по реду)

• 2000. године: Иницијатор и организатор научно-стручних ску-
пова „Пнеуматици“ који се одржавају сваке две године (2016. 
године је одржан по девети пут). 

• 2003. године: Председник Савета Универзитета у Београду - 
Шумарског факултета (2003. година - 2005. година)
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• 2006. године: члан одбора за акредитацију научноистраживач-
ких организација Министарства науке и заштите животне сре-
дине Републике Србије (2006. година-2008. година)

• 2007. године: Изабран је за дописног члана академије инже-
њерских наука Србије (аИНС)

• 2013. године: Гостујући професор на Машинском факултету у 
Сарајеву у школској 2012./2013. години

• 2012. године: Председник Савета Универзитета у Београду Шу-
марског факултета (2012. година - 2014. година)

• 2015. године: Председник Савета Универзитета у Београду - 
Шумарског факултета (2015. година - 2017. година)

• 2015. године: Главни уредник научног часописа Journal of 
Applied Engineering Science који заједнички издају „Институт за 
истраживања и пројектовања у привреди“ из Београда, Уни-
верзитет у Београду Машински факултет и Универзитет у Бео-
граду Саобраћајни факултет.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: аИНС (ака-
демија инжењерских наука Србије), ЈУМВ (Друштво за моторе 
и возила), ДотС (Друштво одржавалаца техничких систем), 
(EFNMS European Federation of National Maintenance Societies). 

Области истраживања: Машине и алати за обраду дрвета, енергети-
ка у дрвној индустрији, производња и коришћење дрвних гори-
ва, моторна возила, пнеуматици за путна и ванпутна возила.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Сам или са ко-
ауторима објaвио је шест монографија и уџбеника, три дела 
монографије или рада у монографији, 11 радова у часописима 
са SCI листе, 23 рада у страним и домаћим научним и стручним 
часописима и 27 радова саопштених на светским и европским 
конгресима, конференцијама и скуповима у земљи и иностран-
ству. Цитираност, према Google Scholar, износи 76, h-index је 5 и 
h10-index је 1. Учесник више од 20 и руководилац четири про-
јекта које је финасирало Министарство науке Републике Срби-
је. Учествовао је у изради већег броја студија и пројеката рађе-
них за наручиоце у земљи и иностранству.
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Александар ДЕДИЋ
ванредни професор

Рођен је 15.07.1966. године у Београду. Завршио је Шесту бео-
градску гимназију. Дипломирао је 05.07.1991. године на Машинском 
факултету Универзитета у Београду. Магистарски рад одбранио је 
1995. године, на Машинском факултету Универзитета у Београду. 
Докторску дисертацију одбранио је 2001. године на Универзитету у 
Београду-Машинском факултету.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзите-
та у Београду засновао је 01.03.1992. године када је и изабран за 
асистента–приправника на предмету основи машинства. 

Каснији избори за: 

• асистента: 1996. године 
• Доцента: 2002. године
• Ванредног професора: 2012. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: Ма-
шинство са индустријском енергетиком, основи машинства, Пнеума-
тика и хидраулика у дрвној индустрији, Динамичко моделирање про-
цеса за производњу намештаја и производа од дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: 

• Јул и август 1989. године: Интернационална студентска пракса пре-
ко међународне организације за размену студената IAESTE, атина, 
Грчка. 

• 1991. године: Награда за најбољег студента на петој (завршној) го-
дини студија (просек 9,4).

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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• 2000.-2001. године: Међународна DAAD стипендија, рад у чувеној 
Молијеровој лабораторији коју је у то време водио prof. dr K.E. 
Militzer, на изради  завршног експерименталног дела доктората, 
Машински факултет техничког универзитета у Дрездену, Немачка.

• 2003. године: Положен стручни испит за пројектовање у машин-
ској струци.

• 2005. године: Председавање на XII Симпозијуму термичара Србије 
и Црне Горе

• 2007.-2009. године: члан Управног одбора Друштва за процесну 
технику, Савез машинских и електротехничких инжењера Србије.

• 2007. године и даље: члан Стручних и организационих одбора 
Међународног конгреса о процесној индустрији, PROCESING.

• 2007. године и даље: Председавања на Међународном конгресу о 
процесној индустрији, PROCESING.

• чланство у домаћим и међународним организацијама: Друштво 
за процесну технику Србије, SMEITS и KGH.

Области истраживања: 

• Пренос топлоте и супстанције са применом на индустријске про-
цесе сушења дрвета и других материјала;

• Употреба биомасе у енергетске сврхе;
• Моделирање производних и енергетских процеса. Енергетска 

ефекасност;
• аутоматизација производње применом пнеуматике и хидраулике.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др александар 
Дедић објавио је сам или са сарадницима 88 радова, од чега 
више од 37 научних радова са рецензијом објављених у науч-
ним или стручним часописима, при чему је 12 радова у часопи-
сима са SCI листе. 36 радова саопштенo на међународним кон-
гресима од чега два по позиву, a 15 радова саопштено је на 
конференцијама националног значаја. Сам или са коауторима 
објaвио је четири монографијe и уџбеника, једно поглављe i је-
дан рад у монографији. Цитираност износи 65, h-index је 3 и 
h10-index је 2. Учесник више од 10 и коруководилац једног про-
јекта које је финасирало Министарство науке Републике Срби-
је. Коаутор је два техничка решења и аутор патента, као и више 
извештаја, студија, пројеката и стручних радова за потребе до-
маће индустрије. 
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Срђан СВРЗИЋ
доцент

Рођен је 27.04.1969. године у Крушевцу. Гимназију – Математич-
ко-технички смер завршио је у Крушевцу. Дипломирао је 19.01.1999. 
године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Магистар-
ски рад одбранио је 07.10.2004. године на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду. Докторску дисертацију одбранио је 29.05.2010. 
године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновао је 25.04.2001. године када је изабран 
за асистента-приправника на предмету Елементи регулационе 
технике у дрвној индустрији. 

Каснији избори за: 

• асистента: 2009. године 
• Доцента: 2012. године 

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: аутомати-
зација производње намештаја и производа од дрвета; Системи ауто-
матског управљања у преради дрвета; Неконвенционалне технологије 
у преради дрвета; Вибро-акустична дијагностика система и процеса.

Активности и награде у току студија и рада: Доцент др Срђан Свр-
зић  руководио је и био је члан за одбрану 5 магистарских и 
преко 100 дипломских радова. Председник је Синдикалне ор-
ганизације Шумарског факултета и члан Комисије за самовред-
новање Шумарског факултета.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Заменик је шефа Катедре машина и уређаја у преради дрвета.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Удружење 
шумарских нжењера и техничара Србије, COST акција FP 1407.

Области истраживања: Машине и уређаји у преради дрвета

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је три 
рада у часописима са SCI листе, седам радова на међународ-
ним конгресима, конференцијама и скуповима, осам радова у 
домаћим часописима и два техничка решења. Учествовао је у 
пројектима технолошког развоја Министарства за науку и тех-
нологију Републике Србије, и то „Развој нових производа у 
циљу бољег искоришћења дрвне сировине“, 2005.-2008.,  „Био-
маса као одрживи ресурс развоја“, 2008.-2011., “Истраживање 
климатских промена и њихов утицај на животну средину - пра-
ћење утицаја, адаптација и ублажавање“, 2011. и даље.
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Марија МАНДИЋ
доцент

Рођена је 13.03.1982. године у Шапцу где је завршила Шабачку 
гимназију. Дипломирала је 2008. године на Универзитету у Београду-
Шумарском факултету. 2015. године одбранила је докторску дисер-
тацију, такође на Универзитету у Београду - Шумарском факултету. 
Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-

тета у Београду засновала је 15.06.2009. године, када је изабра-
на за асистента на предмету Машине и алати за обраду дрвета. 

Каснији избори за: Доцента: 12.05.2015. године на ужој научној 
области Машине и уређаји у преради дрвета.

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: основ-
не студије: Машине и алати за обраду дрвета; мастер студије: Интер-
акција обрадног и алатног материјала у обради дрвета- специфично-
сти машинске обраде масивног дрвета и композита на бази дрвета и 
Машине за обраду дрвета са комјутерском нумеричком контролом; 
докторске студије: Интеракција обрадног и алатног материјала у об-
ради дрвета, Машине и уређаји у обради дрвета и Вибро-акустична 
дијагностика система и процеса.
Активности и награде у току студија и рада: Доцент др Марија Ман-

дић руководила је једним мастер радом и била је члан комисије 
за одбрану 10 мастер и преко 70 дипломских и завршних радова.

Области истраживања: Машине и алати за обраду дрвета.
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавила је три 

рада у часописима са SCI листе, седам радова на међународ-
ним конгресима, конференцијама и скуповима, два рада у во-
дећим домаћим часописима и два техничка решења. Цитира-
ност, према бази Researchgate, износи 15. Цитираност, према 
Google Scholar, износи h10-index 1

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Младен Фуртула
 доцент

Рођен је 09.06.1976. године у Београду. Завршио је IX гимназију 
„Михајло Петровић алас“. На Шумарском факултету Универзитета у 
Београду - одсек обрада дрвета дипломирао је 19.04.2002. године. 
Докторску дисертацију одбранио је 01.12.2014. на Шумарском фа-
култету Универзитета у Београду.
 Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-

тета у Београду засновао је 30.05.2003. године када је изабран 
за асистента-приправника на предмету Унутрашњи транспорт. 

Каснији избори за: 
• асистента: 02.06.2011. године
• Доцента: 12.5.2014. године
На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 

производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: Унутрашњи 
транспорт, Енергетика у дрвној индустрији, Сигурност на раду, техноло-
гија производње дрвних биогорива, Енергетика дрвне индустрије, 
транспорт и складиштење чврстих материјала у дрвној индустрији.
Активности и награде у току студија и рада: Доцент др Младен Фур-

тула је био ментор два дипломска и једног завршног рада и 
био је члан за одбрану преко 100 дипломских радова

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Центар за 
биомасу, Шумарски факултет, Београд

Области истраживања: Енергетика у дрвној индустрији, Горива на 
бази дрвета, Унутрашњи транспорт, Сигурност на раду.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је чети-
ри рада у часописима са SCI листе, девет радова на међународ-
ним конгресима, конференцијама и скуповима, седам радова у 
домаћим часописима и два техничка решења. Цитираност, пре-
ма Google Scholar, износи 23, h-index је 2 и h10-index је 1.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Драган ЛУКАЧЕВ
 стручни сарадник

Рођен је 29.08.1953. године у Београду. Завршио је гимназију 
“Вера Благојевић” у Шапцу.  Дипломирао је на Шумарском факултету-
одсек за дрвну индустрију 1976. године. Магистарски рад одбранио 
је 1979. године на Шумарском факултету-одсек за дрвну индустрију. 
1989. године одбранио је докторску дисертацију на Шумарском фа-
култету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: На Шумарском факултету ради од 04.08.1981. годи-
не, када је изабран за аситента на предмету Нацртна геометрија. 

Каснији избори за: 

• асистента: 1981. године на предмету Нацртна геометрија
• Доцента: 1991. године на предмету Унутрашњи транспорт. 

Након истека мандата у звању доцента добио је статус струч-
ног сарадника 2016. године.

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета као доцент  изводио је наставу из следећих пред-
мета: Унутрашњи транспорт у преради дрвета и  Сигурност на раду.

Области истраживања: Унутрашњи транспорт, Сигурност на раду.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је 
више научних и стручних радова. 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Мира 
МИРИЋ-МИЛОСАВЉЕВИЋ
стручни сарадник

Рођена је  02.10.1959. године у Петровцу, Подравска Слатина. За-
вршила је гимназију “Стеван Пузић” у Руми. Дипломирала је 1982. го-
дине на Машинском факултету Универзитета у Београду. Магистарски 
рад одбранила је 18.11.2003. године на Машинском факултету Универ-
зитета у Београду. Докторску дисертацију одбранила је 13.07.2012. го-
дине на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: На Шумарском факултету ради од 04.04.1989. го-
дине, када је изабрана за асистента-приправника на предмету: 
техничка механика. 

Каснији избори за: асистента: 2004. и 2008. године. Након истека по-
следњег мандата у звању асистента добила је статус стручног 
сарадника

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета као асистент изводила је наставу из предмета 
техничка механика.

Области истраживања: техничка механика, високоеластичност.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавила је 
више научних и стручних радова. 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Владислава МИХАИЛОВИЋ
 стручни сарадник

Рођена је 24.09.1967. године у Београду. Завршила је Прву 
београдску гимназију у Београду. 1994. године дипломирала је на 
Универзитету у Београду Грађевинском факултету. Магистарски рад 
одбранила је 26.02.2003. године на Универзитету у Београду 
Грађевинском факултету. 07.03.2012. године одбранила је докторску 
дисертацију на Универзитету у Београду Грађевинском факултету.

Кретање у служби:  На Шумарском факултету Универзитета у Београ-
ду ради од 15.02.1997. године када је изабрана за асистента-
приправника на предмету техничка механика.

Каснији избори за: асистента: 2004. и 2008. године. Након истека по-
следњег мандата у звању асистента добила је статус стручног 
сарадника.

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета као асистент изводила је наставу из предмета 
техничка механика.

Области истраживања: техничка механика, Хидраулика, Хидрологија.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавила је 
више научних и стручних радова. Учесник више пројекaта које 
је финасирало Министарство науке Републике Србије.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Катедра хемијско-механичке прераде 
дрвета основана је 1956. године под 
називом “Катедра шумске хемијске 
технологије” у саставу тадашњег Дрв-

но-индустријског одсека, а данашњег одсека 
за тМП. оснивач катедре био је професор Си-
ниша Станковић. У то време, катедра шумске 
хемијске технологије изводила je наставу из 6 
следећих предмета: Хемија, аналитичка хе-
мија, Шумска хемијска технологија, техноло-
гија помоћних материјала, Хемијска техноло-
гија дрвета и технологија дрвно -влакнастих 
маса.  

Статутом из 1960. године, ова катедра је 
подељена на Катедру хемије дрвета и Кате-
дру шумске хемијске технологије које оба-
вљају четворогодишњу наставу на тадашњих 
5 одсека: Шумарском одсеку, одсеку за озе-
лењавање насеља, одсеку за ерозију и бују-
це, одсеку за механичку прераду дрвета и 
одсеку за хемијску прераду древта. Катедра 
шумске хемијске технологије одржавала је 
наставу из 8 предмета (технологија помоћних 
материјала, Хемијска технологија дрвета, тех-
нологија дрвно-влакнастих маса, технологија 
дрвно-пластичних маса, технолошке опера-
ције, Хемијска прерада дрвета, технологија 
целулозе, општа хемијска технологија, Им-
прегнација дрвета), а Катедра хемије дрвета 
из 6 предмета (Хемија, Хемија I, Хемија II 
(изабрана поглавља), Физичка хемија, анали-
тичка хемија, Хемија дрвета). 

У процесу реорганизације тадашњег 
Универзитета, 1963. године део наставе од-
сека за хемијску прераду дрвета се преноси 
на технолошки факултет, а у складу са тим 
1964. године професор Синиша Станковић и 
асистент Љиљана Мајданац прелазе на поме-
нути факултет и напуштају катедру на Шумар-

Катедра 
хемијско-механичке 
прераде дрвета
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ском факултету. од тада, предмети наведене две катедре се обједи-
њују у данашњу Катедру ХМПД тако да од 1966. године ова катедра 
изводи наставу на основним студијама из 4 предмета (Хемија, Позна-
вање материјала, Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе и Хе-
мија дрвета са основама хемијске прераде). ови предмети чине и 
данас језгро ове катедре. Називи предмета су углавном остали не-
промењени до данас, уз константно усаглашавање њиховог садржаја 
са променама у стратегији образовања и потребама струке. 

Имплементацијом Болоњског процеса, према Статуту из 2002. 
године уводе се изборни предмети прво на основним, а нешто ка-
сније на мастер и докторским студијама. У првој фази усклађивања 
програма  основних студија, 2006. године у оквиру новоформираног 
усмерења технологије у преради дрвета, катедра уводи три изборна 
предмета: Композити на бази дрвета, технологија производње и 
прераде целулозе и предмет Хемијска прерада дрвета који је настао 
издвајањем одговарајућег наставног садржаја из програма предмета 
Хемија дрвета са основама хемијске прераде. 

Нешто касније, на мастер студијама катедра формира курс који 
се сатојао из два усмерења: Плоче и композити од уситњеног дрвета 
и Хемијска прерада дрвета. оба усмерења су имала три иста основна 
предмета, сваки са фондом часова од 4+4 и по 8 ЕСПБ (Моделовање 
својстава плоча и композита од уситњеног дрвета, теоријски основи 
адхезије дрвета и композита од уситњеног дрвета, Методе каракте-
ризације плоча и композита од уситњеног дрвета) и један изборни 
предмет са фондом часова од 3+3 и 6 ЕСПБ. Изборну групу предмета 
првог усмерења чинили су предмети Влакнасте и иверасте плоче и 
елементи, Плоче и елементи на бази минералних везива и Компо-
зитни материјали од уситњеног дрвета, док су предмети Методе ка-
рактеризације хемијских компоненти дрвета и влакана, Производи 
екстракције и дестилације дрвета и органска хемија чинили изборну 
групу предмета другог усмерења. Списак свих предмета које покри-
ва ова катедра у оквиру свих нивоа студија дат је посебно у делу мо-
нографије који се односи на студијске програме.

У првим годинама настанка катедре у креирању и разради пред-
мета Хемијске технолохије дрвета и дрвно-влакнастих маса, Хемијa и 
Познавања материјала, учествовали су многи професори Универзи-
тета у Београду, од којих посебно треба поменути проф. др Синишу 
Станковића и проф. др Добрилу Карапанџић, као професоре прве ге-
нерације који су поставили темеље катедре. 
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Значајан допринос у формирању и развоју програма предмета 
дали су професори др Радомир Сенић, др Наталија Јовановић, др 
Нада Марковић, др Љиљана Мајданац, др Нада тержан, др Вукосава 
Пјевић као професори друге генерације који су ускладили садржаје 
предмета са захтевима и стратегијом развоја дрвне индустрије као 
привредне гране која је тада била у повоју. У том периоду наставни-
цима на катедри у извођењу наставе и научно-истраживачком раду 
помагао је дипл. инг. Десимир Филиповић у својству стручног сарад-
ника и бројни лаборанти као што су Марко Ђурђевић, Милица Божо-
вић, Михајило Богдановић, Гордана Петровић, а у новије време  
Мирјана Нећак и Љиљана Ђурковић.

Касније, током 70-тих година, колективу на катедри придружују 
се будући наставници, проф. др Јован Миљковић (1974) и проф. др 
татјана Стефановић-Јанежић (1987), као дипл. инжењери технологи-
је. они су професори треће генерације који су својим стручним и на-
учним радовима дали значајан допринос развоју дрвне индустрије.

током 80-тих година у рад катедре укључују се наставници че-
тврте генерације: доцент др олга Црногорац (1984) и проф. др Ми-
ланка Ђипоровић-Момчиловић, као инжењери прераде дрвета, др 
Биљана Бујановић (1986), као дипл. инг. технологије, мр Јасна Мар-
тиновић (1987) такође као дипл. инг. технологије којој се поверавају 
вежбе из Хемије. Нешто касније, 1989. године на исти предмет се ан-
гажује и дипл. хемичар Драгана Косић као асистент приправник. 

Крајем 90-тих година на Катедру се распоређују данашњи на-
ставници: др Ивана Гавриловић-Грмуша, ванредни професор, 1997.
године, доцент др Млађан Поповић 1998., као дипл. инжењери об-
раде дрвета, затим др Катарина Попов-Пергал (1998) и Љиљана чуч-
ковић (1998), као дипл. хемичари. У истом периоду катедру напушта 
неколико наставника. Проф. др татјана Стефановић-Јанежић одлази 
на Laval University у Канади; др Биљана Бујановић, као ванредни про-
фесор, одлази у СаД на SUNY College of Environmental Science and 
Forestry (Syracuse): Department of Paper and Bioprocess Engineering, 
док др олга Црногорац, доцент, одлази у Канаду и ради као дизајнер 
намештаја у Tesco Corporation.

Почетком 2001. године на катедри се запошљава др Милица Ран-
чић, дипл. хемичар, као асистент приправник, а 2002. године др Јасми-
на Поповић, као дипл. инж. технологије. овој петој генерацији настав-
ника на катедри придружују се млади сарадници мр Љиљана Суручић 
(2005) и MSc Ивана Стојиљковић (2015), као дипломирани хемичари. 



214

За протеклих 60 година догодиле су се многе промене у настав-
ним плановима и програмима предмета на Катедри ХМПД. Данас се 
на катедри одржава настава из 8 предмета на основним, 4 на струков-
ним, 7 на мастер и 5 на докторским академским студијама. У новије 
време, у циљу даљег развоја катедре, сви њени чланови интензивно 
раде на побољшању својих педагошких вештина, систематичности 
приказа методских јединица, на осавремењавању програма предме-
та на свим нивоима студија како би пратили трендове развијених 
светских универзитета. 

На катедри се негује колективни дух и сарадња у научном раду, 
као и сарадња са другим научним институцијама и привредним су-
бјектима у земљи и иностранству. од њеног оснивања па до данас, 
30.09.2016., дипломирало је 45, одбранило мастер радове 6, маги-
стрирало 11 и докторирало 14 студената. 

Колико су чланови катедре стручни говори и то што је у оквиру 
катедре одлуком Савета Шумарског Факултета, 1979. године, основа-
на Лабораторија за ипитивање плоча иверица, која је посебним за-
лагањем запослених 2003. године акредитовала свој систем квалите-
та и тако доказала своју компетентност. током акредитованог 
периода (до 01.06.2016.) лабораторија је издала више од 3600 изве-
штаја о испитивању. осим тога, на иницијативу чланова ове лабора-
торије 2006. године, основано је Сертификационо тело Шумарског 
факултета за сертификацију плоча иверица, које је залагањем др 
Иване Гавриловић-Грмуше, ванр. професора, и акредитовано од 
стране ат Србије. Захваљујући успешном раду лабораторије, њени 
чланови су опремили Лабораторију за иверице, влакнатице и дрвно-
пластичне масе уређајима за израду експерименталних плоча. тиме 
је побољшана израда семинарских и дипломских радова студената и 
дата је неопходна подршка колегама и студентима у научно-истра-
живачком раду. 

Састав Катедре ХМПД данас чине следећи наставници:
1. проф. др Миланка Р. Ђипоровић-Момчиловић – редовни 

професор (шеф катедре)
2. др Ивана Љ. Гавриловић-Грмуша – ванредни професор
3. др Млађан М. Поповић – доцент
4. др Милица П. Ранчић – доцент
5. др Јасмина Ј. Поповић – доцент 
6. MSc Ивана Стојиљковић - асистент
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Синиша СТАНКОВИЋ
редовни професор

Рођен је 17.05.1912. године у Београду где је завршио основну 
школу и гимназију. Дипломирао је на техничком факултету - техноло-
шком одсеку у Београду 1935. године. Хабилитациони рад брани 
1955. године. Докторску дисертацију одбранио је 1960. године.

Кретање у служби: 1936. године постављен је за асистента на Пољо-
привредно-Шумарском факултету у Земуну на предмету агри-
културна хемија. За сталног хонорарног наставника изабран је 
1946. године. на предметима Шумска хемијска технологија и 
Пољопривредна технологија. По формирању самосталног Шу-
марског факултета постаје стални наставник на предмету Шум-
ска хемијска технологија. Заснива радни однос на Пољопри-
вредно-шумарском факултету у Београду у звању доцента 
26.06.1945. године.

Избори за: 

• Доцента: 1945. године на предмету
• Ванредног професора: 1955. године 
• Редовног професора: 1960. године

На Дрвно-индустријском одсеку предавао је на предмету Шум-
ска хемијска технологија.

Активности и награде у току студија и рада: До избора за ванредног 
професора био је 2 пута биран за продекана на Шумарском фа-
култету, а после избора за ванредног професора биран је за 
продекана за школску 1959/60, а за декана за период 1960-
1962. година. Био је и шеф завода и шеф катедре. На стручно 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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усавршавање ишао је у Институт Дупин у Бордоу и Институт 
TCHNIQUE DES ARBRES TROPICAU i u Institut Technique du bois у 
Паризу. Сарађивао је као стручни сарадник у више предузећа. 
Био је стални или повремени стручни саветник Савезне грађе-
винске коморе по питању Хемијске прераде дрвета, Удружења 
дрвне индустрије ФНРЈ, Врховног привредног суда као арбитар, 
инвестиционе банке ФНРЈ као стручни известилац Савезног за-
вода за стандардизацију по питању споредних производа 
шуме. члан је председништва Савеза хемичара и технолога НР 
Србије и секретар за међународне везе Савеза хемичара и тех-
нолога ФНРЈ.

Области истраживања: Посебну пажњу је посветио проучавању 
биљних сировина

Професор Синиша Станковић 30.09.1964. године прелази на тех-
нолошко-металуршки факултет у Београду.
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Добрила КАРАпАНЏИЋ
редовни професор

Рођена је 29 09.1911. године у Београду где је завршила и гим-
назију (1929. године). На Филозофском факултету-група за Хемију ди-
пломирала је 1934. године. Место суплента добила је 1936. године 
али је из државне службе отпуштена 1940. године због хапшења. 
1941. године добија место суплента у Ћуприји, али убрзо бива при-
морана да се сакрије да је Гестапо не би ухапсио. окупацију је прове-
ла у Малој Врбици код Младеновца. После ослобођења поново до-
бија место суплента у Гимназији у Београду где ради све до избора 
за асистента на Пољопривредно-Шумарском факултету у Земуну на 
предмету Хемија у децембру 1946. године. У звање предавача иза-
брана је 1950. године. 1959. године израдила је  Хабилитациони рад, 
а 1964. године одбранила је докторску дисертацију. 
Кретање у служби: Радни однос на Пољопривредно-шумарском фа-

култету у Београду засновала је 09.12.1946. године.
Избори за: 

• асистента: 1946. године на предмету Хемија
• Доцента: 1959. године
• Ванредног професора: 1967. године
• Редовног професора: 1973. године
На Дрвно-индустријском одсеку предавала је на предмету Хемија.

Активности и награде у току студија и рада: Цео свој радни век про-
вела је у просвети где је оставила утисак изузетног предавача. 
Поред научног и стручног рада, активно је учествовала у раду 
самоуправних и стручних органа и њихових тела. 

Области истраживања: Хемија
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавила је 

преко 30 научних и стручних радова. аутор је ауторизованих 
скрипти: Хемија.

Професорка Добрила Карапанџић пензионисана је 30.09. 1977. г.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Наталија ЈОВАНОВИЋ
редовни професор

Рођена је 11.04.1923. године у Лозници. Гимназију је завршила у 
Крушевцу 1941. године. За време окупације живела је у Лозници где 
је два пута хапшена од стране Гестапоа и Љотићеваца. По ослобође-
њу, као стипендиста наше владе, послата је у Кијев (СССР) на Инсти-
тут прехранбене индустрије где је провела годину дана. По повратку 
у земљу наставља студије на технолошком факултету у Београду и 
дипломира 1955. године. 1965. године одбранила је докторску ди-
сертацију на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Кретање у служби: 01.10.1955. године засновала је радни однос на 

Шумарском факултету Универзитета у Београду при Катедри 
шумске хемијске технологије у звању приправника професора 
средње школе. 1959. године краће време проводи у Институту 
при високој техничкој школи у Брауншвајгу ради упознавања 
организације вежби и научног рада у вези технологије плоча 
иверица и влакнатица. 1962. године изабрана је у звање преда-
вача на предмету Хемијска технологија дрвета. 1963. године из 
породичних разлога одлази у иностранство. По повратку из 
иностранства запошљава се 1968. године у Институту за науч-
но-техничку документацију у својству документалисте и уред-
ника Реферативног билтена. 01.10.1969. године изабрана је за у 
звање научног сарадника при Заводу за шумарско-хемијску тех-
нологију на Шумарском факултету Универзитета у Београду. 

Каснији избори за: 
• асистента: 1957. године на предмету Шумска хемијска техно-

логија
• Доцента: 1971. године на предмету Хемијска прерада дрвета
• Ванредног професора: 1976. године
• Редовног професора: 1982. године
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На Дрвно-индустријском одсеку предавала је на предмету Хе-
мијска прерада дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: У току рада на факулте-
ту активно је учествовала у раду стручних и самоуправних орга-
на. Ишла је на студијска путовања у Лењинград 1972. године, у 
СР Немачку и Белгију 1973. године. Учествовала је на Међуна-
родном симпозијуму из области хемије дрвета и хемијске пре-
раде дрвета у Стокхолму у Шведској.

Области истраживања: Хемијске прераде дрвета

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавила је 27 
научних истручних радова.

Професорка Наталија Јовановић пензионисана је 31.12.1984. го-
дине на лични захтев.
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Радомир СЕНИЋ
редовни професор

Рођен је 14.03.1923. године у тузли, Босна и Херцеговина. Гим-
назију је завршио у Београду 1942. године. У току окупације више 
пута је мобилисан на принудни рад. 1944. године прикључује се пар-
тизанским јединицама НоВ. Дипломирао је на технолошком факул-
тету 1951. Докторску дисертацију одбранио је 1956. године.

Кретање у служби: 01.03.1951. године примљен је у радни однос на 
Шумарском факултету Универзитета у Београду, и постављен за 
приправника млађег индустријског инжењера. 

Избори за: 

• асистента: 1951. године на предмету: Шумска хемијска тех-
нологија

• Специјализација: Био је на специјализацији у Индији коју му 
је одобрио Савет за просвету и културу НР Србије Секретари-
јата Универзитета.

• Доцента: 1957. године на предмету технологија помоћних 
материјала

• Ванредног професора: 1963. године на предмету Физичка хе-
мија, а у поновном избору за исто звање биран је на предме-
ту технологија помоћних материјала.

• Редовног професора: 1973. године

На одсеку за прераду дрвета предавао је на предметима: Шум-
ска хемијска технологија, Физичка хемија, технологија помоћних ма-
теријала.
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Активности и награде у току студија и рада: У току свог радног века 
био је више година ангажован као хонорарни сарадник на тех-
нолошком факултету, Пољопривредном факултету у Земуну и 
на Институту за шумарство и дрвну индустрију. Сарађује и са 
многим другим научним и привредним институцијама.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Био је ек-
сперт организације Уједињених нација и организације UNESCO. 
На Факултету је био активан у раду самоуправних и стручних 
органа. Био је шеф Катедре, продекан и декан.

Области истраживања: Хемијске технологије и материјали

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-
ко 40 научних и стручних радова. 

Професор Радомир Сенић пензионисан је 30.09.1988. године.
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Нада ТЕРЖАН-КАНГРГА
редовни професор

Рођена је  22.07.1926. године у Скопљу у Македонији, где је за-
вршила основну школу и нижу гимназију. Вишу гимназију је заврши-
ла у Београду 1945. године. На технолошком факултету дипломирала 
је 1955. године. Магистарски рад одбранила је 1972. године на Шу-
марском факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију 
одбранила је 1979. године на Шумарском факултету.

Кретање у служби: После дипломирања радила је у Фабрици цемен-
та у Беочину до 1957. године, када прелази у предузеће Југола-
бораторија. Засновала је 01.10.1957. године радни однос на 
Шумарском факултету Универзитета у Београду, када је изабра-
на за асистента на предмету Хемија.

Избори за: 

• асистента: 1957. године на предмету Хемија
• Доцента: 1980. године 
• Ванредног професора: 1984. године 
• Редовног професора: 1989. године

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предмету Хемија.

Активности и награде у току студија и рада: Била је члан СКоЈ-а од 
1946., а члан СКЈ од 1951., учесник радних акција Пруга Шамац 
– Сарајево и на изградњи фабрике у Севојну. активно је уче-
ствовала у раду факултета. Била је више пута секретар већа 
прве године, представник асистената у управи факултета, члан 
разних комисија (наставна, за друштвену контролу и самоза-
штиту, дисциплинска, кадровска за ванредне студенте) и Коми-
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сија за израду средњорочног плана развоја Института за прера-
ду дрвета. Била је подпредседник Савета Института за прераду 
дрвета, и шеф Катедре за хемијско-механичку прераду дрвета 
од 1985-1988. године. 

Области истраживања: Хемија

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавила је 27 
научних и стручних радова.

Професорка Нада тержан пензионисана је 30.09.1991. године. 
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Вукосава 
пЈЕВИЋ-КУШАКОВИЋ
ванредни професор

Рођена је 21.01.1934. године у Београду, где је завршила основ-
ну школу и гимназију. На технолошком факултету дипломирала је 
школске 1959/60. године. Магистарски рад одбранила је 1973. годи-
не, а докторску дисертацију 1979. године на Шумарском факултету.

Кретање у служби: 15.11.1960. године запослила се на Шумарском 
факултету као хонорарни асистент, а за сталног асистента иза-
брана је 1961. године.

Избори за: 

• асистента: 1961. године
• Доцента: 1980. године
• Ванредног професора: 1984. године
На одсеку за прераду дрвета предавала је на предмету Хемија.

Активности и награде у току студија и рада: Поред рада у настави 
била је секретар одсека за прераду дрвета, члан уже управе 
синдиката, факултета и члан више комисија: Кадровске на од-
секу за прераду дрвета, Комисије за наставу, члан Савета фа-
култета.

Области истраживања: Хемија

Професорка Вукосава Пјевић пензионисана је: 30.09.1997. г.
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Јован МИЉКОВИЋ
редовни професор

Рођен је 03.01.1945. године у Београду, где је завршио и гимна-
зију. 1969. године дипломирао је на технолошко-металуршком фа-
култету у Београду. Магистарски рад је одбранио 1976. године, а 
докторску дисертацију 1981. године на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду.

Кретање у служби: Био је технички директор фабрике “Coca-Cola” у 
Београду, а потом руководилац фабрике (plant manager) 
“Organics Inc.” u Winston-Salem у Северној Каролини у СаД. По 
повратку у земљу, радни однос је засновао на Шумарском фа-
култету у Београду 01.07.1974. године када је биран за асистен-
та приправника на предмету Иверице, влакнатице и дрвно пла-
стичне масе. 

Избори за: 

• асистента: 1977. године
• Доцента: 1982. године
• Ванредног професора: 1986. године
• Редовног професора: 20.10.1993. године

На одсеку за прераду дрвета предавао је на предметима Ивери-
це, влакнатице и дрвно-пластичне масе и Познавање материјала на 
основним студијама, као и на више предмета на мастер и доктор-
ским студијама из области хемијско-механичке прераде дрвета.
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Активности и награде у току студија и рада: Специјализације на 
Универзитету државе Висконсин у Медисону и у Forest Products 
Laboratory of US Dept. of Agiculture у СаД, обавио је у два навра-
та 1977. и 1987. године. Као ментор и председник комисије ру-
ководио је израдом три докторске дисертације и два магистар-
ска рада, а као руководилац реализовао је већи број пројеката 
за привреду. Дуго година је био шеф Катедре за хемијско-меха-
ничку прераду дрвета и члан Стручног већа Универзитета у 
Београду, за технологију и хемијско инжењерство. од 1982. па 
до 2009. године је шеф овлашћене Лабораторије за испитива-
ње иверица на Шумарском Факултету у Београду. 

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Био је акти-
ван друштвени радник, члан разних комисија и самоуправних 
органа, председник синдиката факултета, члан комисије за из-
бор наставника и сарадника, ментор и члан комисија за маги-
старске и докторске радове, руководилац и аутор пројеката, ек-
спертиза и атестирања из области плоча иверица и влакнатица, 
руководилац билатералне научно-техничке сарадње са неколи-
ко еминентних страних институција (чССР, СаД). члан је следе-
ћих домаћих и међународних стручних удружења: СИт  шумар-
ства и индустрије за прераду дрвета; Српско хемијско друштво; 
Society of Wood Science and Technology, Madison WI (SWST); 
Forest Products Society, Madison WI (FPS); European Structural 
Integrity Society, Shefield U.K. (ESIS)

Области истраживања: Композитни материјали на бази дрвета

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: аутор је већег 
броја научних радова објављених у међународним часописима 
и саопштених на међународним симпозијумима и конференци-
јама у Енглеској, Француској, Финској, Јапану, аустралији, Руму-
нији, Бугарској и др., као и у националним часописима и на на-
ционалним скуповима. Према индексу поседује међународну 
цитираност. такође је аутор неколико универзитетских и сред-
њошколских уџбеника.
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Нада МАРКОВИЋ
ванредни професор

Рођена је 27.08.1909. године у Земуну, где је завршила и гимна-
зију. 1956. године дипломирала је на технолошко-металуршком фа-
култету у Београду. После дипломирања одлази у Беч на Институт за 
испитивање природних производа. Докторску дисертацију одбрани-
ла је на Шумарском факултету 1965. године.

Кретање у служби: 20.08.1953. је засновала радни однос на Шумар-
ском факултету. После реорганизације Шумарског факултета 
прелази на технолошко-металуршки факултет у звању асистен-
та на предмету технологија целулозе.

Избори за: 

• асистента: Изабрана је 1957. године на Шумарском факулте-
ту у Београду на предмету Хемија дрвета. За асистента на 
предмету технологија целулозе изабрана је 1962. године

• Доцента: 1972. године 
• Ванредног професора: 1977. године

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: За време рада 
на Шумарском факултету објавила 11 научних и стручних радова.

Професорка Нада Марковић пензионисанa је 30.09.1976. год.
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Катарина пОпОВ-пЕРГАЛ
ванредни професор

ПоПоВ-Пергал Катарина рођена је 06.12.1947. године у Новом 
Саду. Дипломирала је на Природно-математичком факултету у Но-
вом Саду 1972. године. У периоду 1974-1993. године била је истра-
живач сарадник на Факултету техничких наука на Универзитету у Но-
вом Саду. Докторску дисертацију одбранила је 1988. године на 
Природно математичком факултету Универзитета у Београду. 

Кретање у служби: 1972-1974. године радила је као професор хемије 
у гимназији у Врбасу. На Шумарском факултету радила је од 
01.09.1998. године до 08.07.2007. године. 

Избори за: 

• Доцента: 1998. године на предмету Хемија
• Ванредног професора: 2002. године 

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предмету Хемија.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Royal Socie-
ty Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry, 
American Association for the Advancement of Science (inter-
national), New York Academy of Sciences, International Society 
Heterocyclic Chemistry, Serbian Chemical Society.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: аутор је већег 
броја научних и стручних радова и пројеката. такође је аутор 
неколико универзитетских уџбеника.
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Татјана 
СТЕВАНОВИЋ-ЈАНЕЖИЋ
ванредни професор

Рођена је 25.06.1949. године у Београду, где је завршила основ-
ну и средњу школу. На технолошко-металуршком факултету Универ-
зитета у Београду дипломирала је школске 1972/73. године. Маги-
старски рад одбранила је 1978. године. На Шумарском факултету 
Универзитета у Београду одбранила је докторску дисертацију 1983.
године.
Кретање у служби: Радни однос је засновала 1975. године у радној 

организацији „Југоинспект“, где је радила до преласка на Шу-
марски факултет. Радни однос на Шумарском факултету на Ин-
ституту за прераду дрвета засновала је 04.12.1978. године када 
је изабрана за асистента на предмету Хемијска прерада дрвета.   

Избори за: 
• асистента: 1978. године на предмету Хемијска прерада дрвета
• Доцента: 1984. године 
• Ванредног професора: 1988. године 

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предмету Хемијска 
прерада дрвета. 
Активности и награде у току студија и рада: Као стипендиста Канад-

ске владе боравила је школске 1980/81. године у Институту за 
целулозу и папир при MC Gill Univerzitetu у Монтреалу.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: аутор је већег 
броја научних и стручних радова и пројеката. такође је аутор 
неколико универзитетских и средњошколских уџбеника.

На сопствени захтев прекинула је радни однос на Шумарском   
факултету 30.11.1995. године. Сада живи и ради као професор на 
Université Laval у Канади. 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Олга ЦРНОГОРАЦ
доцент

Рођена је 21.03.1951. године у Новом Саду. Машинско-техничку 
школу завршила је у Земуну 1970. године. Дипломирала је 1976. го-
дине на Шумарском факултету Универзитета у Београду на Институту 
за прераду дрвета. Магистарски рад одбранила је 1987. године, а 
докторску дисертацију 1992. године на Шумарском факултету у Бео-
граду.

Кретање у служби: 01.08.1984. године засновала је радни однос на 
Шумарском факултету када је бирана у звање асистента-при-
правника на предмету Помоћни материјали. 

Избори за: 

• асистента: 1988. године
• Доцента: 1993. године 

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предметима По-
моћни материјали и Познавање материјала. 

Активности и награде у току студија и рада: Награђена је од стране 
Привредне коморе града Београда за најбољи дипломски рад  
школске 1976/77. године. Сарадник је на пет студија и коаутор 
практикума за вежбе из влакнатица.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавила је 
више научнх и стручних радова од којих су два објављена на 
међународним саветовањима.

На сопствени захтев прекинула је радни однос на Шумарском 
факултету 15.04.1995. године. живи и ради у Канади.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Љиљана МАЈДАНАЦ
асистент

Рођена је 24.07.1928. године у Београду, где је завршила и гим-
назију. Дипломирала је на технолошко-металуршком факултету у 
Београду 1956. године. После дипломирања одлази у Беч на Инсти-
тут за испитивање природних производа. Докторску дисертацију од-
бранила је на Шумарском факултету 1965. године.

Кретање у служби: 01.10.1957. године почиње да ради на Шумар-
ском факултету у Београду у звању асистента. Након реоргани-
зације на Шумарском факултету 30.09.1964. године прелази на 
технолошко-металуршки факултет у звању асистента.

Избори за: 

• асистента: 1957. године на предмету Хемија дрвета, а за аси-
стента на предмету технологија целулозе 1962. године.

• Доцента: 1972. године на тМФ
• Ванредног професора: 1977. године на тМФ

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предметима Хеми-
ја дрвета и технологија целулозе.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Док је радила на 
Шумарском факултету објавила је 11 научних и стручних радова.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Јасна МАРТИНОВИЋ
асистент

Рођена је 23.05.1951. године у Београду, где је завршила основ-
ну школу и гимназију. На технолошко-металуршком факултету у Бео-
граду је дипломирала 1975. године. Магистарски рад одбранила је 
1985. године на технолошко-металуршком факултету.

Кретање у служби: од 1975. до 1982. године ради у Институту за хе-
мијске изворе струје. Школске 1983/84. године држи вежбе из 
Хемије на Стоматолошком факултету у Београду. од 22.10.1984. 
године ангажована је на Шумарском факултету у Београду на 
одређено време на предмету Хемија, а затим као хонорарни 
сарадник. 

Избори за: 

• асистента: 1987. године на Шумарском факултету

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предмету Хемија.

На сопствени захтев прекинула је радни однос на Шумарском 
факултету 15.04.1995. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Биљана БУЈАНОВИЋ
асистент

Рођена јe, 25. априла 1961. године у Ваљеву, где је завршила 
основну школу и гимназију. 1984. године дипломирала је на техно-
лошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Магистар-
ски рад је одбранила на Шумарском факултету у Београду 1994. го-
дине. Докторску тезу одбранила је на Шумарском факултету 2000.
године.

Кретање у служби: 15.02.1986. засновала је радни однос на Шумар-
ском факултету Универзитета у Београду, када је и бирана за 
асистента-приправника. 

Избори за: 

• асистента: 1989. године

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предмету Хемија 
дрвета са основама хемијске прераде.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: аутор је више 
научних и стручних радова.

На сопствени захтев прекинула је радни однос на Шумарском 
факултету 21.09.1999. године. Сада ради на Department of Paper and 
Bioprocess Engineering, SUNY College of Environmental Science and 
Forestry, Syracuse, NY 13210, USA као ванредни професор.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Љиљана СУРУЧИЋ
асистент

Рођена је 16.07.1979. године у Београду. Завршила је Једанаесту 
београдску гимназију и уписала Хемијски факултет Универзитета у 
Београду 1998. године. основне академске студије завршила је 2004.
године. Магистарске студије уписала је 2004. године на Хемијском 
факултету Универзитета у Београду и завршила их 2011. године. Док-
торске академске студије на истом факултету уписала је 2011. године 
(статус замрзнут у 2011/12-2013/14. због породиљског одсуства) и 
положила све испите предвиђене планом и програмом докторских 
студија Хемијског факултета Универзитета у Београду.

Кретање у служби: од октобра 2005. до 20.10.2014. године запосле-
на је на Шумарском факултету Универзитета у Београду, у зва-
њу асистента-приправника и асистента за ужу научну област 
Хемија.

Избори за: 

• асистента: 27.10.2010. године (реизбор 25.09.2013.)

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предмету Хемија.

На сопствени захтев прекинула је радни однос на Шумарском 
факултету 2015. године.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Десимир ФИЛИпОВИЋ
асистент

Рођен је 07.10.1927. године у Београду. основну и средњу школу 
завршио је у Кусатку где су му родитељи били учитељи. од 1937-
1941. године живи у Земуну, када бежи са породицом у Смедеревску 
Паланку, где остаје до 1944. године, када се као омладинац добро-
вољно прикључује НоВЈ-у. Децембра 1945. године се демобилише  и 
током 1946. и 1947. године завршава у Земуну прекинуто гимназиј-
ско школовање. 1947. године се уписује на Пољопривредно-шумар-
ски факултет, али се због лоше материјалне ситуације запошљава. 
Дипломирао је 1958. године. 
Кретање у служби: 1950. године засновао је радни однос на Шумар-

ском факултету као лаборант. Кратко време после дипломира-
ња радио је у својству инжењера у ЕИ–Ниш. 21.08.1958. је за-
сновао радни однос на Шумарском факултету у својству 
хонорарног асистента на предмету технологија помоћних мате-
ријала. Поред овог предмета више година је водио вежбе из 
других предмета и то: Шумске хемијске технологије, техничке 
механике, технологије дрвно-пластичних и иверастих плоча.

На одсеку за прераду дрвета предавао је на предметима техно-
логија помоћних материјала, Шумске хемијске технологије, техничка 
механика, технологије дрвно-пластичних и иверастих плоча. 
Активности и награде у току студија и рада: У току рада на Факулте-

ту био је активан у раду самоуправних органа и њихових рад-
них тела.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је 6 
научних и стручних радова.

Десимиру Филиповићу 21.05.1981. престаје радни однос на Шу-
марском факултету због одласка у инвалидску пензију.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Љиљана ЧУЧКОВИЋ
асистент

Рођена је 30.01.1968. године.

Кретање у служби: На Шумарском факултету радила је од 01.09.1998. 
године, када је бирана за асистента-приправника на предмету 
Хемија. 

На сопствени захтев прекинула је радни однос на Шумарском 
факултету 31.08.2004. године и иселила се у америку (Калифорнија) 
где и сада живи.

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предметима Хеми-
ја дрвета са основама хемијске прераде дрвета и Хемија дрвета.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Драгана КОСИЋ
асистент

Рођена је 10.07.1963. године.

 Кретање у служби: На Шумарском факултету радила је од 27.03. 
1989. године када је бирана за асистента-приправника на пред-
мету Хемија. 

Радни однос на Шумарском факултету престао јој је 31.05.1995.
године.

На одсеку за прераду дрвета предавала је на предмету Хемија.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ НА КАТЕДРИ ХЕМИЈСКО-МЕХАНИЧКЕ 
пРЕРАДЕ ДРВЕТА У 2016. ГОДИНИ 

Катедра хемијско-механичке прераде дрвета је у 2016. години имала 
9 чланова од чега су: 1 редовни професор, 1 ванредни професор, 3 
доценти, 1 асистент, 2 стручни сарадници и 1 технички сарадник.

Шеф катедре: проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић
Заменик шефа катедре: др Ивана Гавриловић-Грмуша, ванр.проф.
Секретар катедре: мр Гордана Петровић, стручни сарадник

остали чланови катедре:

1. др Млађан Поповић, доцент
2. др Милица Ранчић, доцент
3. др Јасмина Поповић, доцент
4. мр Ивана Стојиљковић, асистент

чланови катедре-ненаставно особље:

1. дипл.инж Љиљана В. Ђурковић, стручни сарадник
2. Мирјана Нећак, технички сарадник

Лабораторије у оквиру Катедре хемијско-механичке 
прераде дрвета

1. Лабораторија за испитивање иверица

основне информације о овим центрима и лабораторији дате су 
у поглављу монографије Лабораторије, заводи и центри.
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Миланка 
ЂИпОРОВИЋ-МОМЧИЛОВИЋ
 редовни професор

Рођена је 10.04.1962. године у Косјерићу, где је завршила основ-
ну школу. Средњу архитектонску-техничку школу завршила је у Бео-
граду. Дипломирала 28.05.1986. године, на Универзитету у Београду-
Шумарском факултету на одсеку за прераду дрвета. Магистарски 
рад одбранила је на Шумарском факултету 16.05.1991. године, а док-
торску дисертацију 19.02.2002. године на истом факултету.

Кретање у служби: на Шумарском факултету запослила се 30.05.1987. 
године када је бирана за асистента-приправника.

Каснији избори за: 

• асистента: 19.03.1992. године
• Доцента: 05.02.2003. године
• Ванредног професора: 14.04.2008. године
• Редовног професора: 12.06.2013. године на ужој научној 

области Хемијско-механичка прерада дрвета.

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: Ивери-
це, влакнатице и дрвнопластичне масе (струковне студије), Иверице, 
влакнатице и дрвнопластичне масе (основне студије), Композитни 
производи од дрвета (основне студије), Модификација дрвета хемиј-
ским методама (мастер студије), Нанотехнологије у преради дрвета 
(мастер студије), Интеракција обрадног и алатног материјала у пре-
ради дрвета – специфичности машинске обраде масивног дрвета и 
композита на бази дрвета (мастер студије) и технологије производ-
ње течних биогорива (мастер студије).

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Активности и награде у току студија и рада: Најбољи студент генера-
ције 1981. године. У току своје каријере наставника на Шумар-
ском факултету, од 1987. године ради као технички руководи-
лац и испитивач у оквиру Лабораторије за испитивање 
квалитета иверица, а од 2009. године па до данас као руково-
дилац ове акредитоване лабораторије. током припреме за 
акредитацију лабораторије по захтевима стандарда ISO/IEC 
17025 и имплементације стандардизованих система менаџмен-
та, похађала је неколико семинара као што су: Интерне прове-
ре система менаџмента према ISO IEC Упуству 65 у организаци-
ји Бонекс инжењеринга (2004), Семинар SCG QUALITY, EN 45011 
FOR CERTIFICATION BODIES IN THE NEW APPROACH DIRECTIVES у 
организацији Danish Technological Institute (2005), Интерна кон-
трола квалитета у лабораторијама, Процена мерне несигурно-
сти у организацији СХИ (2008/9). Била је и секретар Научно-на-
ставног већа Института за прераду дрвета Шумарског факултета 
у периоду 1986-1987. год. члан Савета факултета била је у два 
мандата и заменик председника савета у једном мандату. Као 
заменик председавајућег Већа одсека за прераду дрвета била 
је у два мандата, а као заменик шефа Катедре хемијско-меха-
ничке прераде дрвета од 2005. год. па до 2011. год. када је иза-
брана за шефа катедре, чију дужност и данас обавља.

ангажована је за заменика председавајућег Већа одсека за пре-
раду дрвета од 2006. год. и ту дужност обавља и сада. Била је члан 
Комисије (2007-2008. год.) за акредитaцију студијског програма 
основних академских студија одсека за прераду дрвета. обављала је 
дужност руководиоца мастер студија у периоду од 2008. до 2012. го-
дине, а сада је изабрана за руководиоца докторсих судија на одеку 
за прераду дрвета. Била је ангажована као председник Комисије за 
упис мастер студената (2008 - 2012. год.) и као члан Комисије за при-
знавање страних високошколских исправа у два мандата. 

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Forest Products 
Society (FPS), Madison, Viosconsin, USA;  Society of Wood Science 
and Tecхnology (SWST) Madison, Viosconsin, USA; Српско хемијско 
друштво, Београд; Инжењерска комора Србије, Београд.
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Области истраживања: Хемијско-механичка прерада дрвета: ефекти 
хемијске модификације уситњеног дрвета; могућности смање-
ња садржаја слободног формалдехида у плочама; својстава 
композита на бази дрвета; параметари производних процеса у 
хемијско-механичкој преради дрвета; ватроотпорност компо-
зита на бази дрвета; еколошка проблематика у преради дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Проф. др Ми-
ланка Ђипоровић-Момчиловић објавила је сама или са сарадни-
цима 87 радова, а од тога је 3 рада у врхунским међународним 
часописима, 2 рада у истакнутим међународним часописима, 6 
радова у међународним часописима, 43 рада на међународним 
скуповима (28 радова штампано у целини и 4 рада у изводу), 5 
радова у водећим часописима националног значаја, 19 радова у 
часописима националног значаја и 4 рада саопштена на скупови-
ма националног значаја.

Проф. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић је кoаутор једне 
збирке задатака и једног уџбеника: Миљковић Ј., Ђипоровић-Мом-
чиловић, М., (2008): Збирка задатака из композитних плоча на бази 
дрвета - ИВЕРИЦЕ”, Београд: Универзитет у Београду, Шумарски фа-
култет, стр. 97, (ISBN 978 86 7299 145 1), Ђипоровић-Момчиловић М., 
Поповић, М. (2012): Композитни материјали од уситњеног дрвета - 
ВЛаКНатИЦЕ, Београд: Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 
(2012) стр. 303, (ISBN 978 86 7299 210 6). 

Учествовала је у реализацији 11 пројеката и студија (7 учешћа у 
научним републичким пројектима, 5 пројеката сарадње са привре-
дом) као руководилац или сарадник. Сада је укључена у реализацију 
пројекта Шумски засади у функцији повећања пошумљености Србије 
(тП 031041) који финансира Министарство за науку и технологију Ре-
публике Србије. Била је члан међународних пројеката: 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) и 
COST Action FP1006 “Bringing New Functions to Wood Through Surface 
Modification” (2010 - 2015).
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Ивана 
ГАВРИЛОВИЋ-ГРМУША
ванредни професор

Рођена је 23.07.1965. године у Београду. Завршила је образовни 
центар „Први мај“ (данашња Девета београдска гимназија). Дипло-
мирала 05.07.1989. године, на Универзитету у Београду-Шумарском 
факултету. Магистарски рад одбранила је на Универзитету у Београ-
ду-Шумарском факултету 05.06.2002. године. Докторску дисертацију 
одбранила је на Универзитету у Београду-Шумарском факултету 
20.04.2010. године.
Кретање у служби: На Шумарском факултету запослила се 

30.05.1997. године када је бирана за асистента-приправника.
Каснији избори за: 

• асистента: 28.02.2003. године
• Доцента: 28.09.2010. године
• Ванредног професора: 17.06.2015. године
На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 

и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: Позна-
вање материјала (струковне студије), познавање материјала и тео-
ријске основе лепљења дрвета (основне студије), теорија адхезије 
композита од уситњеног дрвета (мастер студије), адхезивни системи 
у преради дрвета (докторске студије).
Активности и награде у току студија и рада: 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 па до данас ради као руководилац Сертификационог 
тела. током припреме за акредитацију лабораторије по захтеви-
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ма стандарда ISO/IEC 17025 и за акредитацију Сертификационог 
тела по захтевима стандарда ISO IEC Упуству 65 и EN 45011 и им-
плементације стандардизованих система менаџмента, похађа-
ла је неколико семинара као што су: Интерне провере система 
менаџмента према ISO IEC Упуству 65 у организацији Бонекс ин-
жењеринга (2004), Семинар SCG QUALITY, EN 45011 FOR 
CERTIFICATION BODIES IN THE NEW APPROACH DIRECTIVES у орга-
низацији Danish Technological Institute (2005), Интерна контрола 
квалитета у лабораторијама, Процена мерне несигурности у ор-
ганизацији СХИ (2008/9). Због потребе акредитације Сертифика-
ционог тела по захтевима стандарда SRPS ISO-IEC 17065, 2013. 
године похађа курс Захтеви стандарда ISO/IEC 17065:2012 оце-
њивање усаглашености, Захтеви за тела која сертификују прои-
зводе, процесе и услуге. тренутно је члан Савета Шумарског фа-
култета и Научно-наставног већа Шумарског факултета. од 2011. 
године је заменик шефа Катедре хемијско-механичке прераде 
дрвета. Изабрана је за руководиоца основних студија 2012. го-
дине на одеку за технологије, менаџмент и пројектовање наме-
штаја и производа од дрвета. ангажована је и као члан Комиси-
је за признавање страних високошколских исправа и члан 
Комисије за прелазак са једног на други студијски програм.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Forest 
Products Society (FPS), Madison, Viosconsin, USA;  Society of Wood 
Science and Tecхnology (SWST) Madison, Viosconsin, USA; Српско 
хемијско друштво, Београд; Инжењерска комора Србије, Бео-
град; Удружење атоУ при Привредној комори Србије.

Области истраживања: адхезивни, полимерни, кополимерни и хи-
бридни системи, њихова својства; функционалност и макромо-
лекулске карактеристике адхезивних полимера; примарно ква-
шење површине разних врста дрвета;  очвршћавање 
адхезивних система у присуству разних врста дрвета; пенетра-
ција адхезива у ткиво дрвета (уз коришћење епи-флуоресцент-
ног микроскопа и СЕМ-а, електронског скенинг микроскопа);   
испитивање квалитета лепљене везе: јачина везе, влагоотпор-
ност, ватроотпорност, биоотпорност и дуготрајност, коришће-
њем стандардних и специфичних истраживачких метода,  ма-
кро и микроструктура лома; могућности смањења садржаја 
слободног формалдехида у плочама и везиву; својстава компо-
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зита на бази дрвета; параметари производних процеса у хеми-
ско-механичкој преради дрвета; ватроотпорност композита на 
бази дрвета, еколошка проблематика у преради дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Ивана Га-
вриловић-Грмуша објавила је сама или са сарадницима 47 ра-
дова, а од тога је 3 рада у врхунским међународним часописи-
ма, 2 рада у истакнутим међународним часописима, 2 рада у 
међународним часописима, 17 радова на међународним скупо-
вима (16 радова штампано у целини и 1 рад у изводу), 5 радова 
у водећим часописима националног значаја, 11 радова у часо-
писима националног значаја и 2 рада научним часописима. 

Др Ивана Гавриловић-Грмуша је коаутор једног помоћног уџбе-
ника и аутор је једне монографије: Миљковић, Ј., Грмуша, И.: “Позна-
вање материјала - Припрема воде”. Графика - Кладово, прво издање, 
стр.65, (помоћни универзитетски уџбеник), Београд, 2005, ИСБН 86-
85543-00-2 и Гавриловић-Грмуша, И.: „Пенетрација уреа-формалде-
хидних адхезива различитих моларних маса у ткиво неких домаћих 
врста дрвета“, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, прво из-
дање, стр. 164, монографија, Београд, 2012, ИСБН 978-86-7299-194-9.

Др Ивана Гавриловић-Грмуша учествовала је у реализацији 9 
пројеката и студија (4 учешћа у научним републичким пројектима, 2 
пројекта-студије у сарадњи са привредом, 3 учешћа у међународним 
пројектима). Сада је укључена у реализацију пројекта Шумски заса-
ди у функцији повећања пошумљености Србије (тП 031041) који фи-
нансира Министарство за науку и технологију Републике Србије.

Била је члан међународних пројеката: “COST Action E35 Fracture 
mechanics and micromechanics of wood and wood composites with 
regard to wood machining“ (2003-2008) и “Cost action E49 Process and 
performance of wood-based panels”(2005-2009). Сад је учесник у COST 
акцији FP1006 Давање нових функционалности дрвету кроз површин-
ску модификацију (Bringing New Functions to Wood Through Surface 
Modification) (2010-2015) и COST акцији ФП1303 под називом “Пер-
формансе грађевинских материјала на био-основи” (Performance of 
Bio-based Building Materials) (2013-2017).

Према базама података Web of Science од 1997. до јула 2016. го-
дине, за др Ивану Гавриловић-Грмуша пронађено је 32 цитата њених 
публикованих радова без аутоцитата.
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Млађан пОпОВИЋ
доцент

Рођен је у Београду. Завршио је средњу школу оЦ “22. септем-
бар” у Кладову. Дипломирао је 24.12.1997. године на Шумарском фа-
култету Универзитета у Београду. Магистарски рад одбранио је 
03.03.2006. године на Универзитету у Београду - Шумарском факул-
тету. Докторску дисертацију одбранио је 19.07.2012. године на Уни-
верзитету у Београду - Шумарском факултету.

 Кретање у служби: од 05.02.1998. године, ради на Шумарском фа-
култету. 

Каснији избори за: 

• асистента: 12.10.2006. године
• Доцента: 06.12.2012. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: Ивери-
це, влакнатице и дрвнопластичне масе (струковне студије), Иверице, 
влакнатице и дрвнопластичне масе (основне студије), Екологија у 
дрвној индустрији (основне студије), Моделовање својстава компо-
зита од уситњеног дрвета (мастер студије).

Активности и награде у току студија и рада: од 2003. године ради и 
као руководилац за квалитет у Лабораторији за испитивање 
иверица Шумарског факултета у Београду. Учествовао је у при-
преми лабораторије за акредитацију према захтевима СРПС 
ISO/IEC 17025, приликом чега је био коаутор Пословника о ква-
литету и одређеног броја Процедура система квалитета лабо-
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раторије. У мају и јуну 2008. године, боравио је у Хамбургу, као 
гост Института за дрвну технологију Универзитета у Хамбургу, 
где је под покровитељством COST акције Е49 обавио научно ис-
траживање везано за испитивање динамике јачања лепљене 
везе у току пресовања иверастог тепиха методом IPATES 
(Integrated Pressing and Testing System). члан је Наставно-науч-
ног већа Шумарског факултета и комисије за евалуацију наста-
ве на мастер студијама одсека тМП Шумарског факултета. Уче-
ствовао је у раду Комисије за рангирање кандидата за упис 
студената на Шумарски факултет, испред одсека тМП.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Society of 
Wood Science and Technology (SWST) Madison, Viosconsin, USA; 
Forest Products Society (FPS), Madison, Viosconsin, USA; Српско хе-
мијско друштво, Београд; Инжењерска комора Србије, Београд

Области истраживања: Хемијско-механичка прерада дрвета; Плоче 
на бази уситњеног дрвета; Заштита околине у дрвној индустрији. 

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Млађан По-
повић објавио је сам или са сарадницима 32 рада, а од тога је 6 
радова у међународним часописима (1 рад у врхунском међу-
народном часопису), 15 радова на међународним скуповима (1 
рад по позиву) и 11 радова у часописма националног значаја. 
Кoаутор је једног уџбеника: Ђипоровић-Момчиловић М., Попо-
вић, М. (2012): Композитни материјали од уситњеног дрвета - 
ВЛаКНатИЦЕ, Београд: Универзитет у Београду, Шумарски фа-
култет, (2012) стр. 303, (ISBN 978 86 7299 210 6). Учествовао је у 
реализацији 2 републичка пројекта технолошког развоја, 4 ме-
ђународне COST акције и 3 студије за потребе предузећа из 
области прераде дрвета.
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Милица РАНЧИЋ
доцент

Рођена је 01.12.1973. године у Пироту где је завршила и гимна-
зију. Дипломирала је 09.07.1998. године на Хемијском факултету 
Универзитета у Београду. Магистарски рад одбранила је 03.10.2007. 
године на технолошко-металуршком факултету Универзитета у Бео-
граду. Докторску дисертацију одбранила је 12.12.2013. године на 
технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: У периоду 1998-2000. год. радила је на Институту 
за општу и физичку хемију у Београду, као истраживач-при-
правник и стипендиста Министарства за науку Републике Срби-
је. од 25. 04. 2001. године запослена је на Шумарском факулте-
ту, када је изабрана за асистента-приправника. 

Каснији избори за: 

• асистента: 24.04.2008. године
• Доцента: 24.04.2014. године 

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из предмета Хемија. 

Активности и награде у току студија и рада: У току 2011. године је 
боравила као истраживач на Лудвиг-Максимилиан Универзите-
ту у Минхену (Немачка), у групи професора Херберта Мајера 
као ДааД стипендиста. Учествује у Комисији за евалуацију на-
ставе на Шумарском факултету. Била је члан Наставно-научног 
већа Шумарског факултета у три мандата. Поред тога је осми-
слила и учестовала у реализацији креативне радионице „чувај 
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дрво-рециклирај папир“ у оквиру изложбе „Шума знања“ (де-
цембра 2013. год., Београд), а везано за промоцију Шумарског 
факултета, под покровитељством Центра за промоцију науке.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Српско хе-
мијско друштво, ДааД алумни клуб-ДаКУБ,  МЕНСа.

Области истраживања: органска хемија, Хемија хетероцикличних  
једињења, Проучавање синтезе, структуре и биолошке актив-
ности органских молекула, Нанотехнологија - изоловање и хе-
мијска модификација наноцелулозе, као и  добијање,  каракте-
ризација и примена нанокомпозита на бази наноцелулозе

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Милица 
Ранчић објавила је сама или са сарадницима 46 радова, од тога 
17 радова са SCI листе, 3 рада у врхунском међународном часо-
пису (категорије М21), 3 рада у истакнутим међународним ча-
сописима (категорије М22), 11 радова у међународним часопи-
сима (категорије М23), 10 радова саопштених на скупу 
међународног значаја штампаних у целини (категорије М33), 
13 саопштења на скуповима међународног значаја штампаних 
у књизи радова у облику кратког извода (категорије М34), 6 са-
општења са скупа националног значаја штампаних у изводу (ка-
тегорије М64). Др Милица Ранчић је аутор једног помоћног уџ-
беника – практикума и једног уџбеника намењених студентима 
Шумарског факутета: Попов-Пергал К., Ранчић М., чучковић Љ., 
„Практикум из Хемије“, Шумарски факултет, Београд 2005; ISBN 
86-7299-116-8, и ауторске скрипте Лачњевац ч., Рајковић М., 
Ранчић М., „Хемија“ за студенте Шумарства, Инжењерско дру-
штво за корозију, Београд 2011; ISBN 978-86-913303-1-6. Др 
Милица Ранчић је била учесник на 5 пројеката основних истра-
живања из области органске хемије које финансира Министар-
ство за науку, технологију и развој Републике Србије.
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Јасмина пОпОВИЋ
доцент

Рођена је 21.08.1969. године у Београду. Завршила је Земунску 
гимназију у Београду. Дипломирала је 17.03.2000. године на Универ-
зитету у Београду - технолошко-металуршком факултету. Докторску 
дисертацију одбранила је 23.10.2015. године на Универзитету у Бео-
граду - Шумарском факултету.

Кретање у служби: од 01.03.2002. године ради на Шумарском фа-
култету у Београду, када је изабрана за асистента приправника. 

Каснији избори за: 

• асистента: 27.10.2010. године (реизбор 25.09.2013)
• Доцента: 19.1.2016. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: анато-
мија и хемија дрвета (струковне студије); Хемија дрвета (основне сту-
дије), Хемијска прерада дрвета (основне студије), Производи ек-
стракције и дестилације дрвета (мастер студије), Модификација 
дрвета хемијским методама (мастер студије). На одсеку за шумар-
ство изводи наставу на предмету Хемијска прерада дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: од 2003. године ради и 
као испитивач у Лабораторији за испитивање иверица Шумар-
ског факултета у Београду. током припреме за акредитацију ла-
бораторије по захтевима стандарда ISO/IEC 17025 и имплемен-
тације стандардизованих система менаџмента, похађала је 
семинар: Интерне провере система менаџмента квалитетом 
према ISO IEC упутству 65 у организацији Бонекс инжењеринга 
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(2004). Похађала је курс “Biopolymers as constituents of novel 
biocomposites“ организoвaн на технолошко-металуршком фа-
култету у Београду (2010). У периоду од 2002 до 2005 обављала 
је дужности секретара катедре. Учествовала је у раду Комисије 
за рангирање кандидата за упис студената на Шумарски факул-
тет, испред одсека тМП, Комисије за евалуацију наставе и дру-
гим комисијама на факултету.

Области истраживања: Хемијски састав дрвета, хемијско-механичка 
прерада дрвета- ефекти хемијске модификације уситњеног др-
вета на хемијски састав и својства композитних материјала на 
бази дрвета; параметари производних процеса у хемијско-ме-
ханичкој преради дрвета. 

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Јасмина По-
повић објавила је сама или са сарадницима 25 радова, од чега 
3 рада у часописима међународног значаја, 2 рада у водећем 
часопису националног значаја и 9 радова у часописма нацио-
налног значаја и 11 радова саопштених на међународним кон-
ференцијама (9  радова штампано у целини и 2 рада у изводу). 
Учествовала је као истраживач на 2 научна пројекта која су фи-
нансирана средствима Министарства за науку и технолошки 
развој Републике Србије: “Дрвна биомаса као ресурс одрживог 
развоја Србије” (2008.-2011.) и “Истраживања морфолошких, 
анатомских и техничких својстава Paulownia spp. у циљу интро-
дукције и коришћења” (2008.-2011.). Учесник је COST акције а 
FP1006 - Давање нових функционалности дрвету кроз повр-
шинску модификацију (Bringing New Functions to Wood Through 
Surface Modification).
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Ивана СТОЈИЉКОВИЋ
асистент

Рођена је 16.07.1984. године у Лесковцу. Завршила је средњу 
Медицинску школу - фармацеутски техничар, у Лесковцу. Дипломи-
рала је 23.09.2011. године на Хемијском факултету Универзитета у 
Београду. Мастер рад одбранила је 25.03.2013. године на  Хемијском 
факултету Универзитета у Београду. тренутно је на докторским студи-
јама на Универзитету у Београду Хемијском факултету (2013-данас).
Кретање у служби: од 28.01.2015. изабрана је за асистента на Шу-

марском факултету Универзитета у Београду, област Хемија. 
На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 

и производа од дрвета изводи наставу из предмета Хемија. 
Област истраживања: органска хемија, Рачунарска хемија, Нанотех-

нологије, Синтеза, карактеризација и квантно-хемијска прора-
чунавања биолошки активних једињења и функционалних ма-
теријала значајних у нанотехнологији.

Активности и награде у току студија и рада: члан тима за промотив-
не активности Шумарског факултета, активна у удружењу обра-
зовни форум.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Српско хе-
мијско друштво 

 Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: MSc Ивана 
Стојиљковић објавила је сама или са сарадницима 4 рада, од 
чега 2 научна рада са рецензијом објављена у научним часопи-
сима са SCI листе и 2 рада саопштена на конгресима и симпози-
јумима. MSc Ивана Стојиљковић је била ангажована на 2 про-
јекта основних истраживања из области органске хемије које 
финансира Министарство за науку, технологију и развој Репу-
блике Србије. 
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Наставним планом, по Статуту из 1956. 
године, на Дрвно-индустријском од-
секу предвиђено је да се настава из-
води на 33 предмета са 33-36 часова 

предавања и вежбања недељно. 
Предмети су распоређени по семестри-

ма у годинама. На Дрвно-индустријском од-
секу формиране су две катедре: Катедра при-
марне прераде дрвета и Катедра финалне 
прераде дрвета. организациони и економски 
предмети са оба одсека распоређени су у за-
једничку катедру.

У то време, примарна прерада дрвета је 
била у значајној експанзији, док финална 
прерада (производња намештаја и грађевин-
ске столарије) тек почиње са индустријском 
производњом. то се јасно види из наставног 
плана из 1956. године. Наиме, планом је 
предвиђено да се настава из уже области фи-
налне прераде дрвета изводи кроз следеће 
предмете: Столарство – кућно и грађевинско, 
Производња специјалних израда од дрвета, 
Столарске и остале конструкције од дрвета. 
Наравно, да су на катедри били и други пред-
мети, као: опште машинство са електротех-
ником, Машине и уређаји за унутрашњи 
транспорт и техничка механика. 

Већ Статутом из 1960. године са приме-
ном од 1. октобра 1958. године, одсек се 
више не зове Дрвно-индустријски већ одсек 
за механички прераду дрвета. Мења се и на-
ставни план, нарочито у ужој стручној обла-
сти финалне прераде дрвета. 

Ранија два предмета из ове области, спа-
јају се у нови предмет – Финална механичка 
прерада дрвета, а предмет Столарске и оста-
ле конструкције од дрвета мења назив у Кон-
струкције од дрвета и столарија. Финална ме-
ханичка прерада дрвета слуша се у VII 
семестру са фондом часова 4+4 и у VIII семе-
стру, такође 4+4.

Катедра финалне 
прераде дрвета
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Конструкције дрвета и столарија, слуша се у V семестру са фон-
дом часова 2+4 и у VI семестру са 2+4. Наставним планом, по Статуту 
са применом од 1. октобра 1962. године, на Катедри финалне прера-
де није било промена ни у броју предмета нити у фонду часова. Је-
дино је промењен назив предмета Конструкције од дрвета и стола-
рија у Конструкције производа од дрвета.

Наставним планом по Статуту из 1966. године са применом од 1. 
октобра 1967. године, мења се назив одсека. Није више одсек за ме-
ханичку прераду дрвета већ одсек за дрвну индустрију. 

На Катедри финална прерада дрвета остаје исти број предмета, 
али се мења фонд часова на предмету Финална механичка прерада 
дрвета, који се и даље слуша у VII и VIII семестру, али се повећава 
фонд часова са 4 часа на 6 часова у VIII семестру.

Предмет Конструкције производа од дрвета, и даље се слуша у V 
семестру са фондом часова 3+4 и у VI семестру са 2+5. Све остало 
остаје непромењено.

По Статуту са применом од 21. децембра 1973. године, одсеци 
постају институти, па се ранији назив одсек за дрвну индустрију 
мења у Институт за прераду дрвета. овог пута уводе се два нова 
предмета на ужој стручној области финална прерада дрвета: Дрвне 
конструкције и Површинска обрада дрвета. Формира се нова кате-
дра Пројектовање финалних производа. На Катедри финална прера-
да дрвета остали су следећи предмети: Финална прерада дрвета, По-
вршинска обрада дрвета, Машинство са индустријском енергетиком, 
Унутрашњи транспорт, Машине и алати за обраду дрвета.

После доношења Закона о удруженом раду, настају током 1977.
године значајне промене у организацији факултета. Дотадашње рад-
не јединице – институти, конституишу се у основне организације удру-
женог рада и обједињују се у Радну организацију Шумарски факултет.

Само десет година касније, по новом Статуту факултета из 1987.
године укинуте су основне организације удруженог рада, а формира-
ле радне јединице без статуса правног лица – одсеци. На Катедри 
финалне прераде дрвета уведена су два нова предмета: техничка 
физика и Елементи регулационе технике.

овакво стање на Катедри финалне прераде дрвета остаје до 
2002.године, када се на одсеку укида Катедра пројектовање финал-
них производа од дрвета, а уједно формира нова катедра-Катедра 
машина и уређаја у преради дрвета. По први пут у плану наставе уве-
дени су изборни предмети. ове промене утицале су значајно на број 
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и врсту предмета на Катедри финалне прераде дрвета. Заступљени 
су углавном предмети из уже стручне области: Финална прерада др-
вета, Површинска обрада дрвета и Конструкције производа од дрве-
та као обавезни предмети и Дизајн, Пројектовање намештаја, орга-
низација простора, Пројектовање ентеријера и тапацирани намештај 
као изборни предмети. осим тога, на катедри је био и припремни 
предмет Нацртна геометрија.

од 2006.године, Катедри финалне прераде дрвета се додају и сле-
дећи изборни предмети: Лепљење у финалној преради дрвета, Дрво у 
грађевинарсту, Инжењерска графика и Увод у методско пројектовање.

Школске 2007/2008.године се отпочиње са мастер студијама на 
одсеку за прераду дрвета, а Катедра финалне прераде дрвета има 
два модула: обликовање производа од дрвета и у оквиру Модула 
технологије прераде дрвета, подмодул - Финална прерада дрвета. 
На модулу за обликовање производа од дрвета се слушају предме-
ти: обликовање производа од дрвета, опремање ентеријера, Дрвне 
конструкције у ентеријеру, обезбеђење квалитета финалних прои-
звода и Историја дизајна намештаја, на подмодулу Финална прерада 
дрвета: технологија дрвних производа у грађевинарству и дрвне га-
лантерије, Површинска обрада дрвета у екстеријеру, Дрвне кон-
струкције у ентеријеру, обезбеђење квалитета финалних производа 
и аутоматизација процеса лакирања. 

од 2010.године назив предмета Нацртна геометрија се мења у 
назив Примењена инжењерска графика, а изборни предмет Инже-
њерска графика се укида. На мастер студијама се уводи самостални 
модул технологије за прераду дрвета - Финална прерада дрвета.

од 2014. године предмет Примењена инжењерска графика се 
поново назива Нацртна геометрија са техничким цртањем, а фонд 
часова се повећава са 3+3 на 3+5, као и предмет Конструкције наме-
штаја и производа од дрвета. Предмет Пројектовање намештаја и 
производа од дрвета прелази из изборних у обавезне предмете (као 
до 2002. године). Изборни предмет Инжењерска графика се поново 
уводи, предмет Увод у методско пројектовање се замењује са пред-
метом Пројектовање елемената за опремање ентеријера, а у настав-
ном плану су и нови изборни предмети: технологије производње 
кућа од дрвета и технологије производње грађевинске столарије. На 
мастер студијама није било измена.

Проф. др Душан Скакић
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Бранко пЕТРИЧИЋ
редовни професор

Рођен је 06. 08. 1911. године у Плашком, срез огулински. Реалну 
гимназију завршио је 1930. године у Панчеву. Дипломирао је на ар-
хитектонском одсеку техничког факултета у Београду 1935. године. 
Хабилитациони рад одбранио је 1957. године на Шумарском факул-
тету у Београду.

Кретање у служби: После одслужења војног рока 1936. године поста-
вљен је за архитекту приправника при Министарству грађевине 
у Београду. 1937. године одлази на 6 месеци у Париз на архи-
тектонско-урбанистички стаж у атеље архитекте Ле Корбизијеа. 
1939. године положио је државни стручни испит за овлашћеног 
инжењера за архитектуру. 1940. године постављен је за архи-
текту пристав (помоћног концептуалног чиновника) Министар-
ства грађевине. Исте године одлази у Софију, где као пројектант 
нове зграде Југословенског посланства руководи грађевинским 
радовима на истом објекту. У Софији остаје до априла 1941. го-
дине када се враћа у Југославију, одакле га депортују у немачко 
заробљеништво где остаје у разним логорима до 1945. године. 
У заробљеништву је сарађивао у културној Секцији антифаши-
стичког одбора заробљеника. од септембра 1945. године ради у 
Министарству грађевина ДФЈ на пројектовању и стручном над-
зору у току обнове земље. У току 1946. године постављен је за 
посебног руководиоца у Државном заводу за пројектовање. 
25.09.1946. године изабран је за наставника на Пољопривред-
но-шумарском факултету на предмету Грађевинарство. 
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 Каснији избори за: 

• Доцента: 1948. године
• Ванредног професора: 1952. године
• Редовног професора: 1959. године

На Дрвно-индустријском одсеку предавао је на предмету Дрвне 
конструкције.

Активности и награде у току студија и рада: У току свог дугогоди-
шњег рада добио је много награда и друштвених признања. 
Добио је 4. награду на међународном Конкурсу Црвеног крста 
за заробљене архитекте за тип минималне зграде за крајеве 
опустошене ратом. Награђен је специјалном наградом за нај-
бољи пројекат 1949. године од стране Министарства грађевина 
ФНРЈ. Био је члан многобројних стручних форума од градског 
до савезног нивоа. одржао је безброј предавања и стручних 
реферата у Друштву урбаниста на Коларчевом народном уни-
верзитету. Предавања је држао и на факултетима, преко радија 
и телевизије и у разним другим удружењима.

Области истраживања: Дрвне конструкције

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-
ко 15 научних и стучних радова.

Професор Бранко Петричић пензионисан је 30.09.1977. године.
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Раде ЗАпЛОТНИК
редовни професор

Рођен је 27.02.1925. године у Марибору. Гимназију је завршио 
1943. године у Београду, а дипломирао на  Грађевинском факултету у 
Београду 1953. године. Године 1976. одбранио је докторску дисерта-
цију на Шумарском факултету.
Кретање у служби: 01.02.1955. године засновао је радни однос на 

Шумарском факултету на предмету техничка механика, када је 
биран у звање асистента. У звање предавача за предмет тех-
ничко цртање изабран је 1961. године. 

 Каснији избори за: 
• Доцента: 1974. године
• Ванредног професора: 1976. године
• Редовног професора: 1983. године
На Дрвно-индустријском одсеку предавао је на предметима тех-

ничко цртање и техничка механика. 
Активности и награде у току студија и рада: Поред великог допри-

носа који је дао унапређењу науке и праксе у области приме-
њене технике. Био је веома активан друштвени радник. Сара-
ђивао је са многим телима органа управљања и стручних 
органа. Био је председник Научно-наставног већа Института за 
прераду дрвета. Сарађивао је и са разним институцијама ван 
факултета. аутор је више научних и стручних радова.

Области истраживања: техничка механика
Професор Раде Заплотник пензионисан је на лични захтев: 

29.02.1988. године.
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Милан пОТРЕБИЋ
редовни професор

Рођен је 29.11.1928. године у месту Јаша томић, срез Зрењанин. 
Гимназију је завршио 1948. године у Земуну, а Шумарски факултет 
Универзитета у Београду 1956. године. Магистарски рад одбранио је 
1970. године, а докторску дисертацију 1975. године на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду.
Кретање у служби: После дипломирања запослио се у Дрвном ком-

бинату „Јасен“. 10.02.1961. године засновао је радни однос на 
Шумарском факултету када је и биран за асистента на предме-
ту: Финална-механичка прерада дрвета.

Каснији избори за: 
• Доцента: 1976. године на предмету Дрвне конструкције
• Ванредног професора: 1980. године
• Редовног професора: 1984. године
На одсеку за дрвну индустрију предавао је на предмету Дрвне 

конструкције.
Активности и награде у току студија и рада: Био је активан друштве-

но политички радник још као студент. Учесник је више радних 
акција. током рада на Факултету био је члан више самоуправ-
них и стручних органа. Сарађивао је са многим институцијама 
ван Факултета из струке, као и са Институтом за дрвну инду-
стрију у ослу и Институтом за намештај у Стокхолму.

Области истраживања: Дрвне конструкције
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-

ко 59 научних и стручних радова и уџбеник Дрвне констукције 
1, 2 и 3.

Професор Милан Потребић пензионисан је 30.09.1994. године.
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Душан СКАКИЋ
редовни професор

Рођен је 05.05.1943. године у селу Исјеку, Босанско Грахово. 
Средњу техничку школу завршио је у Дрвару 1964. године. На Шумар-
ском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1969. године. 
Магистарски рад  је одбранио 1978. године на Шумарском факултету. 
Докторску дисертацију одбранио је 1985. године на Шумарском фа-
култету.

Кретање у служби: До доласка на Факултет радио је у привреди 16,5 
година. На различитим одговорним функцијама од руководио-
ца погона до директора ооУР-а  и члана пословног одбора рад-
не организације. У току рада у привреди награђен је два пута 
за стручни рад и руковођење. 

На Шумарском факултету Универзитета у Београду почео је да 
ради 04.04.1987. године када је изабран за доцента на предмету Фи-
нална прерада дрвета.

Каснији избори за: 

• Доцента: 1987. године 
• Ванредног професора: 1992. године
• Редовног професора: 1997. године

На одсеку за обраду дрвета предавао је на предметима: Финал-
на прерада дрвета, Дрвне конструкције и Лепљење у финалној пре-
ради дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: Професор Душан Ска-
кић, поред великог доприноса који је дао унапређењу науке и 
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праксе у току свог дугогодишњег рада, био је активан у раду на-
учних и стручних органа факултета. Био је шеф Катедре финална 
прерада дрвета, шеф Oдсека прераде дрвета, руководилац За-
вода за контролу квалитета намештаја, члан Већа биотехничких 
наука, члан Већа групације грађевинско – урбанистичких наука.

Области истраживања: Конструкције производа од дрвета, техноло-
гија производње намештаја и производа од дрвета, Лепљење 
дрвета и материјала на бази дрвета, Пластично деформисање 
дрвета.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Друштво 
инжењера и техничара Србије, Друштво еколога, члан Комиси-
је за стандардизацију намештаја. 

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је са-
мостално или са другима 47 научних и стручних радова, 31 про-
јекат и студије,  објавио је 4 уџбеника за Финалну прераду др-
вета и Дрвне конструкције.

Професор Душан Скакић пензионисан је 30.09.2010. године.
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Сокол СОКОЛОВИЋ
редовни професор

Рођен је 21.04.1951. године у Манојловцу код Лесковца. Завр-
шио је Шесту београдску гимназију 1970. године. Као студент генера-
ције дипломирао је на архитектонском факултету 1974. године када 
је проглашен и за најбољег студента Београдског универзитета. Ма-
гистарски рад одбранио је 1976. године на Факултету примењених 
уметности и дизајна. Докторску дисертацију одбранио је 1983.годи-
не на архитектонском факултету Универзитета у Београду и тиме по-
стао први доктор дизајна у Југославији.

Кретање у служби: После дипломирања радио је као професор на 
предмету Пројектовање у Школи за индустријско обликовање. 
У Вишој школи за индустријско обликовање предавао је Стило-
ве и конструкције у архитектури и Нацртну геометрију са про-
јектовањем. У Институту „Кирило Савић“ био је научни сарад-
ник и виши научни сарадник, затим је радио као научни 
саветник и члан Научног већа института. Радио је као професор 
Уметничке академије на предмету теорија форме. На БК факул-
тету за менаџмент предавао је на предмету Дизајн. Предавао 
је као професор по позиву на Универзитету у Кијеву. 

На Шумарском факултету у Београду радио је од 16. 12. 1998. го-
дине као редовни професор на предмету Пројектовање и дизајн фи-
налних производа. 

На одсеку за обраду дрвета предавао је на предмету Пројекто-
вање и дизајн финалних производа.
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Активности и награде у току студија и рада: Добитник је више дру-
штвених признања као поводом 50 године Црвене звезде. За 
најбољег ствараоца Југославије академик Соколовић проглашен 
је 1998. године. Године 1999. добио је златну медаљу МаНКСа 
за светски допринос индустријском дизајну и сликарству.

Области истраживања: Дизајн

Чланство у домаћим и међународним организацијама: од 1992.го-
дине проф. Соколовић је редовни члан Међународне академи-
је компјутерских наука и система, где је од 1995.године био на-
учни секретар, а од 1998. године председник Југословенског 
одељења.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-
ко 28 научних и стручних радова, као и уџбеник из области тео-
рије дизајна и пројектовања. аутор је и неколико визуелних 
идентитета у земљи и иностранству (Застава „Југо“ аутомобили, 
Југоауто и др.). аутор је преко 100 пројеката ентеријера (улазни 
хол РтС и други). Поред наведеног аутор је преко 200 реализо-
ваних пројеката из индустријског дизајна. активно је учество-
вао у организацијама различитих уметничких колонија.

Радни однос на Шумарском факултету престао му је 15.09.2008. 
године.
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Срђан ЖИКИЋ
ванредни професор

Рођен је 07.07.1931. године у Сарајеву (Босна и Херцеговина). 
основну школу завршио је у Београду 1942. године, a гимназију 1950. 
године у Београду. архитектонски факултет Универзитета у Београду 
завршио је 1958. године. Докторску дисертацију одбранио је 1988. го-
дине на Шумарском факултету у Београду.

Кретање у служби: Септембра 1958. године запослио се у атељеу 
„Стил“. По повратку из војске априла 1960. године запослио се 
у Дирекцији за изградњу Новог Београда. 

Радни однос на Шумарском факултету засновао је 01.11.1960. 
године када је и биран у звање асистента на предмету Дрвне кон-
струкције, а касније и на предмету Пројектовање намештаја и грађе-
винске столарије. У периоду од 01.01.1969. до 15.02.1970. године ра-
дио је као стручњак Међународне техничке помоћи у граду Бенгази 
у Либији. За време боравка у Либији његове обавезе и дужности на 
факултету мирују. По повратку из Либије наставља свој рад на факул-
тету са свим обавезама и дужностима као и пре одласка. До избора у 
звање ванредног професора ради као виши стручни сарадник на 
предмету Пројектовање финалних производа на којем је изабран и у 
звање ванредног професора.

 Каснији избори за: 

• асистента: 1960. године 
• Ванредног професора: 1989. године

На Институту за прераду дрвета предавао је на предмету Пројек-
товање финалних производа.

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ



264

Активности и награде у току студија и рада: Био је ангажован од Ви-
шег привредног суда у Београду и окружног привредног суда у 
Лесковцу за спорове из области дрвне индустрије и опремања 
привредних објеката. Интензивно је сарађивао на пројектима 
индустријских објеката и развојним програмима рађеним у Ин-
ституту за прераду дрвета за предузећа у СР Србији, СР БиХ и 
СР Црној Гори. Као члан Удружења ликовних уметника приме-
њених уметности и дизајнера Србије, радио је пројекте и студи-
је из области ентеријера и опремања објеката. За пројекат „ам-
балажа од фурнира за чврсто воће“ рађено за предузеће „Пан 
шуме“ из Сремске Митровице, добио је Златну медаљу на Jуби-
ларном међународном пољопривредном сајму у Новом Саду 
1993.године. Сарадници на том пројекту били су инж. Ратко 
Марковић и инж. желимир Марковић.

Области истраживања: Пројектовање производа од дрвета

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-
ко 50 научних и стручних радова као и више пројеката од којих 
је већина реализована.

Радни однос на Шумарском факултету др Срђану жикићу пре-
стаје одласком у пензију 30.09.1996. године.
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Александар ЈАНКОВИЋ
доцент

Рођен је 27.11.1919. године у селу Карловчић, општина Пећинци 
у Срему. Гимназију је завршио у Земуну. На Шумарском факултету 
Универзитета у Београду дипломирао је 1950. године. Државни и 
стручни испит положио је 1951. године.

Кретање у служби: После дипломирања, дванаест година је радио у 
Дрвном комбинату у Сремској Митровици. 01.11.1961. почиње 
да ради на Шумарском факултету у Београду када је изабран за 
хонорарног наставника на предмету Финална механичка пре-
рада дрвета. 1962. године изабран је за сталног наставника за 
предмет Финална прерада дрвета у звању предавача. Године 
1971. изабран је у звање доцента на истом предмету на Шу-
марском факултету у Београду.

На Дрвно-индустријском одсеку предавао је на предмету Фи-
нална механичка прерада дрвета, а на Институту за прераду дрвета 
на предмету Финална прерада дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: У циљу усавршавања из 
области Финалне прераде дрвета био је на специјализацији 
као стипендиста техничке помоћи оУН у чехословачкој. Био је 
директор Института за прераду дрвета, Продекан за финансије 
и Шеф Катедре за финалну прераду дрвета. активно је учество-
вао у друштвеном и научном раду факултета. 

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је 11 
научних и стручних радова.

Доцент александар Јанковић пензионисан је 30.09.1985. године.
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Борислав ЈОВАНОВИЋ
доцент

Рођен је 03.08.1927. године у Пећинцима код Руме. Дипломирао 
је 1952. године на Шумарском факултету у Београду - смер Шумско 
индустријски. Државни испит из шумарске струке положио је 1957.
године. Магистарски рад одбранио је 1970. године на Шумарском 
факултету у Београду. Као ванредни студент на Грађевинском факул-
тету у Београду завршио је Први степен студија на одсеку за кон-
струкције и тиме је стекао стручни назив грађевинског инжењера.

Кретање у служби: После завршених студија запослио се у Дрвном 
комбинату Сремска Митровица као погонски инжењер у прои-
зводњи племенитог фурнира, шпер плоча и панел плоча. Сре-
дином 1954.године прелази у грађевинско предузеће „Проле-
тер“ у Сремској Митровици где ради као шеф градилишта до 
1957. године. У то време као самостални пројектант израдио је 
неколико пројеката шумских путева и јавних путева трећег 
реда. Септембра 1957. године, изабран је за професора Инду-
стријске дрвопрерађивачке средње школе у Београду. Новем-
бра 1958. године положио је допунски професорски стручни 
испит. У наведеној средњој школи предавао је: Нацртну геоме-
трију, Дрвне конструкције и техничко цртање. 

На Шумарском факултету Универзитета у Београду почео је да 
ради 01.09.1961. године када је изабран у звање асистента на пред-
мету техничка механика.

На одсеку за обраду дрвета предавао је на предметима технич-
ка механика и Нацртна геометрија. 
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Активности и награде у току студија и рада: Био је активан у оба-
вљању бројних дужности, као члан Научно-наставног већа Ин-
ститута за прераду дрвета и факултета, био је заменик председ-
ника Научно-наставног већа института, председник Комисије за 
распоред часова факултета и Комисије за пријем у радни однос 
ненаставног особља института, члан Комисије за материјална 
питања студената, Секретар Гласника Шумарског факултета.

Мр Јовановић Борислав пензионисан је 30.09.1989. године.
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Јелена ТОМИЋ-МАКСИЋ
доцент

Рођена је 30.07.1963. године у Земуну. Средњу архитектонску 
школу завршила је 1982. године у Београду. На Шумарском факултету 
Универзитета у Београду дипломирала је 1987. године. Магистарски 
рад одбранила је 1998. године на архитектонском факултету Универ-
зитета у Београду. Докторску дисертацију одбранила је на архитек-
тонском факултету Универзитета у Београду 2002. године.

Кретање у служби: На Шумарском факултету је почела да ради 
01.11.1989. године када је изабрана за асистента-приправника.

Каснији избори за: 

• асистента: 03.03.1999. године
• Доцента: 19.03.2003. године 

На одсеку за обраду дрвета предавала је на предмету Нацртна 
геометрија са техничким цртањем. 

Активности и награде у току студија и рада: активно је учествовала 
у научном и стручном раду на факултету. Била је члан Извр-
шног одбора Удружења за нацртну геометрију и Инжењерску 
графику Србије.

Својим изузетним педагошким радом на Шумарском, Грађевин-
ском и архитектонском факулету Универзитета у Београду, дала је 
допринос одржавању високог квалитета наставе у стручном образо-
вању генерација студената техничке струке.

Рано је преминула после краће и тешке болести.
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Стеван СМИЉАНСКИ
виши предавач

Рођен је 21.03.1924. године у ади, срез Сенћански. Дипломирао је 
на архитектонском факултету Универзитета у Београду 1952. године.

Кретање у служби: Након дипломирања радио је у Комбинату за 
монтажне и општеграђевинске радове „трудбеник“, затим у 
предузећима „Београдски сајам“ и архитектонском бироу Цен-
тралног пројектног завода. Године 1955. поново се запошљава 
у предузећу „Београдски сајам“. 

01.10.1956. године је биран за асистента на предмету Нацртна 
геометрија са техничким цртањем. Године 1961. биран је у звање 
предавача за предмет Нацртна геометрија.

Радни однос на Шумарском факултету му престаје 31.12.1968. 
године због одласка у другу радну организацију.
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Ратко МАРКОВИЋ
асистент

Рођен је 22.04.1940. године у Београду. Средњу грађевинску 
школу у завршио је у Београду 1960. године. На Шумарском факулте-
ту Универзитета у Београду дипломирао је 1969. године. Магистар-
ски рад је одбранио 1984. године.

Кретање у служби: На Шумарском факултету Универзитета у Београ-
ду запослио се 10.04.1969. године као приправник у звању 
стручног сарадника. Године 1976. изабран је за асистента-при-
правника на предмету Нацртна геометрија. Године 1980. биран 
је за асистента-приправника на предмету Пројектовање финал-
них производа. У звање асистента, изабран је 1985. године на 
истом предмету.

 На Институту за прераду дрвета предавао је на предметима На-
цртна геометрија и Пројектовање финалних производа.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: аутор је неко-
лико радова. За пројекат „амбалажа од фурнира за чврсто 
воће“ рађеном за предузеће „Пан шуме“ из Сремске Митрови-
це, добио је Златну медаљу на Јубиларном међународном по-
љопривредном сајму у Новом Саду 1993. године (аутор пројек-
та је др Срђан жикић, а сарадници на пројекту били су: инж. 
Ратко Марковић и инж. желимир Марковић).

Пензионисан је 30.09.2005. године.
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Алмир КРЏОВИЋ
асистент-приправник

Рођен је 05.08.1963. године у Новој Вароши. Средњу грађевин-
ску школу завршио је у Београду 1981. године. На Шумарском факул-
тету Универзитета у Београду дипломирао је 1989. године.

Кретање у служби: На Шумарском факултету радио је од 01.03.1990.
године, када је изабран за асистента-приправника на предмету 
Финална прерада дрвета. Радни однос му престаје 30.09.1996. 
године када је на сопствени захтев споразумно раскинуо радни 
однос.
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Рајка ЖИВАНОВИЋ
асистент

Рођена је 09.02.1964. године у Београду. Средњу усмерену шко-
лу (математичке струке) завршила је 1982. године у Београду. На Шу-
марском факултету Универзитета у Београду дипломирала је 1987. 
године.

Кретање у служби: На Шумарском факултету Унивезитета у Београду 
запослила се 01.03.1990. године када је бирана у звање аси-
стента-приправника на предмету Површинска обрада дрвета.

У школској 1986/87. години добила је награду Универзитета у 
Београду као најбољи студент генерације.

објавила је неколико научних и стручних радова.

На Шумарском факултету радила је до 13.07.1999. године када је 
на сопствени захтев споразумно раскинула радни однос. 
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Мирослав СЕКУЛИЋ
асистент-приправник

Рођен је 27.02.1971. године у Лозници. Средњу техничку школу 
„Вујо Матић“ је завршио у Лозници. На Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду, одсек за обраду дрвета, дипломирао је 
27.10.1995. године.

На Шумарском факултету се запослио 05. марта 1996. године, као 
стручни сарадник на предмету Финална прерада дрвета, а 1997. годи-
не је изабран у звање асистента-приправника на истом предмету.

Радни однос му престаје августа 2000. године када је на сопстве-
ни захтев споразумно раскинуо радни однос.
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Миљана НИКОЛИЋ
асистент

Рођена је 30.04.1984. године у Смедереву. основну школу и гим-
назију (природно-математички смер) завршила је у Смедереву 2003. 
године. Дипломирала је на архитектонском факултету (изборна гру-
па Ентеријер) 2009. године.

Кретање у служби: На Шумарском факултету радила је од маја 2011.
године када је изабрана за асистента. Радни однос јој престаје 
јула 2013. године када је на сопствени захтев споразумно ра-
скинула радни однос.

На одсеку за прераду дрвета изводила је наставу на предмети-
ма Пројектовање намештаја, Пројектовање ентеријера, организаци-
ја простора, Дизајн, опремање ентеријера и обликовање производа 
од дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: Учествовала је на мно-
гобројним интернационалним и домаћим радионицама из 
области дизајна које подстичу креативно мишљење и интерди-
сциплинарно повезивање младих. Кроз ваннаставне активно-
сти са студентима радила је на пројектима који промовишу 
употребу дрвета и активно укључивање у производне процесе. 
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Александра БУРДА
асистент

Рођена је 25.11.1988. године у Београду. Десету београдску гим-
назију је завршила 2007. године у Београду. На основним студијама 
на архитектонском факултету дипломирала је 2010. године, а на ма-
стер дипломским студијама на истом факултету 2012. године. Мастер 
рад на Шумарском факултету, одсеку за технологије, пројектовање и 
менаџмент намештаја и производа од дрвета, Модул за обликовање 
производа од дрвета, успешно је одбранила 15.07.2015. године. 

Кретање у служби: На Шумарском факултету се запослила октобра 
2013. године као сарадник у настави, а октобра 2014. године је 
изабрана у звање асистента.

Радни однос јој престаје 29.01.2016. године када је на сопствени 
захтев споразумно раскинула радни однос.

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводила је наставу на предметима Пројекто-
вање намештаја, Пројектовање ентеријера, организација простора, 
Дизајн, опремање ентеријера и обликовање производа од дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: Својим учешћем је дала 
допринос радионицама и изложбама тМП одсека, које су се 
одвијале кроз ваннаставне активности на усмерењу за Пројек-
товање намештаја и ентеријера у периоду 2013-15. година.
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НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ

Томислав МАТИЋ
виши стручни сарадник

Рођен је 14.10.1932. године у Београду. основну школу и гимна-
зију завршио је у Београду. На архитектонском факултету Универзи-
тета у Београду дипломирао је 1975. године. 
Кретање у служби: 1957. године запослио се као лаборант на Кате-

дри примарне прераде дрвета на Шумарском факултету, а 
функцију стручног сарадника на Институту за прераду дрвета 
обављао је од 1975. године. Касније је промовисан у звање ви-
шег стручног сарадника. 

Активности у току студија и рада: Учествовао је у формирању Лабо-
раторије за контролу квалитета намештаја и предмета Дрвне 
конструкције на Дрвно-индустријском одсеку Шумарског фа-
култета у Београду. Поред основних делатности рада на Факул-
тету активно је учествовао у раду Комисије за стандардизацију 
намештаја и производа од дрвета. 

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је више 
научних радова из области Контроле квалитета намештаја и Пре-
фабрикованих дрвених зграда. Био је главни одговорни пројек-
тант на бројним реконструкцијама зграде Шумарског факултета у 
Београду у периоду 1975-95, као и на многим објектима у настав-
ним базама у Дебелом Лугу и на Гочу. аутор је цртежа за уџбеник 
Проф. др Милутина Кнежевића из области Прераде дрвета.

Пензионисан је 1999. године.
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Страхиња ЛУБАРДИЋ
стручни сарадник

Рођен је 16.10.1932. године у Бихаћу у Босни и Херцеговини. 
основну школу и гимназију завршио је у Београду. На Шумарском 
факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1957. године. Ма-
гистарски рад одбранио је 1974. године на Шумарском факултету 
Универзитета у Београду.

Кретање у служби: Године 1957. запослио се као лаборант при Заво-
ду за механичку прераду дрвета на Шумарском факултету.

Године 1958. запослио се на Шумарском факултету, када је би-
ран за асистента на предмету Финална прерада дрвета. У свом раду 
активно је учествовао у формирању предмета Финална прерада др-
вета, који је у том моменту био нов предмет на Дрвно-индустријском 
одсеку Шумарског факултета у Београду. 

Активности и награде у току студија и рада: Као средњошколац и 
студент био је члан Но и ССЈ где је активно учествовао у свим 
формама рада у овим организацијама. Учествовао је на више 
радних акција на којима је проглашаван за ударника и похва-
љиван. Поред основних делатности рада на факултету активно 
је учествовао у раду самоуправних тела на факултету. Више 
пута је биран у самоуправна тела факултета и Института за пре-
раду дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-
ко 40 научних и стручних радова.

Пензионисан је 10.10.1998. године.
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НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ НА КАТЕДРИ 
ФИНАЛНЕ пРЕРАДЕ ДРВЕТА У 2016. ГОДИНИ 

Катедра финалне прераде дрвета је у 2016. години имала 9 чла-
нова од чега су: 1 редовни професор, 2 ванредна професора, 3 до-
цента, 1 срадник у настави, 1 стручни сарадник  и 1 лаборант.

Шеф катедре: мр Јелена Матић, ванр.проф.
Заменик шефа катедре: др Бисерка Несторовић, ванр.проф.
Секретар катедре: дипл.инж. Слободан орешчанин, лаборант

остали чланови катедре:

1. др Милан Јаић, ред.проф.
2. др Игор Џинчић, доцент
3. др Гордана Ђукановић, доцент
4. др тања Палија, доцент
5. дипл.инж Војислав Дацић, сарадник у настави

члан катедре-ненаставно особље:

1. дипл. инж желимир Марковић, стручни сарадник

Заводи и лабораторије у оквиру Катедре финална прерада дрвета:

1. Завод за контролу квалитета намештаја
2. Лабораторија за површинску обраду дрвета

основне информације о заводу и лабораторији дате су у погла-
вљу монографије Лабораторије, заводи и центри. 
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Милан ЈАИЋ
редовни професор

Рођен је 03.01.1950. године у Београду. IX београдску гимназију 
завршио је у Београду. Дипломирао је 30.06.1976. године на Шумар-
ском факултету Универзитета у Београду. Магистарски рад одбранио 
је 05.06.1981. године на Шумарском факултету Универзитета у Бео-
граду. Докторску дисертацију одбранио је 14.04.1987. године на Шу-
марском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: На Шумарском факултету ради од 03. октобра 
1977. године, а за асистента-приправника изабран је 18. априла 
1977. године.

Каснији избори за: 

• асистента: 17. фебруар 1982. године
• Доцента: 15.12.1988. године
• Ванредног професора: 26.11.1993. године
• Редовног професора: 19.07.2002. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из предмета: Површинска об-
рада дрвета, Површинска обрада дрвета у екстеријеру, аутоматиза-
ција процеса лакирања, Површинска обрада финалних производа од 
дрвета, Производња намештаја и производа од дрвета и Рестаураци-
ја намештаја.

чланство у домаћим и међународним организацијама: Инжењер-
ско друштво за корозију, Удружење инжењера Србије за коро-
зију и заштиту материјала.
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Области истраживања: Површинска обрада дрвета

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Милан Јаић 
објавио је сам или са сарадницима око 170 научних и стручних 
радова у домаћим и иностраним часописима, као и зборници-
ма радова са домаћих и међународних скупова. Има седам ра-
дова у часописима са СЦИ листе који су цитирани преко 20 
пута. аутор је два уџбеника и једног приручника за студенте 
прераде дрвета на основним студијама, као и аутор поглавља у 
две монографије националног значаја. До сада је учествовао 
као истраживач на 13 пројеката које је финансирало Министар-
ство за науку Републике Србије или привредне организације. 
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Бисерка НЕСТОРОВИЋ
ванредни професор

Рођена је 24.10.1952. године у Задру. Средњу архитектонско-тех-
ничку школу, завршила је 1972. године у Београду. Дипломирала је 
1977.године на Универзитету у Београду-Шумарском факултету. Маги-
старски рад одбранила је 05.07.1988. године на Универзитету у Београ-
ду-Шумарском факултету. Докторску дисертацију одбранила је 
27.12.2010. године на Универзитету у Београду - Шумарском факултету.

Кретање у служби: После дипломирања запослила се у Дрвном ком-
бинату “Београд” у Макишу. На Шумарском факултету ради од 
04.03.1980. године, када је бирана за асистента-приправника 
на предмету Дрвне конструкције. Руководилац  је Завода за 
контролу квалитета намештаја.  

Каснији избори за: 

• асистента: 2006. године
• Доцента: 2011. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из предмета: Дрвне конструк-
ције, Конструкције намештаја и производа од дрвета, тапацирани 
намештај, Дрвне конструкције у ентеријеру, обезбеђење квалитета 
финалних производа и Намештај и производи од дрвета.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Српско 
удружење за геометрију и графику (СУГИГ), International Society 
for Geometry and Graphics (ISGG).

Области истраживања: Конструисање намештаја и производа од дрвета
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Чланство у домаћим и међународним организацијама: Инситут за 
стандардизацију - члан комисије за намештај и грађевинску сто-
ларију, Координатор међународног CEEPUS III пројекта (CIII-
SI-0719-04-1516, A.L.I.C.E.) од 2013. године.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Бисерка Не-
сторовић објавила је, сама или са сарадницима, 39 радова, од 
чега више од 25 научних радова са рецензијом објављених у 
научним или стручним часописима, 12 радова саопштених на 
конгресима и симпозијумима, 1 монографију, 1 практикум и 
више од 6 студија и пројеката за потребе предузећа из области 
прераде дрвета као и више стручних радова. 
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Јелена МАТИЋ
ванредни професор

Рођена је 08.09.1971. године у Београду где је завршила средњу 
школу, природно-математички смер. Дипломирала је на Универзите-
ту уметности у Београду, Факултет примењених уметности и дизајна, 
одсек дизајн ентеријера и намештаја, као и на Универзитету у Бео-
граду, Шумарски факултет, одсек за обраду дрвета. Магистарски рад 
одбранила је 2003. године на Универзитету уметности и дизајна 
„Burg Giebichenstein“, Факултет за дизајн, одсек унутрашња архитек-
тура, у Немачкој.

Кретање у служби: На Шумарском факултету ради од 12.10.2004. го-
дине, када је изабрана за асистента-приправника.

Каснији избори за: 

• асистента: 2005. године
• Доцента: 2008. године 
• Ванредног професора: 2013. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из предмета: Пројектовање 
намештаја и производа од дрвета, Пројектовање ентеријера, орга-
низација простора, Пројектовање елемената за опремање ентерије-
ра, Дизајн, Увод у методско пројектовање, опремање ентеријера, 
обликовање производа од дрвета и Историја дизајна намештаја. 

Активности и награде у току студија и рада: 

- Стипендија Немачке владе - DAAD (2001-2003)
- Стипендија Републичке фондације за развој научног и уметнич-

ког подмладка (1993-1996) 
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284

Значајно улаже у додатно образовање и практичну обуку нове 
генерације пројектаната намештаја тако што активно промовише ра-
дове студената у земљи и иностранству, води домаће и међународне 
студентске радионице, а поред тога успоставља и контакте између 
младих стручњака и произвођача намештаја у региону. У периоду 
2005-2015, кроз ваннаставни рад на тМП одсеку је освојено oко сто-
тину награда и признања, међу којима су и оне најпрестижније: На-
града Салона архитектуре, Златни кључ Сајма намештаја у Београду, 
Награда Привредне коморе Београда, Награда УЛУПУДС-а... Посебно 
се издваја пружено поверење компаније Симпо која је 2010. године 
уврстила четири студентска комада намештаја у своју производњу.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: 

- Удружење ликовних и примењених уметника и дизајнера Србије 
(УЛУПУДС) (2001-данас) 
- Комисија за стандардизацију намештаја, Институт за стандардиза-
цију Србије (2007-данас) 
- Културна организација Миксер (2008-данас) 
- Међународна организација „Youth for understanding“ (2010-данас) 
- Међународна организација „Balkan design network“ (2014-данас) 

Области истраживања: Пројектовање намештаја, одрживи дизајн, 
Унутрашња архитектура, Индустријски дизајн, Стратегије дизај-
на, Изложбени дизајн

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Мр Јелена Ма-
тић израдила је сама или са сарадницима, више десетина 
стручно-уметничких радова, од којих су неки објављени у 
стручним часописима, а неки су реализовани у виду студија и 
пројеката за потребе компанија и културних организација. Уче-
сник је бројних конференција из области којима се бави, а била 
је ангажована и на четири пројекта финансираних од стране 
Министарства за науку или технолошки развој. члан је струч-
них домаћих и међународних жирија из области дизајна наме-
штаја и унутрашње архитектуре. Један је од аутора приручника 
за полагање пријемног испита „Простор и облик“ (2013) на од-
секу за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета.
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Гордана ЂУКАНОВИЋ
доцент

Рођена је 29.08.1963. године у Шапцу. Гимназију „Вук Караџић“, 
Математички смер - програмер, завршила је у Лозници. Дипломира-
ла је 07.03.1988. године на Грађевинском факултету у Београду - Кон-
структивни смер. Магистарски рад одбранила је 26.12.2000. године 
на архитектонском факултету у Београду. Докторску дисертацију од-
бранила је  02.11.2012. године на архитектонском факултету Универ-
зитета у Београду.

Кретање у служби: После дипломирања запослила се у Грађевинско 
предузеће „Рад“ у Београду, где је радила од 09.06.1988. до 
30.09.1994. године.

01.10.1994. године засновала је радни однос на Шумарском фа-
култету Универзитета у Београду када је изабрана за асистента-при-
правника.

Каснији избори за: 

• асистента: 21.05.2001. године
• Доцента: 09.04.2013. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из предмета: Нацртна геоме-
трија са техничким цртањем, Инжењерска графика, Дрво у грађеви-
нарству.

Активности и награде у току студија и рада: од треће до пете годи-
не студија на Грађевинском факултету добијала је Универзитет-
ску стипендију као један од три студента са најбољим просеком 
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оцена у току прве две године факултета. После годину дана ста-
жа проведеног у Грађевинском предузећу „Рад“ у Београду,  у 
Савезу инжењера и техничара Србије положила је стручни ис-
пит за област грађевинарства. Бави се проценом објеката и 
овлашћени је судски вештак за ту област.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Српско 
удружење за геометрију и графику (СУГИГ), International Society 
for Geometry and Graphics (ISGG).

Области истраживања: Дескриптивна геометрија, релативистичка 
геометрија, инжењерска графика, фотограметрија

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Гордана Ђу-
кановић објавила је, сама или са сарадницима, 37 радова, од 
чега више од 5 научних радова са рецензијом објављених у на-
учним или стручним часописима, 30 радова саопштених на 
конгресима и симпозијумима, један практикум, више од три 
студије и пројекта за потребе предузећа из области прераде 
дрвета и више стручних радова. 
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Игор ЏИНЧИЋ
доцент

Рођен је 05.10.1976. године у Београду. Завршио је ХIII Београд-
ску гимназију. Дипломирао је 04.10.2001. године на Универзитету у 
Београду - Шумарском факултету, одсек за прераду дрвета. Маги-
старски рад одбранио је 20.10.2006. године на Универзитету у Бео-
граду - Шумарском факултету, одсек за прераду дрвета. Докторску 
дисертацију одбранио је 2011. године на Универзитету у Београду - 
Шумарском факултету, одсек за прераду дрвета.

Кретање у служби: На Шумарском факултету ради од 01.03.2002. го-
дине, када је биран за асистента-приправника.

Каснији избори за: 

• асистента: 03.04.2007. године
• Доцента: 07.12.2011. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из предмета: Финална прера-
да дрвета, Конструисање намештаја и производа од дрвета, Лепље-
ње у финалној преради дрвета, технологије производње грађевин-
ске столарије, технологије производње кућа од дрвета, технологија 
дрвних производа у грађевинарству и Oбезбеђење квалитета финал-
них производа од дрвета.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: 

• Представник Шумарског факултета у раду Института за стандар-
дизацију Србије
• 2009 – данас, Председник комисије за стандарде и слична 

документа из области намештаја
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• 2012-данас, члан Комисије за стандарде и слична документа 
из области грађевинске столарије

• 2012-данас, члан Комисије за стандарде и слична документа 
из области дечијих играчака и производа за децу

• 2012-данас, члан Комисије за стандарде и слична документа 
из области опреме за дечија игралишта

Области истраживања: технолошки процеси производње намештаја, 
грађевинске столарије и осталих производа од дрвета, Констру-
исање намештаја, Нумеричка анализа конструкције намештаја, 
оптимизација утрошка материјала, технологије лепљења у фи-
налној преради дрвета, Квалитет намештаја.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др Игор Џин-
чић објавио је, сам или са сарадницима, 35 радова, од чега  30 
научних радова са рецензијом објављених у научним или 
стручним часописима, 5 радова саопштених на конгресима и 
симпозијумима, 1 уџбеник, више од 8 студија и пројеката за по-
требе предузећа из области прераде дрвета и више стручних 
радова. 
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Тања пАЛИЈА
доцент

Рођена је 20.10.1982. године у Београду, где је завршила основ-
ну школу и XIII београдску гимназију. Дипломирала је 17.10.2007. го-
дине на Шумарском факултету Универзитета у Београду, на одсеку 
за прераду дрвета. Докторску дисертацију одбранила је 17.07.2015. 
године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: На Шумарском факултету ради од 15.06.2009. го-
дине, када је бирана за асистента из уже научне области „Фи-
нална прерада дрвета“.

Каснији избори за: 

• асистента: 15.06.2009. године
• Доцента: 19.01.2016. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из предмета: Површинска об-
рада дрвета, техничко цртање у склопу нацртне геометрије са технич-
ким цртањем, Површинска орбада дрвета у екстеријеру, аутоматиза-
ција процеса лакирања, Површинска обрада финалних производа од 
дрвета и Рестаурација намештаја.

Активности и награде у току студија и рада: 

• одслушан курс „Adhesion Science and Technology Course“, 
Блед, 2013.

• Боравак на Биотехничком факултету Универзитета у Љубља-
ни ради обављања експерименталних испитивања, Љубља-
на 2013.
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• Међународна конференција „Parquet and furniture coatings“, 
Дизелдорф 2014.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Комисија за 
стандарде ИСС: KS D136, Намештај

Области истраживања: технологије површинске обраде дрвета, Ин-
теракција дрвета и материјала за површинску обраду, Модифи-
кација површинског слоја дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Др тања Пали-
ја је као један од аутора објавила 20 научних радова, од чега 2 
рада у врхунским међународним часописима, 2 рада у часопи-
су међународног значаја верификованог посебном одлуком, 8 
радова у часописима националног значаја и 8 радова на међу-
народним скуповима и конференцијама. Коаутор је једног по-
главља у истакнутој монографији националног значаја и уче-
ствовала је у реализацији једног међународног пројекта. Поред 
научних радова др тања Палија је објавила 7 текстова у реви-
јално-стручним часописима и коаутор је приручника за полага-
ње пријемног испита на одсеку за тМП.



291

Војислав ДАЦИЋ  

сарадник у настави

Рођен је 27.01.1982. године у Београду. Средњу школу за дизајн 
завршио је у Београду. Дипломирао је 17.09.2015. године на Универ-
зитету у Београду - Шумарском факултету. 

Кретање у служби: од 28.04.2016. године, ради на Шумарском фа-
култету Универзитета у Београду као сарадник у настави за ужу 
научну област: Финална прерада дрвета..

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из наставних предмета на 
основним студијама: Конструкције намештаја и производа од дрвета 
и Пројектовање намештаја и производа од дрвета; на мастер студи-
јама: Дрвне конструкције у ентеријеру.

Активности и награде у току студија и рада: 

• Школске 2012/2013 године ангажован је као демонстратор у на-
стави на предмету Конструкције производа од дрвета;

• Школске 2012/2013 године ангажован је на пословима у „Заводу 
за контролу квалитета намештаја” на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду.

• Учешће на групној студентској радионици „КСИЛотЕКа”, награда 
на 35. Салону архитектуре 2013. године и диплома Привредне ко-
море Београда за дизајнерско решење 2013. године;

• Учешће на групној студентској радионици, СтУДЕНтСКИ ПаВИЉоН 
„ПоКРЕНИ СЕ”- признање и плакета УЛУПУДС-а, 2011. године;

• II награда на конкурсу за уређење ентеријера кантине компаније 
Кока-Кола Хеленик 2011. године;

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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• II награда на интерном конкурсу КЛУПа, 2010. године;
• Признање које додељује Европски институт за  Дизајн и инвали-

дитет, у оквиру пројекта ПоКРЕтНИ ИНКЛУЗИВНИ МУЗЕЈ, за идеј-
но решење покретне полице „CARUSEL”, 2010. године.

Области истраживања: Финална прерада дрвета, Конструкције на-
мештаја и производа од дрвета, Пројектовање намештаја и 
производа од дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Дипл. инж Во-
јислав Дацић до сада је објавио 1 рад.
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Желимир МАРКОВИЋ
стручни сарадник

Рођен је 25.08.1963. године у Београду. Дипломирао је на Шу-
марском факултету Универзитета у Београду, одсек обрада дрвета.

Кретање у служби: На Шумарском факултету Универзитета у Београ-
ду запослио се 01.04.1993. године као асистент на предмету 
Пројектовање финалних производа. од 30.04.1995. године 
ради као Стручни сарадник на Факултету.

За пројекат „амбалажа од фурнира за чврсто воће“ рађеном за 
предузеће „Пан шуме“ из Сремске Митровице, добио је Златну ме-
даљу на Јубиларном међународном пољопривредном сајму у Новом 
Саду 1993. године (аутор пројекта је др Срђан жикић, а сарадници на 
пројекту били су: инж. Ратко Марковић и инж. желимир Марковић).

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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У састав ново формираног Дрвно-инду-
стријског одсека на Шумарском фа-
култету у Београду 1956. године, ула-
зи и Катедра економике шумарства и 

дрвне индустрије. Почетни састав катедре 
био је логичан почетак развоја наставе на од-
секу с обзиром на своје корене у шумарству. 
ова заједничка катедра обухватала је следеће 
предмете: Политичка економија са основама 
друштвених наука, Економика шумарства, 
основи права и привредно  законодавство, 
организација и пословање у шумарству, трго-
вина дрветом, Економика дрвне индустрије, 
Заштита рада, организација производње у 
предузећима за прераду дрвета, Књиговод-
ство, евиденција и индустријска статистика. 

Већ следећим Статутом из 1960. године, 
измењен је назив катедре у Катедра еконо-
мике дрвне индустрије, са наставним пред-
метима на основним студијама: Економика 
дрвне индустрије, организација производње 
у предузећима, Пројектовање предузећа, тр-
говина дрветом и Економика предузећа. ови 
наставни предмети са предметом Припрема 
производње (данас Управљање производ-
њом), који је уведен у наставни план 1966.го-
дине, чине и данас језгро ове катедре. Из на-
зива катедре и прегледа наставних предмета 
се види, да се на овој катедри изучавају орга-
низационо-економске дисциплине у дрвној 
индустрији и трговина дрветом. 

Статутом из 1990. године, у наставни план 
катедре, уведени су и предмети: операциона 
истраживања и Информациони системи.

током времена, назив катедре се незнат-
но мењао, док се није стабилизовао назив: 

Катедра организације 
и економике дрвне 
индустрије
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Катедра  организацијe и економикe дрвне индустрије. Називи пред-
мета углавном су остали не промењени до данас, или је њихов про-
грам (садржај) усаглашаван са променама у концепцији образовања 
и потребама струке. 

У циљу усклађивања са Болоњским процесом, Статутом из 2002.
године, уводе се изборни предмети на катедри, најпре у оквиру 
основних, а касније и на мастер, специјалистичким и докторским сту-
дијама. У првој акредитацији студијских програма 2006. године, а за-
тим у другој 2008. и трећој 2013. године на одсеку за прераду дрвета 
(касније одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намешта-
ја и производа од дрвета) уведено је усмерење за менаџмент са од-
говарајућим изборним предметима за које је постала носилац Кате-
дра организације и економике дрвне индустрије. У оквиру тих 
изборних предмета уведени су и предмети: Пословно право, Послов-
не финансије и Предузетништво у дрвној индустрији, а за извођење 
наставе из тих предмета, поред наставника са катедре, ангажовани 
су и наставници са Факултета организационих наука из Београда са 
којима ова катедра има веома добру сарадњу. ангажовање настав-
ника са овог факултета је и на специјалистичким студијама из тргови-
не дрветом и производима од дрвета, које као такве представљају 
једине специјалистичке студије на Шумарском факултету. тако је ка-
тедра на најбољи начин одговорила изазовима новог времена у 
образовном процесу и потребама струке у смислу увођења мултиди-
сциплинарности у образовни процес. Списак свих предмета које по-
крива ова катедра у оквиру свих нивоа студија дат је посебно у делу 
монографије који се односи на студијске програме.

У целом свом периоду постојања и рада, катедра остварује инте-
зивну сарадњу са привредом кроз рад наставника и сарадника на 
њеном унапређењу. Истовремено, привредна предузећа су и места 
за обављање теренске наставе студената и усавршавање сарадника 
катедре на појединим научним дисциплинама.

Поред основних студија на катедри су организоване мастер, спе-
цијалистичке и докторске студије.

Наставу из предмета катедре обављали су проф. др Душан оре-
шчанин и проф. др Лазар Вујичић, професори који представљају прву 
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генерацију наставника и који су значајно допринели оснивању и ра-
звоју одсека. Истовремено, они су и поставили темеље Катедре орга-
низације и економике дрвне индустрије. Професор орешчанин оба-
вљао је наставу из предмета Економика дрвне индустрије и трговина 
дрветом, а професор Вујичић из предмета организација производње 
у предузећима за прераду дрвета. Њима се нешто касније придружу-
је професор Божидар Перовић на наставним предметима Пројекто-
вање предузећа и Припрема производње. Својом неисцрпном енер-
гијом и знањем он је дао немерљив допринос развоју катедре и 
одсека.

Другој генерацији наставника стасалих на катедри припадају 
професор Иван алексов и мр томислав Банковић. трећу генерацију 
чинили су професор Стеван Стефановић, професор авдо Реџић и 
професор Милан Нешић. четврту генерацију чине профессор Милан 
Вукићевић и професор Радован Шулетић. Пету генерацију наставни-
ка и асистената чине професор Бранко Главоњић и мр Драгољуб Ив-
ковић асистент, а шесту доцент Славица Петровић.

Значајан допринос раду катедре у домену сарадње са привре-
дом, дали су: стручни саветник инж Карло черге, мр Ратко Марковић 
и инжењери Радомир Радојевић и Стеван Целнер. Потребну техничку 
подршку у раду катедре пружале су: Љиљана Јововић и Мирјана Вуч-
ковић. Данас то чине Љиљана Пајовић и  Гордана Стијепчић.

У одређеном периоду на катедри су у наставном процесу уче-
ствовали Милош Вуловић, дипл. инж и Славен живковић, дипл.инж.

У текућем периоду, катедра има четири наставника и једног са-
радника у настави.

На Катедри организације и економике дрвне индустрије је, од 
њеног оснивања до 30.09.2016. године, дипломирало више од 300 
студената, четири студента одбранило мастер рад, 10 студената од-
бранило специјалистичке радове, 18 магистарске радове и 19 канди-
дата је докторирало.

Проф. др Милан Нешић

Проф. др Бранко Главоњић



297

Душан ОРЕШЧАНИН
редовни професор

Рођен је 25. јула 1910. године у Блатуши, срез Вргин Мост у Хрват-
ској. основну школу је завршио у Блатуши, а гимназију је похађао у 
Глини и Новој Градишки. Дипломирао је на Пољопривредно-Шумар-
ском факултету у Загребу 1933 године. Докторску дисертацију одбра-
нио је 1957. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.
Кретање у служби: После одслужења војног рока запослио се у Ди-

рекцији шума на Сушаку. од 1935. године радио је у Дирекцији 
шума у Загребу. Године 1948. премештен ја на дужност шефа 
Шумске управе у Гарешници. од 1940. године ради као шеф 
Шумске манипулације у Војнићу, где га је затекао и Други свет-
ски рат. отпуштен је из службе и побегао за Београд, где је жи-
вео као избеглица. Половином 1942. године запошљава се као 
шумарски пристав у Пожаревцу, где остаје до 1944. године. од-
мах по ослобођењу Београда постављен је за принудног управ-
ника фирме „Дирр“, а затим је упућен на дужност у Команду ме-
ста Дарди. од почетка 1945. године је на дужности у Војној 
управи за Банат, Бачку и Барању и Војној области за Бачку и Ба-
рању. Половином 1945. године прешао је на рад у Поверени-
штво за пољопривреду и шумарство и Повереништво за тргови-
ну и снабдевање аПВ (шеф одсека за дрво). Године 1946. је 
постављен за директора предузећа „Дрвопромет“. Године 1947. 
је постављен за директора новоформираног предузећа „Грађе-
винар“ у Новом Саду. Крајем 1948. године премештен је у Бео-
град у Министарство шумарства, а касније Министарство дрвне 
индустрије НР Србије, где је радио као начелник Бироа за уна-
пређење производње. У Генералној дирекцији дрвне индустрије 
био је помоћник генералног директора. од 1950-1957. године 
био је генерални директор Шумско-извозног предузећа „Руд-
ник“ у Београду. 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ РАНИЈЕ ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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Године 1950. бива постављен и изабран за предавача на Шумар-
ском факултету Универзитета у Београду на предмету Искоришћава-
ње шума. од 1.12.1957. године почиње да ради на Шумарском фа-
култету Универзитета у Београду
Каснији избори за: 
• Ванредног професора: 1957. године на предмету трговина дрветом
• Редовног професора: 1962. године

На Дрвно-индустријском одсеку предавао је на предметима: тр-
говина дрветом и Економика дрвне индустрије, а касније на предме-
ту трговина дрветом.
Активности и награде у току студија и рада: 1950. године одликован 

је орденом рада са сребрним венцем. У његовом дугогоди-
шњем раду сарађивао је и учествовао у многобројим удружењи-
ма и коморама. Био је члан многих привредних делегација које 
су путовале у иностранство. 
За свој доприниос раду Комитета за дрво УН у женеви добио је 

специјално признање 2002. године.
Области истраживања: трговина дрветом, тржиште дрвета и прои-

звода од дрвета
Чланство у домаћим и међународним организацијама: Пуно је са-

рађивао са међународним организацијама. Пуних 37 година је 
учествовао као делегат на годишњим заседањима Комитета за 
дрво Економске комисије за Европу Уједињених нација. Сарад-
ник је или стручни консултант у многим студијама Комитета за 
дрво и Фао. Као експерт Фао за трговину дрветом и економику 
дрвне индустрије, радио је у тринидаду, Британској Гвајани, Ин-
донезији, Камбоџи, Хон Конгу и Јапану. На основу специјалних 
аранжмана радио је у Министарству планирања у Египту. Био је 
спољни испитивач на Makerere University – Kampalа, и старији 
научни сарадник у Међународном институту за примену анали-
за у Луксембургу. За допринос струци изабран је за почасног 
члана Савеза инжењера и техничара шумарства и дрвне инду-
стрије Србије и Југославије.  

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је 
више од 500 научних и стручних радова као и 7 књига.
Проф. орешчанин је често говорио ‘’човек је имао пун живот 

ако је у току живота посадио једно дрво, написао једну књигу и 
иза себе оставио једно дете’’.

Професор Душан орешчанин пензионисан 30.09.1977. године.
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Лазар ВУЈИЧИЋ
редовни професор

Рођен је 30. марта 1907. године у Сремским Бољевцима. Пољо-
привредно-Шумарски факултет у Земуну завршио је 1935. године. 
Докторску дисертацију одбранио је 1957. године на Шумарском фа-
култету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: После дипломирања радио на Државном добру 
Беље од 1935. до 1945. године, с прекидом од 1941. до 1944. 
године. После Другог светског рата, рад наставља у шумској 
управи у Крушевцу, у шумским манипулацијама у Врњачкој 
Бањи и Фочи. Био  је и технички директор индустријске прера-
де дрва у Забрежју (1950–1951). У Београду је радио као шеф 
одсека за студије и научна истраживања за предузећа дрвне 
индустрије у Бироу за унапређење производње при Министар-
ству дрвне индустрије НР Србије, а затим као технички дирек-
тор предузећа за индустријску прераду дрвета «Бора Марко-
вић», у Забрежју. Након тога ради као инструктор у Генералној 
дирекцији дрвне индустрије НР Србије.

од 1.12.1951. године засновао је радни однос на Шумарском фа-
култету у Београду, када је биран за предавача на предмету органи-
зација и планирање дрвно-индустријских предузећа. 

Каснији избори за: 

• Доцента: 1957. године је одбранио хабилитациони рад и исте 
године бира се у звање доцента - одбранио докторску тезу

• Ванредног професора: 1960. године
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• Редовног професора: 1965. године на предмету организација 
производње у предузећима за прераду дрвета. Био је настав-
ник и на предмету Пројектовање предузећа за прераду дрвета.

На Дрвно-индустријском одсеку предавао је на предметима ор-
ганизација производње у предузећима за прераду дрвета и Пројек-
товање предузећа за прераду дрвета.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Био је члан 
управних и надзорних одбора, члан разних стручних комисија 
Савеза инжењера и техничара шумарства и дрвне индустрије 
НР Србије, града Београда, Секције удружења наставника Шу-
марског факултета. Био је члан управног одбора Школског 
огледног добра „Момчило Поповић“ и члан Већа Шумарског 
факултета за двогодишњи период.

Области истраживања: организација производње, Пројектовање 
предузећа.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је 
више од 130 научних и стручних радова и неколико уџбеника.

Професор Лазар Вујичић пензионисан је 30.09.1977. године.
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Божидар пЕРОВИЋ
редовни професор

Рођен је 07.01.1923. године у Кнежевцу, Црна Гора.  основну и 
средњу школу завршио је у Никшићу 1944. године. Исте године се 
придружује Народно-ослободилачком покрету. Године 1944. се упи-
сује на Војну академију у Београду коју је напустио 1946. године због 
болести. Исте године се уписује на Шумарски факултет. Дипломирао 
је 1951. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду. 
Специјализирао је 1956. године, а хабилитациони испит је положио 
1960.године. Докторску дисертацију одбранио је 1956. године на Шу-
марском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: 01.03.1951. године засновао је радни однос на 
Шумарском факултету. Био је први директор Завода за унапре-
ђење дрвне индустрије, а касније Института за прераду дрвета 
на Шумарском факултету у Београду. Био је изузетан педагог, 
што су студенти наградили тиме што су му у два наврата доде-
лили Плакету за дан студената (4. април). У сарадњи са кадро-
вима из производње иницирао је бројна креативна решења, 
која су водила ка унапређењу производње, програму продук-
тивности рада и радничких зарада. Преко фундаменталних, ра-
звојних и стручних истраживања стално је повећаван ниво зна-
ња и обим истражених елемената. Привредни кадрови и 
радници из производње прихватали су решења са поверењем 
и разумевањем и примењивали их у изградњи нових и рекон-
струкцији постојећих фабрика. За заслуге у свом раду добио је 
више признања и плакета.
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Каснији избори за: 

• асистента: 1951. године
• Доцента: 1961. године
• Ванредног професора: 1966. године
• Редовног професора: 1972. године на предмету Пројектова-

ње предузећа и Припрема производње у предузећима у за 
прераду дрвета

На Дрвно-индустријском, а касније одсеку за прераду дрвета 
предавао је на предметима организација и пословање, организаци-
ја производње, Пројектовање предузећа за прераду дрвета, Припре-
ма производње.

Активности и награде у току студија и рада: Као научник, аутор и од-
говорни инжењер пројеката са младим кадроввима из Институ-
та за прераду дрвета Шумарског факултета и из производње из-
радио је велики број студија, перспективних планова, 
инвестиционих програма и инвестиционо техничке документа-
ције, главних и технолошко-економских пројеката и генералних 
планова. Учествовао је у изградњи и реконструкцији више од 
165 фабрика и погона у склопу шумско-индустријских комбина-
та и 46 регионалних подручја и градова у Југославији.

За време рада на Факултету успео је да створи школу младих ис-
траживача, научника, пројектаната и извођача способних да наставе 
да стварају и развијају струку и науку.За заслуге у раду и стварала-
штву добио је орден рада са златним венцем.

Области истраживања: пројектовање предузећа, припрема прои-
зводње

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-
ко 70  научних и стручних радова.

Професор Божидар Перовић пензионисан је 30.09.1988. године.
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Иван АЛЕКСОВ
редовни професор

Рођен је 03.09.1933. године у Поганову, срез Ниш. Средњу шу-
марску школу завршио је 1951. године у Сомбору. На Шумарском фа-
култету у Београду дипломирао је 1961. године. Магистрирао је 
1971. године такође на Шумарском факултету у Београду, где је и од-
бранио докторску дисертацију 1979. године.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету засновао 
је 01.10.1962. године када је биран за асистента на премету ор-
ганизација производње у предузећима за прераду дрвета.

Каснији избори за: 

• Доцента: 1979. године
• Ванредног професора: 1984. године
• Редовног професора: 1989. године

На одсеку за прераду дрвета предавао је на предмету организа-
ција производње у предузећима за прераду дрвета

Активности и награде у току студија и рада: Учествовао је у раду са-
моуправних и стручних органа Факултета и Института за прера-
ду дрвета. Био је члан председништва Скупштине Универзитета, 
члан Скупштине универзитета у Београду. Учесник је омладин-
ских радних акција. Руководио је последипломским студијама 
из области организација и економика дрвне индустрије.

чланство у домаћим и међународним организацијама: Био је се-
кретар Друштва инжењера и техничара шумарства и дрвне инду-
стрије СР Србије. Шеф Катедре  организација и економика дрвне ин-
дустрије Шумарског факултета.
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Области истраживања: У свом научном и стручном раду нарочиту 
пажњу посветио је актуелним проблемима и методама активи-
рања и бољег коришћења свих производних потенцијала од 
радног места у појединим фабрикама до дрвне индустрије као 
целине. Са бројним научним и стручним радовима, студијама 
развоја, анализама и експертизама у научним и стручним часо-
писима, саопштеним на научним и стручним скуповима у зе-
мљи и иностранству или пројектима израђеним за наручиоце 
из привреде, др Иван алексов дао је значајан допринос уна-
пређењу и развоју дрвне индустрије Србије.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-
ко 50 научних и стручних радова.

Професор Иван алексов пензионисан је 30.09.1998. године.
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Авдо РЕЏИЋ
редовни професор

Рођен је 30.11.1939. године у у Лесковцу. Гимназију је завршио у 
Београду, а 1964. године дипломирао је на Шумарском факултету 
Универзитета у Београду. Магистарски рад је одбранио 1974. године 
на Шумарском факултету, где је одбранио и докторску дисертацију 
1980. године.
Кретање у служби: Радио је у радној организацији „ШИПаД“ ооУР 

Инжењеринг“. На Шумарском факултету Универзитета у Београ-
ду ради од  01.02.1980. године, када је изабран у звање аси-
стента на предмету трговина дрветом.

Каснији избори за: 
• Доцента: 1981. године на предмету Економика дрвне индустрије
• Ванредног професора: 1985. године
• Редовног професора: 1989. године

На одсеку за прераду дрвета предавао је на предметима Еконо-
мика дрвне индустрије и трговина дрветом.
Активности и награде у току студија и рада: активно је учествовао у 

раду самоуправних и стручних тела Факултета. Био је директор 
Института за прераду дрвета и шеф Катедре за организацију и 
економику дрвне индустрије.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Био је члан 
Друштва инжењера и техничара шумарства и дрвне индустрије 
СР Србије.

Области истраживања: Економика дрвне индустрије, трговина дрве-
том, Маркетинг у преради дрвета.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: обавио је преко 50 
научних и стучних радова, 1 уџбеник и више студија и пројеката.

Професор авдо Реџић пензионисан је 21.01.2000. године.
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Милан НЕШИЋ
редовни професор

Рођен је 22.07.1946. године у Београду. Гимназију је завршио у 
Београду 1965. године. У мају 1970. године дипломирао је на Шумар-
ском факултету Универзитета у Београду- одсек за Механичку прера-
ду дрвета. Магистарски рад је одбранио 1976. године на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду. Докторску дисертацију одбранио 
је 1984. године на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: 16.03.1973. године заснива радни однос на Шу-
марском факултету када је биран у звање асистента на предме-
ту Припрема производње у предузећима за прераду дрвета. 

Каснији избори за: 

• Доцента: 1984. године
• Ванредног професора: 1990. године
• Редовног професора: 17.10.1996. године.

На одсеку за прераду дрвета предавао је на предмету Припрема 
производње у предузећима за прераду дрвета, а касније на одсеку 
за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа 
од дрвета на основним студијама: Управљање производњом у пре-
ради дрвета, Менаџмент предузећа за производњу намештаја и про-
извода од дрвета, на мастер студијама: Менаџмент малог предузећа 
и на докторским студијама: Менаџмент предузећа за производњу 
намештаја и производа од дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: 

• Водећи стручњак за стратегију развоја прераде дрвета
• Признат стручњак у областима: Управљања производњом, 

Пројектовању предузећа за прераду дрвета
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• Пројектант технолошких процеса, организације и управљања 
у преради дрвета

• Користи Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer, 
Outlook Express,  Adobe Acrobat и Corel

Поред наведеног рада и активности као признати стручњак у 
својој области проф. др Милан Нешић је активно учествовао у раду 
научних и стручних органа Факултета. Био је декан Шумарског факу-
лета, продекан за наставу и научни рад, шеф Катедре организације и 
економике дрвне индустрије и члан многих комисја на факултету и 
на Универзитету у Београду.

Чланство у домаћим и међународним организацијама:

• члан Савеза инжињера и техничара Србије
• Дугогодишњи члан жирија за оцењивање производа на Бео-

градском сајму намештаја
• Главни и одговорни уредник часописа ‘’Гласник Шумарског 

факултета’’
• члан редакционог одбора часописа ‘’Дрварски гласник’’
• члан редакционог одбора часописа ‘’Шумарство’’ 
• члан редакционог одбора часописа ‘’LES WOOD’’, Љубљана
• Дугогодишњи члан комисије Привредне коморе Београда за 

оцењивање дипломских радова студената, магистарских и 
докторских теза

Области истраживања: Управљање производњом, Менаџмент.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-
ко 80 научник и стручних радова. Учествовао је на преко 30 ме-
ђународних конференција, симпозијума и конгреса у Југослави-
ји и иностранству, са објављеним радовима. Био је Председник 
организационог одбора на 6 међународних конференција. У 
свом раду учествовао је у реализацији 7 међународних проје-
ката као Главни пројектант или члан тима за израду пројекта.

Професор Милан Нешић пензионисан је 30.09.2014. године.
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Стеван СТЕФАНОВИЋ
ванредни професор

Рођен је 10.12.1938. године у Земуну. Гимназију је завршио у 
Београду 1957. године. На Шумарском факултету Универзитета у Бео-
граду- одсеку за дрвну индустрију дипломирао је 1961. године. Ма-
гистарски рад је одбранио на Шумарском факултету 1972. године, а 
докторску дисертацију 1979. године такође на на Шумарском факул-
тету у Београду.

Кретање у служби: До доласка на Шумарски факултет радио је у Фа-
брици целулозе и папира у Дрвару. Био је директор предузећа 
дрвне индустрије „Каменица“ у Доњем Милановцу. На Шумар-
ски факултет је дошао из фабрике намештаја „20. октобар“ из 
Београда. Радни однос на факултету је засновао 01.09.1970. го-
дине када је биран у звање асистента.

Каснији избори за: 

• Доцента: 1979. године
• Ванредног професора: 1984. године

На Институту за прераду дрвета је предавао на предмету тргови-
на дрветом.

Активности и награде у току студија и рада: Био је на специјализаци-
ји у Јапану у фабрикама „Tohoku pulp – Co“ и „Daishonja scishi“ у 
Fudži Sitiju. од доласка на Факултет, поред активног душтвеног 
рада на Факултету уско сарађује са праксом и њеним асоцијаци-
јама где је као научни и стручни радник из области трговине др-
ветом имао завидни реноме. Био је активан и у међународним 
организацијама. Као делегат учествовао је на више састанака у 
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оквиру UNCTAD-a на припремама међународног робног спора-
зума о трговини дрветом. Био је секретар организационог одбо-
ра IUFRO Конгреса 1986.године за Србију. Учествовао је са рефе-
ратом на више симпозијума. Био је главни и одговорни уредник 
„Дрварског гласника“. Писао је и уређивао рубрику „Инострани 
преглед“, био је стални сарадник часописа „World Wood“, члан 
редакције часописа Пласман и тржиште и консултант танјуг-а за 
избор материјала за економски билтен „Дрво и намештај“. Био 
је члан Републичке комисије за уџбенике за грађевинску, дрв-
но-прерађивачку и геодетску струку. Био је и члан многих струч-
них удружења. 

Области истраживања: трговина дрветом, тржиште дрвета и прои-
звода од дрвета. 

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је 241 
научни и стручни рад.

Премино је после краће и тешке болести 12.10.1986. године у 48 
години живота, у време када је највише доприносио факултету и сво-
јој струци.
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НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ НА КАТЕДРИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
И ЕКОНОМИКЕ ДРВНЕ ИНДУСТРИЈЕ У 2016. ГОДИНИ 

Катедра организације и економике дрвне индустрије је у 2016.
години имала 8 чланова од чега су: 3 редовни професори, 1 доцент, 
1 сарадник у настави, 2 стручна сарадника и 1 лаборант.

Шеф катедре: проф. др Бранко Главоњић
Заменик шефа катедре: др Славица Петровић, доцент
Секретар катедре: Гордана Стијепчић, лаборант

остали чланови катедре:

1. др Милан Вукићевић, редовни професор
2. др Радован Шулетић, редовни професор
3. александра Лазаревић, сарадник у настави

чланови катедре-ненаставно особље:

1. мр Драгољуб Ивковић, стручни сарадник
2. дипл. екон. Љиљана Пајовић, стручни сарадник

Центри у оквиру Катедре организације 
и економике дрвне индустрије

1. Центар за маркетинг и економику дрвне индустрије
2. Центар за трговину дрветом
3. Центар за производне системе у преради дрвета

основне информације о овим центрима дате су у поглављу мо-
нографије Лабораторије, заводи и центри.



311

Бранко ГЛАВОЊИЋ
редовни професор

Рођен је 04. маја 1964.године у Новој Вароши. основну и прве 
две године средње школе завршио је у Новој Вароши, а трећу и че-
тврту годину у оЦ дрвне индустрије „Момчило Поповић озрен“ у 
Београду. На Шумарски факултет у Београду уписао се школске 
1984/85.године на одсек за прераду дрвета, где је и дипломирао 
1988.године са средњом просечном оценом 9,52. Магистарски рад 
одбранио је на Шумарском факултету у Београду 1992.године. Док-
торску дисертацију под насловом ‘’Истраживање утицаја одабра-
них фактора на потрошњу резане �рађе у Србији и на међународ-
ном тржишту’’ одбранио је 2000.године на Шумарском факултету 
Универзитета у Београду.

Кретање у служби: На Шумарски факултет у Београду запослио се 4. 
новембра 1989.године када је биран за асистента-приправника.

Каснији избори за: 

• асистента: 1993.године
• Доцента: 2000.године на предмету трговина дрветом
• Ванредног професора: 2004.године 
• Редовног професора: 13.05.2009.године на ужој научној 

области трговина дрветом и економика прераде дрвета.

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета на 
основним студијама: трговина дрветом и производима од дрвета, 
Економика дрвне индустрије, Маркетинг дрвних производа; на ма-
стер студијама: Међународни маркетинг производа од дрвета, Еко-
номика предузећа у дрвној индустрији, тржиште намештаја и прои-
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звода од дрвета, Развојна политика дрвне индустрије, Регулатива и 
тржиште дрвних биогорива, Економика производње дрвних биого-
рива, Менаџмент дрвне биомасе; на специјалистичким студијама: 
Међународно тржиште производа од дрвета, Међународни марке-
тинг производа од дрвета, тржиште дрвне биомасе и Стратешки и 
иновациони менаџмент у преради дрвета; на докторским студијама: 
Друштвени маркетинг и менаџмент извоза намештаја и производа 
од дрвета, Глобализација и маркетинг производа од дрвета, Међуна-
родно тржиште намештаја и производа од дрвета, трошкови и калку-
лације у производњи намештаја и производа од дрвета и Међуна-
родна трговина дрветом и производима од дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: У току студија био је 
стипендиста Универзитета у Београду и Републичке фондације 
за развој научног и уметничког подмлатка. Проглашен је за нај-
бољег дипломираног студента генерације 1987/88. на одсеку 
за прераду дрвета Шумарског факултета Универзитета у Бео-
граду. У 2001.години, др Бранко Главоњић је обавио стручно 
усавршавање из области маркетинга производа од дрвета на 
Универзитету у Падови у Италији. Поред наставе на основним 
студијама руководилац је мастер, специјалистичких и доктор-
ских студија из области трговине дрветом и економике прера-
де дрвета. У процесу извођења наставе на мастер и доктор-
ским студијама из области трговине дрветом и економике 
прераде дрвета активно учествују предавачи из Италије и Сло-
веније преносећи тако своја знања и искуства на студенте који 
похаћају наведене курсеве. Био је ментор 43 дипломска рада, 3 
мастер рада, 9 специјалистичких радова, 2 магистарска рада и 
4 одбрањене докторске дисертације.

од школске 2003/04.године др Бранко Главоњић изводи наставу 
и на предмету Тр�овина дрветом на Шумарском факултету Универ-
зитета у Бањој Луци (Босна и Херцеговина).

Био је продекан за финансије Шумарског факултета у периоду 
2003-2009.година. обављао је функцију председавајућег Већа 
одсека за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета у два мандата. Шеф је Катедре за организацију 
и економику дрвне индустрије и члан Већа биотехничкох наука 
Универзитета у Београду. 
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За свој допринос раду Комитета за дрво Уједињених нација у 
женеви добио је посебно признање 2011.године.

Чланство у домаћим и међународним организацијама: Године 
2001. др Бранко Главоњић именован је од стане Владе СР Југо-
славије за њеног представника у Комитету за дрво Економске 
комисије за Европу Уједињених нација са седиштем у женеви, 
а та номинација потврђена је од стране Владе Републике Срби-
је 2008. године. У 2003. години изабран је за члана Тима специ-
јалиста за тржиште и маркетин� производа од дрвета (Тhe 
UNECE and FAO Team of Specialists on Forest Products Markets and 
Marketing) при Комитету за дрво Економске комисије за Европу 
Уједињених нација, у чијем раду учествује са представницима 
свих земаља региона Северне америке, Европе и Русије. Годи-
не 2006. изабран је за Deputy Leader of the UNECE/FAO Team of 
Specialists on Forest Products Markets and Marketing и на ту функ-
цију је реизабран на јесењем заседању Комитета за дрво у 
Риму октобра 2008.године. И данас је на истој функцији.

Изузетно активна улога у оквиру тима специјалиста и Комитета 
за дрво у претходном периоду резултирала је избором др Бранка 
Главоњића за заменика председавајућег Комитета за дрво (Vice 
Chairman of the Timber Committee) UNECE/FAO у периоду 2006-2008.
година, а на јесењем заседању Комитета за дрво у Риму, октобра 
2008. године, изабран је за Преседавајућег Комитета за дрво УНЕЦЕ/
Фао (Chairman of the Timber Committee UNECE/FAO) за период 2008-
2010.година. Био је најмлађи председавајући Комитета за дрво 
UNECE/FAO са пореклом из земаља Југоисточне Европе.

током 2002. и 2003.год. био је члан тима Владе Србије на изради 
Стратегије привредног развоја Србије до 2010. године, у коме је био 
задужен за дрвну индустрију. Септембра 2016.године именован је 
као експерт у радну групу Владе Републике Србије за израду страте-
гије развоја дрвне индустрије до 2022.године.

У периоду 2008-2012.година обављао је функцију члана Управ-
ног одбора Института за стандардизацију Србије. од осталих актив-
ности издвајају се: Лидер тима специјалиста за статистику дрвних 
производа UNECE/FAO у женеви  (од 2012. године и даље), Member 
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of International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) Research 
Group 5.10.00., Member of Steering Committee of International 
Association for Economics and Management in Wood Processing and 
Furniture Manufacturing (WoodEMA), председник Комисије за обло 
дрво и резану грађу у Институту за стандардизацију Србије, председ-
ник Комисије за чврста биогорива у Институту за стандардизацију 
Србије.

Области истраживања: трговина дрветом и производима од дрвета, 
Менаџмент дрвне биомасе, Маркетинг дрвних производа, Еко-
номика дрвне индустрије, Стратешко планирање и развој у 
области дрвне индустрије, тржишне и техно-економске анали-
зе, Социо-економски аспекти производње и коришћења дрв-
них биогорива.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Проф. др 
Бранко Главоњић објавио је, до сада, самостално или са 
сарадницима 117 стручних и научних радова у домаћим и 
иностраним часописима, као и зборницима радова са дома-ћих 
и међународних конференција. 9 радова објавио је у 
часописима са SCI листе који су цитирани 21 пут. аутор је једног 
уџбеника, једног практикума и 2 поглавља 1 националне и 1 
међународне монографије. У свом раду учествовао је у 
реализацији 17 међународних пројеката, 7 националних про-
јеката које је финансирало Министарство науке и технолошког 
развоја (од чега је био руководилац 2 пројекта), и израдио више 
од 20 студија и пројеката за потребе предузећа из области 
прераде дрвета. Учествовао је на преко 40 домаћих и 
међународних конференција, предавања по позиву, био је 
главни организатор 5 међународних конференција које су 
одржане у Србији и региону Западног Балкана. 
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Милан ВУКИЋЕВИЋ
редовни професор

Рођен је 14. 01. 1951. године у Земуну. На Шумарском факултету 
Универзитета у Београду дипломирао је 1977. године. Магистарски 
рад одбранио је 1982. године на Шумарском факултету у Београду, а 
докторску дисертацију 1987. године такође на Шумарском факултету 
у Београду.

Кретање у служби: На Шумарски факултет запослио се 05.06.1979.
године када је биран у звање асистента-приправника на пред-
мету: организација производње. 

Каснији избори за: 

• асистента: 1983. године
• Доцента: 1989. године
• Ванредног професора: 1994. године
• Редовног професора: 1999. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета на 
основним студијама: организација производње у преради дрвета, 
Управљање производњом у преради дрвета. 
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РАДОВАН ШУЛЕТИЋ
редовни професор

Рођен је 23.06.1953. године у Книну. IX Београдску гимназију за-
вршио је 1973. године у Београду. На Шумарском факултету дипло-
мирао је 1977. године. Магистарски рад одбранио је 1982. године на 
Шумарском факултету у Београду. Докторску дисертацију одбранио 
је 1988. године такође на Шумарском факултету у Београду.
Кретање у служби: После дипломирања запослио се у Индустрији 

намештаја “жарко Зрењанин” где је радио до доласка на Шу-
марски факултет 01.09.1980. године када је изабран за асистен-
та-приправника на предмету Пројектовање предузећа.

Каснији избори за: 
• асистента: 1983. године
• Доцента: 1988. године
• Ванредног професора: 1993. године
• Редовног професора: 1999. године
На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 

и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета на 
основним студијама: Пројектовање предузећа за прераду дрвета, 
Управљање квалитетом у дрвној индустрији, Управљање пројектима 
и инвестицијама; мастер студије: Управљање базним процесима у 
дрвној индустрији, Управљање технологијом у дрвној индустрији.
Области истраживања: Производња, пројектовање предузећа, инве-

стиције, управљање производњом, управљање квалитетом.
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Проф. др Радо-

ван Шулетић објавио је 7 уџбеника, 1 приручник, са сарадници-
ма више од 100 Инвестиционих и технолошких пројеката и Сту-
дија за потребе предузећа из области прераде дрвета, више од 
70 научних и стручних радова са рецензијом објављених у на-
учним или стручним часописима, радова саопштених на ккон-
гресима и симпозијумима и 4 монографије.
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Славица пЕТРОВИЋ
доцент

Рођена је 11.11.1976. године у Крупњу, где је завршила основну 
школу и гимназију. Дипломирала је на Шумарском факултету Уни-
верзитета у Београду 19. јула 2002. године. Магистарски рад одбра-
нила је 22. јуна 2007. године на Шумарском факултету у Београду, а 
докторску дисертацију 12. новембра 2014.године, такође на Шумар-
ском факултету Универзитета у Београду.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновала је 01. марта 2003. године, када је 
изабрана за асистента-приправника на предметима трговина 
дрветом и Економика дрвне индустрије. 

Каснији избори за: 

• асистента: 18. јануар 2008. године
• Доцента: 19. фебруар 2015. године

На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 
и производа од дрвета изводи наставу из следећих предмета: орга-
низација производње у дрвној индустрији, Маркетинг дрвних прои-
звода, Менаџмент дрвне биомасе, Пословне финансије, Предузетни-
штво у дрвној индустрији.

Активности и награде у току студија и рада: доцент др Славица Пе-
тровић је била члан Комисије за одбрану 34 дипломска рада. 

Чланство у домаћим и међународним организацијама: WoodEMA, 
i. a.
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Области истраживања: организација производње, Маркетинг у пре-
ради дрвета, Менаџмент дрвне биомасе, Економика дрвне ин-
дустрије, трговина дрветом.

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Коаутор је јед-
ног уџбеника и једног практикума, објавила је 2 рада у часопи-
сима са SCI листе, 14 радова на међународним конгресима, 
конференцијама и скуповима, 13 радова у водећим домаћим 
часописима, једно поглавље у монографији и учествовала на 10 
националних и једном међународном пројекту.
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Александра ЛАЗАРЕВИЋ
cарадник у настави

Рођена је у Београду 19.02.1991. године. основну и средњу шко-
лу завршила је у Младеновцу као одличан ђак. Природно-матема-
тички смер гимназије у Младеновцу је завршила 2010. године и од-
мах након тога уписала се на Шумарски факултет у Београду 
-студијски програм Прерада дрвета као студент на буџету. На истом 
је дипломирала у фебруару 2015. године са просечном оценом 9,20 
и оценом 10 на дипломском испиту. У октобру 2015. године уписала 
је Студијски програм мастер студија технологије, менаџмент и про-
јектовање намештаја и производа од дрвета-модул трговина дрве-
том и економика прераде дрвета. У школској 2015/2016. години била 
је ангажована као демонстратор на предметима Економика дрвне 
индустрије и трговина дрветом и производима од дрвета.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновала је 30.03.2016. године  када је изабра-
на за сарадника у настави на ужој научној области трговина др-
ветом и економика прераде дрвета.

 На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намешта-
ја и производа од дрвета учествује у извођењу наставе на предмети-
ма трговина дрветом и производима од дрвета, Економика дрвне 
индустрије и Маркетинг дрвних производа.

Активности и награде у току студија и рада: У току основних студија 
волонтирала је у хуманитарној акцији ‘’Настави традицију’’ која 
се бавила прикупљањем донација за помоћ спортистима који 
немају средстава за тренирање и одлазак на такмичења, а који 
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су постигли запажене резултате на државним и светским так-
мичењима, као и спортистима са хендикепом. 

Након завршетка основних студија била је на стручној пракси у 
фабрици “Благојев наследник” у Младеновцу која се бави производ-
њом намештаја од плочастог материјала у периоду од 01.03.2015. до 
01.09.2015. године. 

 Области истраживања: трговина дрветом и производима о дрвета, 
Маркетинг дрвних производа, Економика дрвне индустрије.
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Драгољуб ИВКОВИЋ
стручни сарадник

Рођен је у Београду 03.11.1964. године. оЦ „1. Мај“, Нови Бео-
град, Природно-технички смер завршио је у Београду. Дипомирао је 
на Шумарском факултету Универзитета у Београду 13.07.1989. годи-
не. Магистарски рад одбранио је 20.11.1998. године на Шумарском 
факултету у Београду.

Кретање у служби: Радни однос на Шумарском факултету Универзи-
тета у Београду засновао је 1990. године када је и биран у зва-
ње асистента-приправника за предмет Припрема производње 
у преради дрвета.

Каснији избори за:

• асистент-приправник: 1990 – 1998. година на предмету При-
према производње у преради дрвета

• асистент: 1998 – 2010. година на предмету Припрема прои-
зводње у преради дрвета, а касније Управљање производ-
њом у преради дрвета

од 2010. године ради као стручни сарадник на Катедри органи-
зације и економике дрвне индустрије. 

Области истраживања: Планирање производње, Управљање прои-
зводњом у преради дрвета. 

Радови, монографије, пројекти, студије: објавио је 26 научних радо-
ва, два поглавља у две монографије и учествовао у изради 3 
техничко-развојна решења.
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Предмет Заштита дрвета предаје се и 
слуша на одсеку за технологије, ме-
наџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета Шумарског фа-

култета у Београду. Сам предмет је припадао 
током времена неколицини катедара, зависно 
од реорганизација које су се спроводиле на 
Шумарском факултету.

тако је једно време предмет организацио-
но припадао шумарској катедри и то Катедри 
за заштиту шума, затим Катедри за примарну 
прераду дрвета, после тога поново Катедри за 
заштиту шума, дрвета и украсних биљака, па 
опет Катедри примарне прераде дрвета. Све 
то време предмет су слушали студенти друге 
године одсека за дрвну индустрију, односно 
прераду дрвета, како се већ мењао и назив са-
мог одсека, а не само катедри.

Године 2006. на Крстовдан, 27. септембра, 
на предлог, иницијативу и образложење пред-
метног наставника проф. др Миленка Мирића, 
Савет Универзитета у Београду донео је реше-
ње о оснивању Катедре за заштиту дрвета, 
чиме је потврђен значај области којом се ова 
научна дисциплина бави. ова најмлађа кате-
дра још увек на жалост има само једног на-
ставника и једног стручног сарадника на свим 
предметима који су на њој акредитовани. На-
ставник је проф. др Миленко Мирић, а стручни 
сарадник дипл. инж. Мимица Стефановић.

На Катедри за заштиту дрвета, акредито-
вани су програми основних, дипломских – ма-
стер студија и докторских студија из области 
истраживања којима се катедра бави.

Катедра заштите 
дрвета
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С обзиром на хронични недостатак кадра са титулама магистра 
или мастера и звањем асистента, у одржавању вежби су до сада до-
ста помогли и неколицина демонстратора из редова најбољих студе-
ната или младих свршених инжењера прераде дрветра. На жалост 
асистенти приправници који су примани, нису оправдали дато пове-
рење и од њих четворо само је један магистрирао и постао асистент, 
односно касније доцент, ванредни па редовни професор. Др Милен-
ко Мирић, ред. проф. је данас једини професор на свим предметима 
на Катедри за заштиту дрвета. оваква ситуација са наставним ка-
дром из области Заштита дрвета је слична и у суседним република-
ма бивше СФРЈ, где укупно има мање од десет стручњака за ову 
област. Разнородност и хетерогеност области којима се ова приме-
њена научна дисциплина бави, вероватно је један од разлога зашто 
се млади тешко одлучују за бављење проблемима и науком о зашти-
ти дрвета. Но и поред ове неповољне ситуације, катедра се и даље 
бори са кадровским проблемима, али се теоретска и практична на-
става одвија без застоја и проблема, а студенти показују завидан 
ниво знања из ове области.

На катедри је одбрањено више десетина дипломских и неколи-
ко магистарских и мастер радова. такође је објављено преко 300 на-
учних и стручних радова који третирају проблеме везане за узрочни-
ке оштећења и заштиту дрвета.

Проф. др Миленко Мирић
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Михаило пЕТРОВИЋ
редовни професор

Рођен је 14.04.1928. године у Варни, код Шапца где је завршио 
соновну школу и гимназију. Године 1955. дипломирао је на Шумар-
ском факултету Универзитета у Београду, а 1966. године одбранио је 
докторску дисертацију на Шумарском факултету у Београду.

Кретање у служби: На Шумарском факултету почео је да ради 
13.11.1959. године када је изабран за асистента.

Каснији избори за: 

• Доцента: 1968. године
• Ванредног професора: 1973. године
• Редовног професора: 1978. године

На одсеку за дрвну индустрију предавао је на предмету Заштита 
дрвета.

Активности и награде у току студија и рада: Учесник је на три омла-
динске радно акције. На Факултету је биран у самоуправна тела 
и органе како факултета тако и Института за прераду дрвета. 
Био је директор института, председник Научно-наставног већа 
института и председник Савета института. Био је декан факулте-
та, делегат факултета у Радној заједници науке, где је у другом 
мандату био подпредседник већа за Биотехничке науке и пред-
седник одбора за шумарство и дрвну индустрију. Добитник је 
ударничке значке на оРа, шест плакета, једне захвалнице и по-
веље са златном плакетом Југословенског центра за заштиту 
привредне опреме из Загреба (Југословенска академија знано-
сти и умјетности). 

Учесник је у организовању више стручних скупова у области за-
штите дрвета и других материја.
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Чланство у домаћим и међународним организацијама: Био је члан 
међународне истраживачке организације за заштиту дрвета 
(IRG/WP). Учествовао је на више међународних скупова о за-
штити дрвета, као и другим скуповима као делегат и сарадник 
факултета, СИтЗМЈ и СИтЈ (Југославија, Пољска, аустрија, СР Не-
мачка, СССР, Бугарска)

Био је члан научног Савета пољопривреде и шумарства усмере-
ног образовања СР Србије и Комисије за стручне испите из заштите 
дрвета за техничаре и инжењере грађевинске струке.

Као друштвено политички радник био је члан Извршног одбора 
Синдиката факултета, секретар и члан секретаријата Конференције 
Савеза комуниста факултета, члан Савета средње грађевинске школе 
у Београду, председник Комисије за кадрове за заштиту дрвета 
СИтЗМС, председник СИтЗМС, председник Комисије за организацију 
и развој СИтЈ, председник кадровске комисије СИтЈ, председник од-
бора за информације 7. Конгреса СИтЈ и организационог одбора, 
члан председништва СИтЈ, делегат СИтЈ у Конференцији ССРНС, члан 
Председништва СИРЗМЈ, члан Издавачког савета часописа „Заштита 
дрвета“, уређивачког одбора и уредник рубрике „Заштита дрвета“
Области истраживања: Заштита дрвета
Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: објавио је пре-

ко 75 научних и стручних радова. Написао је два уџбеника из за-
штите дрвета. Коаутор је Хемијско-технолошког приручника: Ко-
розија и заштита материјала - 4. књига. Књига је награђена 
наградом Скупштине града Београда и Савеза издавача Југосла-
вије.

Професор Михаило Петровић пензионисан је 30.09.1993. године

Професори који су држали наставу из предмета Заштита дрвета, 
Епиксилне гљиве и Ксилофагни инсекти:
• проф. др Михајло Крстић (1913-1972)                                        

Епиксилне гљиве
• проф. др Константин Васић (1915-1990)                               

Ксилофагни инсекти
• проф. др прибислав Маринковић (1925-2007)                            

Епиксилне гљиве
• проф. др Михаило петровић (1928-1998)                                     

Заштита дрвета
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Миленко МИРИЋ
редовни професор

Рођен је 05.04.1952. године у Новом Саду. XIV Београдску гимна-
зију завршио је у Београду. Дипломирао је на Универзитету у Београ-
ду, Шумарском факултету 1978. године. Магистарски рад одбранио 
је 1983. године на Универзитету у Београду, Шумарском факултету. 
Докторску дисертацију одбранио је 1994. године на Шумарском фа-
култету у Београду.
Кретање у служби: 01.09.1980. године запослио се на Шумарском 

факултету Универзитета у Београду, када је изабран за асистен-
та-приправника на предмету Заштита дрвета.

Каснији избори за:
• асистента: 1983. година 
• Доцента: 1994. године
• Ванредног професора: 2001. године
• Редовног професора: 2005. године
На одсеку за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја 

и производа од дрвета предаје на следећим предметима: Заштита 
дрвета (основне студије);  Ентомологија ксилофага, Патологија дрве-
та - лигниколне гљиве, Заштита дрвета, Заштита конструкција и дрве-
та у ентеријеру, Импрегнација дрвета у котловима, Заштита спомени-
ка културе и збирки од дрвета и Заштита дрвне сировине на 
стоваришту (мастер студије); Патологија дрвета – лигниколне гљиве, 
Ентомологија ксилофага, Заштита дрвета (докторске студије)

активности и награде у току студија и рада: Усавршавања у ино-
странству: 

Univerzitӓt Hamburg, - Institut für Holzbiologie und Holzschutz, 
Bundesforschungsanstalt fur Holz- und Forst Wirtschaft, Leuschnerstr. 91, 

НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ САДА ЗАПОСЛЕНИ НА КАТЕДРИ
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2050 Hamburg 80. Deutschland: 1983/1984.године, 1985.године, 1986. 
године, 1987. године, 1988. године, 1989. године, 2007. године;

Године 1988. проф. Мирић поклања тадашњем одсеку за прера-
ду дрвета и успоставља ксилотеку од преко 2000 узорака дрвета из 
целог света, која се данас налази у оквиру Катедре примарне прера-
де дрвета и представља вредно и корисно наставно учило, а која је 
њему лично поклоњена од стране проф. др Д. Рихтера са Института 
за биологију и заштиту дрвета у Хамбургу, који је врхунски експерт из 
области анатомије дрвета.

Године 2006. проф. Мирић је оснивач Катедре за заштиту дрвета 
Шумарског факултета Универзитета у Београду.
Чланство у домаћим и међународним организацијама: 

• СИтЗМ Србије (Савез инжењера и техничара за заштиту ма-
теријала Србије)

• IRG/WP (International Research Group on Wood Preservation)
Области истраживања: Заштита дрвета, Лигниколне гљиве, Ксило-

фагни инсекти, Заштита споменика културе од дрвета, Заштита 
конструкција и дрвета у ентеријеру и екстеријеру, Заштита дрв-
не сировине на стоваришту;

Уџбеници, монографије, радови, пројекти и студије: Проф. др Ми-
ленко Мирић објавио је самостално или са сарадницима преко 
150 научних и стручних радова, како на српском, тако и на ен-
глеском језику, из области којима се бави и учествовао на вели-
ком броју пројеката финансираних од стране Министарства за 
науку или технолошки развој. У сарадњи са стручњацима Заво-
да за заштиту споменика културе Републике Србије учествовао 
је у санацији и заштити споменика културе који су изграђени од 
дрвета, као што су цркве брвнаре, иконе, иконостаси и други 
артефакти од дрвета. током професионалне каријере сарађи-
вао је са стручњацима из Народног музеја – одсека за конзер-
вацију и рестаурацију на санацији и заштити вредних предмета 
од културно историјског значаја израђених од дрвета. аутор је у 
фази комплетирања материјала за уџбеник из ове широке и 
комплексне области, који треба да покрива материју свих једа-
наест предмета који се слушају на свим нивоима студија – од 
основних до докторских.
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1. АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА НА УСМЕРЕЊУ пРОЈЕКТОВАЊЕ 
НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА

Усмерење за пројектовање намештаја и ентеријера почело је са 
радом 2004. године, у оквиру тМП одсека са циљем образова-
ња новог профила дипломаца, који ће бити оспособљени да 

квалитетно и високо-професионално одговоре на савремене потре-
бе тржишта - обављајући задатке од идејног решења, пројектовања 
и развоја производа у индустријском окружењу, преко реализације 
до промоције производа.

Будући дипломци пролазе кроз основе обликовања, уз обимну 
техничко-технолошку припрему, а најталентованији и кроз креативне 
радионице, односно ваннаставне активности, где имају могућност да 
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материјализују своје идеје у прототипове, што их, у реалним услови-
ма, оспособљава за неопходне задатке - усмерава на истраживање и 
развој савремених комада намештаја и ентеријера, прилагођених 
индустријској производњи, околини, и самом потрошачу. 

На основама модерног стваралаштва, еколошких материјала и 
одрживог обликовања, одсек тМП тежи развоју нових производа - 
одрживих решења, са посебним освртом на искоришћење инду-
стријског дрвног остатка. У складу с тим успешно је реализован вели-
ки број прототипова намештаја и елемената ентеријера, који су 
излагани у земљи и иностранству, објављивани и награђивани, а по-
једини развијени и у склопу научног пројекта (Пројекат за уштеду 
дрвне сировине и унапређење извоза), подржаног од стране Мини-
старства за науку Владе Републике Србије, који је реализован у са-
радњи са Лабораторијом за испитивање квалитета намештаја и Цен-
тром за машине и алате на Шумарском факултету.

одсек тМП представља радове на домаћим и међународним 
догађајима у области дизајна и дрвне индустрије: организује преда-
вања, изложбе и креативне радионице, у духу унапређења знања и 
одрживог, друштвено одговорног стваралаштва.

Ваннаставни рад представља важну новину у дугој историји од-
сека -студентима се пружа јединствена прилика да се слободно анга-
жују, према времену, могућностима и афинитету, на развоју идејних 
решења, уз могућност да их материјализују у функционалне прототи-
пове високог квалитета и у том процесу представе свој потенцијал. 

Под руководством искусних висококвалификованих ментора у 
области технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и прои-
звода од дрвета, а кроз непосредан креативни рад, самостално или 
у тиму, студенти пролазе целокупан процес од идеје до производа, 
уз обликовање презентација, израду прототипова, изложбених по-
ставки и директни наступ. 

У тимском окружењу, кроз циклус обликовање-израда-промоци-
ја, студенти, укључени у ваннаставни рад, у сталној су комуникацији 
са индустријом, тржиштем и креативним окружењем, тако стичући 
неопходне вештине и знања од изузетне важности за будући рад.

Усмерење за пројектовање намештаја и ентеријера ради на ства-
рању стручњака који са јаком техничком подлогом развијају и ствара-
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ју нове концепте у индустрији намештаја. труд и рад студената су на-
грађивани бројним наградама и престижним признањима од којих се 
као најзначајније издваја пружено поверење компаније Симпо која је 
уврстила чак 4 студентска комада намештаја у своју производњу.

 
1.1. Изложбе студената 

на усмерењу 
Пројектовање 
намештаја и 
енетеријера

Штанд на сајму намештаја у Копенха�ену 
2007. �одине

Радови студената у изло�у Немачко� културно� центра 
у Кнез Михајловој улици
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Штанд на сајму намештаја у Милану 2008. �одине

Изложба у Српском културном центру у Паризу 2011. �одине

Радови студената на изложби младих српских дизајнера 
у овиру Бео�радске недеље дизајна
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ИЗЛожБЕ У ИНоСтРаНСтВУ:
│групне│ 

- „Vienna design week, Young balkan designers“, Балканска дизајн мре-
жа, Беч, аустрија 

- „Istanbul design week, Young balkan designers“, Балканска дизајн мре-
жа, Истанбул, турска 

- „One design week, Young balkan designers“, Балканска дизајн мрежа, 
Пловдив, Бугарска 

- “D day festival, Young balkan designers“, Балканска дизајн мрежа, За-
греб, Хрватска 

- “Tirana design week, Young balkan designers“, Балканска дизајн мре-
жа, тирана, албанија 

- “Skopje design week, Young balkan designers“, Балканска дизајн мре-
жа, Скопље, Македонија

ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:
│самосталне│

- 53. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декора-
ције, Београд

- 37. Међународни сајам графичке, папирне и креативне индустрије, 
Београд 

│групне│ 

- Миксер фестивал, „Young balkan designers“, Савамала, Београд
- Миксер фестивал, „Ghost project“, Савамала, Београд  
- Балкански архитектонски бијенале, Кинотека, Београд 

ИЗЛожБЕ У ИНоСтРаНСтВУ:
│групне│

- „Sofia design week, Young balkan designers“, Балканска дизајн мрежа, 
Софија, Бугарска

- „D day festival, Young balkan designers“, Балканска дизајн мрежа, За-
греб, Хрватска

2015

2014
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ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:

│самосталне│

- „Шума знања“, Шумарски факултет и Центар за промоцију науке, 
робна кућа „Београд“, Београд

- Миксер фестивал, зона Едукације, Савамала, Београд
- 52. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декора-

ције, „Designers block“, Београд
- Фестивал науке, робна кућа „Клуз“, Београд 

│групне│

- Месец математике, Центар за промоцију науке, робна кућа „Бео-
град“, Београд  

- Екокулт, галерија Прогрес, Београд  
- Миксер фестивал, „Young balkan designers“, Савамала, Београд
- Миксер фестивал, „Ghost project“, Савамала, Београд  

ИЗЛожБЕ У ИНоСтРаНСтВУ:

│групне│

- „Press club“ Европске уније, „Young balkan designers“, Миксер, Бри-
сел, Белгија

- “Skopje design week, Young balkan designers“, Миксер, Скопље, Маке-
донија

- „Sofia design week, Young balkan designers“, Миксер, Софија, Бугар-
ска

- “Tirana design week, Young balkan designers“, Миксер, тирана, алба-
нија 

- “D day festival, Young balkan designers“, Миксер, Загреб, Хрватска 

ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:

│самосталне│

- Миксер фестивал, зона Едукације, Савамала, Београд 
- Шумарски факултет, Дан факултета, Београд
- 51. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декора-

ције, „Designers block“, Београд

2013
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│групне│

- Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд
- Миксер фестивал, „Young balkan designers“, Савамала, Београд
- Миксер фестивал, „Ghost project“, Савамала, Београд 

ИЗЛожБЕ У ИНоСтРаНСтВУ:

│групне│

- Српски културни центар, „Young balkan designers“, Миксер, Париз, 
Француска

- “Budapest design week, Young balkan designers“, Миксер, Будимпе-
шта, Мађарска

ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:

│самосталне│

- Ноћ музеја, Студентски трг, Београд 
- Миксер фестивал, зона Едукације, Савамала, Београд
- Београдски фестивал цвећа, парк Мањеж, Београд
- 50. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декора-

ције, „Designers block“, Београд
- Фестивал науке, робна кућа „Клуз“, Београд 

│групне│

- Салон архитектуре, Музеј примењене уметности, Београд
- Дизајнирање рециклаже VII, галерија Сингидунум, Београд
- Миксер фестивал, „Ghost project“, Савамала, Београд  

ИЗЛожБЕ У ИНоСтРаНСтВУ:

│групне│

- Интернационални сајам намештаја, „Salone satellite“, „Young balkan 
designers“, Миксер, Милано, Италија

2012

2011
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- “Skopje design week, Young balkan designers“, Миксер, Скопље, Маке-
донија

- „Sofia design week, Young balkan designers“, Миксер, Софија, Бугарска
- “D day festival, Young balkan designers“, Миксер, Загреб, Хрватска 
- “Budapest design week, Young balkan designers“, Миксер, Будимпешта, 

Мађарска

ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:

│самосталне│

- објекат б, „Terra panonica estate“, Мокрин 
- Београдски фестивал цвећа, парк Мањеж, Београд
- 49. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације, 

Београд

│групне │

- „O3one“ галерија, „Young balkan designers“, Миксер, Београд 
- Дизајнирање рециклаже VI, галерија Сингидунум, Београд
- Миксер фестивал, „Young balkan designers“, Савамала, Београд
- Миксер фестивал, „Ghost project“, Савамала, Београд 

ИЗЛожБЕ У ИНоСтРаНСтВУ:

│групне│

- Интернационални сајам намештаја, „Salone satellite“, Млади српски 
дизајнери, Миксер и СИЕПа, Милано, Италија

- „Sofia design week“, Млади српски дизајнери, Миксер, Софија, Бугарска
- “D day festival“, Млади српски дизајнери, Миксер, Загреб, Хрватска 

ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:

│самосталне│

- 48. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације, 
Београд

- Студенски културни центар, Срећна галерија, Београд
- „Портрети архитеката - дани зелене архитектуре“,  УЛУПУДС, робна 

кућа „Београд“, Београд
- Миксер фестивал, Шумарски факултет, житомлин силоси, Београд

2010
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- Улица сусрета - Јевремова, Београд
- Немачки културни центар, излог у Кнез Михајловој, Београд

│групне│

- Бизнис база, Савез проналазача београда, Београдски сајам
- Миксер фестивал, „Ghost project“, житомлин силоси, Београд
- Миксер фестивал, „Млади српски дизајнери“, житомлин силоси, 

Београд
- „O3one“ галерија, „Млади српски дизајнери“, Миксер, Београд

ИЗЛожБЕ У ИНоСтРаНСтВУ:
│групне│

- Интернационални сајам намештаја, „Salone satellite“, Млади српски 
дизајнери, Миксер, СИЕПа, Милано, Италија

- „LG chem“ изложба, зона Tортона, Mилано, Италија

ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:
│самосталне│

- Немачки културни центар, излог у Кнез Михајловој, Београд
- 18. Интернационални сајам намештаја „амбијента“, Нови Сад
- Улица сусрета - Јевремова, Београд
- „Миксер design expo“, житомлин силоси, Београд
- „Design park”, Београдска недеља дизајна, робна кућа „Клуз“, Београд 
- Сабор прерађивача, тара

│групне │

- „O3one“ галерија, Млади српски дизајнери, Миксер, Београд
- КЦ „Град“, Млади српски дизајнери, Миксер, Београд
- Супермаркет, Млади српски дизајнери, Миксер, Београд 
- „Миксер design expo“, „Ghost project“, житомлин силоси, Београд
- „Миксер design expo“, „Млади српски дизајнери“, житомлин силоси, 

Београд
- Сајам проналазаштва, Дом војске, Београд
- „Еxit“ фестивал – „Mikser design chill out zona“, Петроварадинска тв-

рђава, Нови Сад

2009
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ИЗЛожБЕ У ИНоСтРаНСтВУ:
│самосталне│

- Интернационални сајам намештаја, „Salone satellite“, Шумарски фа-
култет, Милано, Италија

│групне│

- ˝а wорлд оф фолк˝, Европски град културе, Ставангер, Норвешка

ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:
│самосталне│

- Клуб Пластик, Београд
- Немачки културни центар, излог у Кнез Михајловој, Београд
- Ноћ музеја, Студентски парк, Београд
- „O3one“ галерија, Шумарски факултет, „USAID“, Београд
- 46. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декора-

ције, Београд 
- Шумарски факултет, Дан факултета, Београд
- општина чукарица, Београд

│групне│

- Нитеа, изложба конкурсних радова, Музеј примењених уметности, 
Београд

- „Ghost project“, Београдска недеља дизајна, галерија Магацин, Бео-
град

- агенција за дрво, Београдски сајам

ИЗЛожБЕ У ИНоСтРаНСтВУ:
│самосталне│

- Интернационални сајам намештаја, „талент зона“, Шумарски факул-
тет, Копенхаген, Данска

│групне│

- Интернационални сајам намештаја, штанд агенције за дрво, Вален-
сија, Шпанија

2008

2007
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ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:
│самосталне│

- Немачки културни центар, излог у Кнез Михајловој, Београд
- 45. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декора-

ције, Београд 
- Шумарски факултет, Дан факултета, Београд
- Бизнис база, Београдски сајам

│групне│
- Сајам туризма, штанд Привредне коморе Београда, Београдски са-

јам
- Сајам грађевинарства, штанд агенције за дрво, Београдски сајам
- „Ghost project“, Београдска недеља дизајна, Бетон хала, Београд
- Студентска дизајн сцена, Кубо, Београд

ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:
│самосталне│

- 15. Интернационални сајам намештаја „амбијента“, Нови Сад
- 44. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декора-

ције, Београд
- Шумарски факултет, Дан факултета, Београд

│групне│
- арт галерија Сингидунум, Београд
- Студентска дизајн сцена, Кубо, Београд
- „Ghost project“, Београдска недеља дизајна, Бетон хала, Београд

ИЗЛожБЕ У ЗЕМЉИ:

│самосталне│

- 14. Интернационални сајам намештаја „амбијента“, Нови Сад
- 43. Међународни сајам намештаја у Београду
- Шумарски факултет, Дан факултета, Београд

2006

2005
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Радионица на Шумарском факултету 
2007. �одине

Радионица на Шумарском факултету 
2008. �одине

Радионица у оквиру Бео�радске 
недеље дизајна 2006. �одине

Интернационална радионица 
у сарадњи Шумарско� факултета 

и компаније „Terra panonica“ у Мокрину 
2012. �одине
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Радионица у оквиру Бео�радске 
недеље дизајна 2006. �одине

1.2. Радионице студената на усмерењу Пројектовање             
намештаја и енетеријера

2015

Сто_ЛИЦа - пројектовање школске клупе и столице / 10 
учесника / ментори: мр Јелена Матић и др Игор Џинчић / тро-
месечна студентска радионица реализована на Шумарском  
факултету  

“ORACAL“ - идејна решења производа од поликарбоната / 
6 учесника / ментор: мр Јелена Матић / једномесечна студент-
ска радионица реализована у сарадњи Шумарског факултета и 
компаније “Oracаl polikarbonati” из Београда 

КРоНоШПаН - идејно решење ентеријера управне зграде / 
6 учесника / ментори: мр Јелена Матић и Бојан Делић / троме-
сечна студентска радионица реализована у сарадњи Шумар-
ског факултета и компаније “Kronospan” из Лапова 

2014

ДРВо + аКУСтИКа=? - пројектовање интерактивне клупе за 
јавне просторе која истиче акустична својства дрвета / 8 уче-
сника / ментори: мр Јелена Матић, дипл. инж. арх. александра 
Бурда  и Урош Јанковић / двонедељна радионица реализована 
у сарадњи Шумарског факултета и компаније „Zov commerce“ 
из Београда 

ХоРоСКоПСКИ ЗНаК ДРВЕта / ГРаДИМо УЗ ПоМоЋ Шта-
Па И КаНаПа / СточИЋУ, ПоСтаВИ СЕ! -  радионице реализова-
не током изложбе “Шума знања” у Кнез Михајловој улици у 
Београду / преко 50 учесника / ментори: мр Јелена Матић и 
дипл. инж. арх. александра Бурда / једнодневне радионице ре-
ализоване у сарадњи Шумарског факултета, Центра за промо-
цију науке и средњих школа: Дрво арт, архитектонска техничка 
школа и Школа за дизајн
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2013

МаЛИ ДРВЕНИ ПРЕДМЕтИ - обликовање малих приручних пред-
мета од дрвета / 15 учесника / ментори: мр Јелена Матић и дипл. 
инж. арх. Миљана Николић / двонедељна студентска радионица реа-
лизована у сарадњи Шумарског факултета и културне организације 
Миксер, Београд

ДРВЕНо ПЛатНо - израда флексибилне површине од фурнира 
разних врста дрвета / 20 учесника / ментор: мр Јелена Матић / пе-
тодневна студентска радионица реализована у сарадњи Шумарског 
факултета и компаније аспен из Пожеге

ГРаД И КРЕатИВНоСт - обликовање мобилијара за трг испред  
железничке станице у Београду / 20 учесника / ментори: мр Јелена 
Матић, дипл. инж. арх. александра Бурда / једнодневна студентска 
радионица реализована у сарадњи Немачког културног центра, Шко-
ле за дизајн и Шумарског факултета

2012

КСИЛотЕКа - пројекат просторне инсталације са интегрисаном 
збирком од 148 дрвних врста / 8 учесника / ментори: мр Јелена Ма-
тић, дипл. инж. Милица Нешовановић, дипл. инж. арх. Миљана Ни-
колић и дипл. инж. арх. Милица Дејановић / тромесечна студентска 
радионица реализована у сарадњи Шумарског факултета и компани-
је Страјко, Београд

ДРВЕНИ МоЗаИЦИ - израда зидних структура од елемената ра-
зличитих дрвних врста преосталих у процесу индустријске производ-
ње / 12 учесника / ментори: Проф. Коста Богдановић, дипл. инж. арх. 
Миљана Николић и мр Јелена Матић / седмодневна студентска ра-
дионица реализована у сарадњи Шумарског факултета и компаније 
„тerra panonica“, Кућа на равном брегу, Мокрин
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2011

ПаВИЉоН „ПоКРЕНИ СЕ“ - идејно решење павиљона за арборе-
тум Шумарског факултета у Београду / 13 учесника / ментори: мр Је-
лена Матић и дипл. инж. арх. Миљана Николић / тромесечна сту-
дентска радионица реализована у сарадњи Шумарског факултета и 
компаније ЛКВ, Београд

STRAWBERRY- идејно решење соларног пуњача на јавним мести-
ма / 2 учесника / ментори: мр  Дејан Васовић, Доријан Колунџија и 
мр Јелена Матић / двомесечна студентска радионица реализована у 
сарадњи Града Београда, Миксера и Галерије 12+, Београд

ФУРНИтУРИЈа - обликовање предмета од фурнира / преко 50 
учесника / ментори: мр Јелена Матић и дипл. инж. арх. Миљана Ни-
колић / петодневна студентска радионица реализована у сарадњи 
Шумарског факултета и Миксер фестивала, житомлин силоси, Бео-
град

„HELLENIC“ KANTINA - дизајн ентеријера кантине компаније 
„Coca cola Hellenic“ у Земуну / 17 учесника / ментори: мр Јелена Ма-
тић и дипл. инж. арх. Миљана Николић / једномесечна студентска 
радионица реализована у сарадњи Шумарског факултета и компани-
је „Coca cola Hellenic“, Београд

2007

„REST WOOD DESIGN II” - обликовање производа израђених од 
дрвног остатка компаније „Tarkett” из Бачке Паланке / 12 учесника / 
ментори: мр Јелена Матић и Проф. Ранко Бочина / петодневна сту-
дентска радионица реализована у сарадњи Шумарског Факултета и 
Факултета примењених уметности, Београд
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2006

КУБатУРа – пројектовање намештаја за седење од картона / 9 
учесника / ментори: мр Јелена Матић и мр Весна Пејовић / дводнев-
на студентска радионица реализована у сарадњи Шумарског факул-
тета и компаније Кубо, Београд

2005

„REST WOOD DESIGN I” – иновативна употреба дрвета малих по-
пречних пресека у обликовању производа од дрвета / 7 учесника / 
ментори: мр Јелена Матић и мр Весна Пејовић  / тродневна студент-
ска радионица реализована у сарадњи са Лабораторијом за машине 
и алате Шумарског Факултета, Београд.

1.3. Реализовани пројекти студената на усмерењу Пројектовање 
намештаја и енетеријера

Павиљон „Покрени се“ реализован у сарадњи Шумарско� 
факултета и компаније LKV, 2011-13
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Павиљон „Ксилотека“ реализован у сарадњи Шумарско� 
факултета и компаније Страјко, 2013. Године

Пројекат столице Play me, Миљана Николић, 
компанија Симпо, 2010. �одина
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2012

КСИЛотЕКа - просторна интерактивна инсталација са интегриса-
ном збирком од 148 дрвних врста / ментори: мр Јелена Матић, дипл. 
инж. Милица Нешовановић, дипл. инж. арх. Миљана Николић и 
дипл. инж. арх. Милица Дејановић / аутори: Војислав Дацић, оксана 
чолић, тијана Лукић, Гордана Степановић и Милан Млинар / проје-
кат реализован у сарадњи Шумарског факултета и компаније Страјко, 
Београд

2011

ПаВИЉоН „ПоКРЕНИ СЕ“ - идејно решење павиљона за арбо-
ретум Шумарског факултета у Београду / ментори: мр Јелена Матић 
и дипл. инж. арх. Миљана Николић / аутори: Милица Дејановић, Во-
јислав Дацић, адријан Банч, Даниела Лемић, Инес Бајић, Јелена 
Влашковић, Марко Голубовић, Миомир Попесков, Николина Џодан, 
оксана чолић, Сенка Милановић, тијана Лукић и Урош Витас / про-
јекат реализован у сарадњи Шумарског факултета и компаније ЛКВ, 
Београд

2010

ПРоИЗВоДНИ ПРоГРаМ КоМПаНИЈЕ „СИМПо“ - откуп ауторских 
права и производња 4 производа / столица „PLAY ME“ Миљане Нико-
лић, столица „HE SHE“ александра Благојевића, столица ГРИД Драга-
на Кривокапића и чивилук „CHI“ Николе Петковића / ментор: мр Је-
лена Матић / пројекте реализовала компанија Симпо из Врања

СИСтЕМ КЛУПа И ПаНоа За ИЗЛаГаЊЕ У ХоЛУ ШУМаРСКоГ Фа-
КУЛЕта – на интерном конкурсу је победило решење „КлуПа“ студе-
ната Емира Бећирагића и Уроша Витаса / пројекат реализовао Шу-
марски факултет
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2009

ИНтЕРНЕт ЦЕНтаР ШУМаРСКоГ ФаКУЛтЕта – идејно решење 
мултифункционалног мобилијара намењеног за употребу рачунара и 
одмор у холу факултета аутора Марка обрадовића / ментор: мр Јеле-
на Матић / пројекат реализован у сарадњи Шумарског факултета и 
компаније Зомонт, Београд

МоБИЛИЈаР ГРаДСКоГ ПаРКа У СЈЕНИЦИ - идејно решење си-
стема клупа за паркове „GREENWOOD“ аутора Марије Манојловић / 
ментор: мр Јелена Матић / пројекат реализовала општина града 
Сјенице

2008

ПРоИЗВоДНИ ПРоГРаМ КоМПаНИЈЕ „КУБо“ - откуп ауторских 
права и производња производа / посуда „тAU“ аутора Милице Јовић 
/ ментор: мр Јелена Матић / пројекат реализовала компанија Кубо, 
Београд

1.4. Награде и признања студентима на усмерењу Пројектовање 
намештаја и ентеријера

Златни кључеви студентима на сајму намештаја у 
Бео�раду 2006. �одине
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На�рада Салона Архитектуре 
у кате�орији Експеримент за идејно 
решење Ксилотеке, 
Музеј примење уметности 
2013. �одине.

Номинација лежаљке за на�раду „REPORT DESIGN AWARD“ 
на сајму намештаја у Милану 2009. �одине

Додела на�рада на Миксер фестивалу 
2010. �одине, 
Силоси Житомлин, Бео�рад
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2015

НАГРАДА пРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА за најбољи мастер рад у 
школској 2013/2014 години, Дејану Митову за рад „Радионице 
са употребом дрвета и њихов утицај на савремену архитектонску 
праксу“ (ментор мр Јелена Матић), Привредна комора Београда

НАГРАДА пРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА у категорији најбољег ди-
зајнерског решења у 2013/2014 години, Урошу Јанковићу за сто 
тЕРЦа, Привредна комора Београда

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА „YOUNG BALKAN DESIGNERS“, Јовану 
Станковићу, Моники Јовановић и Предрагу Рајковићу за лампу 
„TRIPOD“, Балканска дизајн мрежа

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА „GHOST PROJECT“, Урошу Јанковићу 
за лампу ИЛУМИо, Културна организација Миксер

НАГРАДА КОМпАНИЈЕ „IDEA GROUP OF COMPANIES“ за идејно реше-
ње столице, ПРВA НаГРаДа - александри Матић и Јелени М. 
Матић, ДРУГа НаГРаДа - александри Миљевић и александри 
Бурди, тРЕЋа НаГРаДа - Милици Граховац и Соњи Родић, СПЕ-
ЦИЈаЛНа НаГРаДа - Марији Прелевић и Петру Благојевићу, 
Компанија Idea group of companies, Италија 

2014

НАГРАДА пРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА за најбољи мастер рад у 
школској 2012/2013 години Вањи Енбулајев за рад: „Дрвене 
столице на расклапање - употреба и развој“ (ментор мр Јелена 
Матић), Привредна комора Београда

НАГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ за најбољи научно-истражи-
вачки и стручни рад израђен у оквиру групације факултета тех-
ничко-технолошких наука у школској 2012/2013, Урошу Јанко-
вићу за  рад: „Пројектовање намештаја са аспекта акустичних 
карактеристика дрвета – сто терца“ (ментор мр Јелена Матић), 
Универзитет у Београду
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА “YOUNG BALKAN DESIGNERS“, Урошу 
Јанковићу за сто тЕРЦа, Балканска дизајн мрежа

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА “GHOST PROJECT“, Милици Дејано-
вић за сто „NODE“, Културна организација Миксер

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА “GHOST PROJECT“, Вукашину Грубићу 
за посуду „SYNTHESIS“, Културна организација Миксер

2013

НАГРАДА САЛОНА АРХИТЕКТУРЕ у категорији „Експеримент“, тијани 
Лукић, оксани чолић, Војиславу Дацићу, Гордани Степановић, 
Милану Млинару, Милици Нешовановић и Милици Дејановић 
за пројекат КСИЛотЕКЕ (ментори: мр Јелена Матић, дипл. инж. 
арх. Миљана Николић и др Здравко Поповић), 35. Салон архи-
тектуре и Музеј примењене уметности

НАГРАДА пРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА за најбољи дизајн, тијани 
Лукић, оксани чолић, Војиславу Дацићу, Гордани Степановић, 
Милану Млинару, Милици Нешовановић и Милици Дејановић 
за пројекат КСИЛотЕКЕ (ментори: мр Јелена Матић, дипл. инж. 
арх. Миљана Николић и др Здравко Поповић), Привредна ко-
мора Београда

пОСЕБНА НАГРАДА БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА Шумарском 
факултету за константан рад на иновативном дизајну, 51. Међу-
народни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације у 
Београду

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА “YOUNG BALKAN DESIGNERS“, Инес 
Бајић за кућицу за птице „BIRD HOUSE“, Балканска дизајн мрежа

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА “GHOST PROJECT“, Урошу Јанковићу 
за лампу „DALINE“, Културна организација Миксер

ВЕЛИКА пЛАКЕТА ИБ, Марији Бјелаковић за сто „FLEXY“, Савез про-
налазача Србије

НАГРАДА МИКСЕРА за најбоље дизајнирани мали предмет од дрвета, 
Даниели Лемић за штипаљке, Културна организација Миксер
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2012

НАГРАДА УЛУпУДС-а у категорији „Дизајн системског решења“ за  
студентски павиљон „ПоКРЕНИ СЕ“ Војиславу Дацићу, адријану 
Банчу, Даниели Лемић, Инес Бајић, Јелени Влашковић, Марку 
Голубовићу, Миомиру Попескову, Николини Џодан, оксани чо-
лић, Сенки Милановић, тијани Лукић и Урошу Витасу (ментори: 
мр Јелена Матић, дипл. инж. арх. Миљана Николић и маст. 
инж. арх. Милица Дејановић), 49. Међународни сајам наме-
штаја у Београду

пРИЗНАЊЕ БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА Шумарском факулте-
ту на успешном наступу на изложби дизајна „DESIGNERS 
BLOCK“, 50. Међународни сајам намештаја, опреме и унутра-
шње декорације у Београду

2011

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА „YOUNG BALKAN DESIGNERS“, Миљани 
Николић за љуљашку КатаПУЛт, Културна организација Миксер

СпЕЦИЈАЛНО пРИЗНАЊЕ БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА за сту-
дије елемената у дрвету, Марији Манојловић, Милици Јовић, 
александру Благојевићу, Драгану Кривокапићу, ани Дивац, Ма-
рији Прелевић, Ивани Нинковић, Луцији Коњевић, жељку Ми-
рићу, Марији Бјелаковић, Николи Петковићу, Марку Васиљеви-
ћу, александру Стаменовићу, Бојани Марић, адријану Банчу, 
Милици Нешовановић, Миљани Николић, жељку Пантићу, 
Ивани Миловановић,  Емиру Бећирагићу и Урошу Витасу (мен-
тор мр Јелена Матић), 49. Међународни сајам намештаја, опре-
ме и унутрашње декорације у Београду

 НАГРАДА КОМпАНИЈЕ „COCA COLA“ за идејно решење ентеријера кан-
тине, ПРВа НаГРаДа - оксана чолић, Даниела Лемић, Урош Ви-
тас, ДРУГа НаГРаДа - Војислав Дацић, Инес Бајић, тијана Лукић, 
Гордана Степановић, тРЕЋа НаГРаДа - Нина Ковинчић, Милан 
Млинар, Неда Бошан (ментори мр Јелена Матић и дипл. инж. 
арх. Миљана Николић), Компанија Coca cola Helllenic, Београд
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ДРУГА НАГРАДА, Миљани Николић за идејно решење соларног пу-
њача, Град Београд, Миксер, Галерија 12+ и компанија 
„Strawberry“

2010

НАГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ за најбољи научно-истражи-
вачки и стручни рад у 2009/2010, Урошу Јанковићу за „Идејно 
решење лампе КоБРа“, Универзитет у Београду

НАГРАДА „МЛАДИ СРпСКИ ДИЗАЈНЕРИ“, Миљани Николић за про-
тотип столице „PLAY ME“ (ментор мр Јелена Матић), агенција за 
страна улагања - СИЕПа и културна организација Миксер

„REPORT DESIGN AWARD“ НОМИНАЦИЈА, Миљани Николић за про-
тотип столице „PLAY ME“ (ментор мр Јелена Матић), SALONE 
SATELLITE, Милански сајам намештаја

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА “GHOST PROJECT“ у категорији за нај-
боље технолошко решење, Урошу Јанковићу за лампу КоБРа, 
Културна организација Миксер

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА НАГРАДА “GHOST PROJECT“, Марији Прелевић 
и Ивани Нинковић за фотељу „UP DOWN“ (ментор мр Јелена 
Матић), Културна организација Миксер

НАГРАДА ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА за идејно решење клупе, ПРВа 
НаГРаДа - Емир Бећирагић и Урош Витас за клупу / пано „клу-
Па“, ДРУГа НаГРаДа - Војислав Дацић за клупу „КEY BENCH“, 
тРЕЋа НаГРаДа - Неда Бошан за клупу „COMB“, Шумарски фа-
култет у Београду

НАГРАДА ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ ИНКЛУЗИВНОГ ДРУШТВА, на конкурсу 
Дизајн за све, Урошу Јанковићу за навлаку за кључ, Војиславу 
Дацићу за ротирајућу полицу и чедомиру алексићу за термо-
стат за шољу, Центар за развој инклузивног друштва, Београд

пРВА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, на конкурсу за дизајн намештаја, 
Миљани Николић за столицу „PLAY ME“ (ментор мр Јелена Ма-
тић), агенција за дрво
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ДРУГА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, на конкурсу за дизајн намешта-
ја, Марији Бјелаковић за сто „FLEXY“ (ментор мр Јелена Матић), 
агенција за дрво

ДРУГА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, на конкурсу за дизајн намешта-
ја, Емиру Бећирагићу, Марији Бјелаковић и Милици Јовић за 
прототип лежаљке „ARC“ (ментор мр Јелена Матић), агенција 
за дрво

ТРЕЋА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, на конкурсу за дизајн намешта-
ја, Милици Нешовановић за сточић/полицу „PISA TOWER“ (мен-
тор мр Јелена Матић), агенција за дрво

СпЕЦИЈАЛНА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, на конкурсу за дизајн на-
мештаја,

александру Благојевићу за столицу „HE SHE“ (ментор мр Јелена Ма-
тић), агенција за дрво

2009

НАГРАДА „МЛАДИ СРпСКИ ДИЗАЈНЕРИ“ Емиру Бећирагићу, Марији 
Бјелаковић и Милици Јовић за прототип лежаљке „ARC“ (мен-
тор мр Јелена Матић), агенција за страна улагања СИЕПа и кул-
турна организација Миксер

„REPORT DESIGN AWARD“ НОМИНАЦИЈА, Емиру Бећирагићу, Марији 
Бјелаковић и Милици Јовић за прототип лежаљке „ARC“ (ментор 
мр Јелена Матић), SALONE SATELLITE, Милански сајам намештаја

НАГРАДА пРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА за добар дизајн, Бојани 
Марић за сточић/хоклицу ЛаВИРИНт (ментор мр Јелена Ма-
тић), Привредна комора Београда

НАГРАДА пРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА за добар дизајн, Николи 
Петковићу за чивилук „CHI“ (ментор мр Јелена Матић), При-
вредна комора Београда

УЛУпУДС ДИпЛОМА за комадни намештај, Милици Нешовановић за 
сточић/полицу „PISA TOWER“ (ментор мр Јелена Матић), Удру-
жење ликовних и примењених уметника и дизајнера Србије
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ДИпЛОМА БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА за иновативност у ра-
звоју производа, Миљани Николић, Милици Нешовановић, 
александру Благојевићу, Емиру Бећирагићу, Марији Бјелако-
вић, Милици Јовић, Драгану Кривокапић, Марку обрадовићу, 
жељку Пантићу, жељку Мирићу, Марији Прелевић и ани Стан-
ковић, 47. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње 
декорације у Београду

пРВА НАГРАДА НА КОНКУРСУ ЗА УЛИЧНЕ ТЕЗГЕ Небојши Симовићу 
за систем уличних тезги за продају књига, општина Стари град

НАГРАДА „MIKSER DIZAJN EXPO“ за најбољи дизајн талент, Драгану 
Кривокапићу за столицу/сто ГРИД (ментор мр Јелена Матић), 
часопис КВаРт и културна организација Миксер

пРВА НАГРАДА ИНТЕРНАЦИОНАЛНОГ КОНКУРСА „LG HI MACs“, 
Марку обрадовићу за лампу СоЛаРИС (ментор мр Јелена Ма-
тић), Компанија LG HI MACs

НАГРАДА СТУДЕНТСКЕ УНИЈЕ БЕОГРАДА, на конкурсу за еколошки 
производ, ПРВа НаГРаДа - Марку обрадовићу за канту „EKO 
KUBE“, ДРУГа НаГРаДа - Милени Милосављевић, тРЕЋа НаГРа-
Да – Небојши Симовићу, Студентска унија Београда

2008

НАГРАДА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ за најбољи научно-истражи-
вачки и стручни рад у 2006/2007, Урошу Витасу за рад „Идејно 
решење столице MIESROLO“ (ментор мр Јелена Матић), Уни-
верзитет у Београду

НАГРАДА пРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА за добар дизајн, Милици 
Јовић за чинију „TAU“ (ментор мр Јелена Матић), Привредна ко-
мора Београда

ЗЛАТНИ КЉУЧ БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА, робна група – На-
мештај за младе, Милици Јовић за модуларни систем ЛИНК 
(ментор мр Јелена Матић), 46. Међународни сајам намештаја, 
опреме и унутрашње декорације у Београду
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УЛУпУДС пОХВАЛА, Бојани Марић за сточић/хоклицу ЛаВИРИНт 
(ментор мр Јелена Матић), Удружење ликовних и примењених 
уметника и дизајнера Србије

УЛУпУДС пОХВАЛА, Марији Бјелаковић за сточић „FLEXY“ (ментор 
мр Јелена Матић), Удружење ликовних и примењених уметни-
ка и дизајнера Србије

УЛУпУДС пОХВАЛА, Милици Јовић за модуларни систем ЛИНК (мен-
тор мр Јелена Матић), Удружење ликовних и примењених 
уметника и дизајнера Србије

пРВА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, жељку Пантићу за столицу 
„POPCHAIR“ (ментор мр Јелена Матић), агенција за дрво

ДРУГА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, Марији Бјелаковић за сто 
„FLEXY“ (ментор мр Јелена Матић), агенција за дрво

ДРУГА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, Марку обрадовићу за столицу 
„QUADRO CHAIR“, агенција за дрво

ТРЕЋА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, на конкурсу за дизајн намешта-
ја, Ивани Миловановић за полице тоРЗо (ментор мр Јелена 
Матић), агенција за дрво

ТРЕЋА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, на конкурсу за дизајн намешта-
ја, александру Благојевићу за табуре ПИПНИ  (ментор мр Јеле-
на Матић), агенција за дрво

пОХВАЛА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, Немањи алексићу за комоду 
„CROSSROAD“ (ментор мр Јелена Матић), агенција за дрво

пОХВАЛА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, Николи Петковићу за чивилук „CHI” 
(ментор мр Јелена Матић), агенција за дрво

ДИпЛОМА САВЕЗА пРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ за успешно излагање ино-
вација, Николи Петковићу за столицу/хоклицу БУМЕРаНГ (мен-
тор мр Јелена Матић), Савез проналазача Србије

ДИпЛОМА САВЕЗА пРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ за успешно излагање ино-
вација, александру Благојевићу за столице ЛаГаНЦа и табуре 
ПИПНИ (ментор мр Јелена Матић), Савез проналазача Србије
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ДИпЛОМА САВЕЗА пРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ за успешно излагање ино-
вација, Емиру Бећирагићу за столицу „TWEENY“ (ментор мр Је-
лена Матић), Савез проналазача Србије

ДИпЛОМА САВЕЗА пРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ за успешно излагање ино-
вација, Урошу Витасу за столицу „MIESROLO“ и сто/клупу КоН-
тРаСт, Савез проналазача Србије

ДИпЛОМА САВЕЗА пРОНАЛАЗАЧА СРБИЈЕ, Шумарском факултету за 
успешно учешће на сајму иновација, Савез проналазача Србије

2007

НАГРАДА пРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА за добар дизајн, Николи 
Петковићу за столицу БУМЕРаНГ (ментор мр Јелена Матић), 
Привредна комора Београда

СпЕЦИЈАЛНО пРИЗНАЊЕ УЛУпУДС-А за истраживачки рад и изведе-
не прототипове мобилијара од дрвета, Милици Јовић за посуду 
таУ, Марији Бјелаковић за послужавник ШаХ, александру Бла-
гојевићу за табуре ПИПНИ; александру Стаменовићу  за клупу 
ХаРМоНИКа, Емиру Бећирагићу за столицу „TWEENY“, Јелени 
Зечевић за торбу-хоклицу „MAG BAG“, Кристини Радосављевић 
за  хоклицу  тРИГаМИ,  Немањи алексићу  за  комоду 
„CROSSROAD“ и сталак за магазине „PAPERBENCH“, Урошу Вита-
су за фотељу „MIESROLO“, Саши Самарџићу за рад „ZIG-ZAG“, 
Бојану Црногаћи за рад ЦИК-ЦаК, студентима треће године 
2007/08 за моделе од фурнира на тему СФЕРа и Николи Петко-
вићу за визуелни идентитет изложбе (ментор мр Јелена Ма-
тић), Удружење ликовних и примењених уметника и дизајнера 
Србије

ЗЛАТНИ КЉУЧ БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА, робна група - На-
мештај за седење, Урошу Витасу, за оригинално иновативно 
конструктивно решење фотеље „MIESROLO“ (ментор мр Јелена 
Матић), 45. Међународни сајам намештаја, опреме и унутра-
шње декорације у Београду
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ЗЛАТНИ КЉУЧ БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА, робна група - Ре-
проматеријали, Немањи алексићу, за иновацију клизног и ко-
трљајућег окова за комоду „CROSSROAD“ (ментор мр Јелена 
Матић), 45. Међународни сајам намештаја, опреме и унутра-
шње декорације у Београду

ДИпЛОМА БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА за квалитетан прои-
звод, робна група -  Намештај за опремање просторија за мла-
де, александру Благојевићу за табуре ПИПНИ, Емиру Бећираги-
ћу за столицу „TWEENY“ и александру Стаменовићу за клупу 
ХаРМоНИКа (ментор мр Јелена Матић), 45. Међународни са-
јам намештаја, опреме и унутрашње декорације у Београду

пРВА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО - на конкурсу за дизајн намешта-
ја, Урошу Витасу за фотељу „MIESROLO“ (ментор мр Јелена Ма-
тић), агенција за дрво

ТРЕЋА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО - на конкурсу за дизајн наме-
штаја, Саши Самарџићу за рад „ZIG-ZAG“ (ментор мр Јелена Ма-
тић), агенција за дрво

НАГРАДА КУБО за најбољи рад са радионице, Марији Бјелаковић за 
послужавник ШаХ (ментор мр Јелена Матић), Компанија КУБо 
и Belgrade Design Week

НАГРАДА КУБО за најбољи пројекат, Милици Јовић за посуду „TAU“ 
(ментор мр Јелена Матић), Компанија КУБо и Belgrade Design 
Week

пОХВАЛА КУБО за изузетан рад, Јелени Зечевић за торбу-хоклицу 
„MAG BAG“ (ментор мр Јелена Матић), Компанија КУБо и 
Belgrade Design Week

пОХВАЛА КУБО за изузетан рад, Емиру Бећирагићу за столицу 
„TWEENY“ (ментор мр Јелена Матић), Компанија КУБо и 
Belgrade Design Week

пОХВАЛА КУБО за за изузетан рад, Кристини Радосављевић за хо-
клицу тРИГаМИ (ментор мр Јелена Матић), Компанија КУБо, 
Belgrade Design Week
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2006

ЗЛАТНИ КЉУЧ БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА, робна група - На-
мештај за седење, Николи Петковићу за столицу БУМЕРаНГ, 
александру Благојевићу за столицу ЛаГаНЦа и хоклицу тРИ-
ПоД, Марији Манојловић за клупу  „GREENWOOD“ и Урошу Ви-
тасу за сто/клупу КоНтРаСт  (ментор мр Јелена Матић), 44. Ме-
ђународни сајам намештаја, опреме и унутрашње декорације у 
Београду

ДИпЛОМА БЕОГРАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА за квалитетан наступ 
и естетски изглед изложбеног простора, Шумарском факултету, 
44. Међународни сајам намештаја, опреме и унутрашње деко-
рације у Београду

пРВА НАГРАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА ДРВО, Марији Манојловић за клупу 
„GREENWOOD“ (ментор мр Јелена Матић), агенција за дрво

2005

пОХВАЛНИЦА УЛУпУДС-А ,  Кристини Радосављевић за  сто 
„PYROCUBE“ (ментор мр Јелена Матић), Удружење ликовних и 
примењених уметника и дизајнера Србије

ДИпЛОМА пРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ВОЈВОДИНЕ за добар дизајн, Ивани 
Мирић за сто „ONE“ (ментор мр Јелена Матић), Привредна ко-
мора Војводине

ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА НОВОСАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА, Вла-
дану Миловановићу за комоду ВЛаД (ментор мр Јелена Ма-
тић), Међународни сајам намештаја у Новом Саду „амбијента“

ВЕЛИКА ЗЛАТНА МЕДАЉА НОВОСАДСКОГ САЈМА НАМЕШТАЈА, Ива-
ни Мирић за сто „ONE“ (ментор мр Јелена Матић), Међународ-
ни сајам намештаја у Новом Саду „амбијента“ 

мр Јелена Матић, ванр. проф.
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2. Учешће студената тМП одсека у оквиру међународног 
студентског пројекта “Innovation School Sprungbrett”

“Одскочна даска” за студенте са Одсека за технологије,                       
менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета                

Шумарског факултета у Београду

одек за тМП је од 2015. год. укључен у пројекат „Innovation 
School Sprungbrett“ заједно са још шест високошколских институција 
из Европе. Пројекат траје три године, а руководилац је Висока школа 
за архитектуру, дрво и грађевину са Универзитета у Берну (Швајцар-
ска). основни циљ пројекта је да студенти завршних година основних 
и мастер студија, поред презентација својих завршних радова, обаве 
и практичну наставу у неким компанијама дрвне индустрије широм 
Европе. активности на реализацији ове идеје су финансиране од  
стране швајцарске фондације “Mercator”, а пројекат је, после успе-
шно завршеног првог циклуса, настављен и за период од 2015. до 
2018. године. Поред Универзитета у Берну (Швајцарска) у рад су 
укључени наставници и студенти са још неколико високошколских 
институција из Европе, а то су: Универзитет у Neuchatelu (Швајцар-
ска), технички Универзитет у Ст. Петерсбургу (Русија), Факултет за ди-
зајн и технологију намештаја и ентеријера Универзитета у Скопљу 
(Македонија), технички факултет Универзитета у Бихаћу, Биотехнич-
ки факултет Универзитета у Љубљани (Словенија) и одсек за техно-

Студентска конференција у Швајцарској Стиденти на пракси у Бихаћу
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логије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета 
(тМП) са Шумарског факултета Универзитета у Београду. Према усво-
јеном плану пројекта, заинтересовани студенти треба да до краја 
марта месеца, текуће школске године, пријаве своје дипломске или 
мастер завршне радове. После прегледа приспелих радова наставни-
ци треба да изаберу најбоља четири рада која ће представљати фа-
култет. Презентације најбољих радова ће се обавити на факултетима 
у Швајцарској и Словенији, а практична настава у компанијама у Ма-
кедонији, Србији, Босни и Херцеговини и Русији. Пројекат је подељен 
на три дела и током његовог трајања учешће може узети 12 најбо-
љих студената из сваке државе.

  
  Руководилац пројекта

доц. др Небојша Тодоровић

3. Стручне праксе студената специјалистичких студија из 
трговине дрветом и производима од дрвета у иностранству

У периоду од 10-17.септембра 2006.године прва генерација по-
лазника међународних Специјалистичких студија из трговине дрве-
том и производима од дрвета са Шумарског факултета у Београду 
обавила је стручну праксу у Италији, као део наставног плана и про-
грама ових студија. 

Стручна пракса је организована у регији Фриули и градовима 
Удине, Манзано и Горица. Регион Манзана и Удина познат је по вео-
ма развијеној производњи столица. У овом региону производи се 
око 20% светске производње столица и око 70% производње столица 
у Италији. Производњом столица само у Манзану бави се око 3000 
произвођача (малих и средњих предузећа). Због тога и не чуди нат-
пис ’’Добро дошли у �лавни �рад столица’’ који се налази на табли на 
уласку у овај град. У току седмодневног трајања стручне праксе сту-
денти су најпре посетили међународни сајам столица у Удинама где 
су имали прилику да се упознају са најновијим трендовима у овој 
области у Европи и шире. Након сајма, стручна пракса је настављена 
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посетама компанијама у току које су се студенти упознали са њихо-
вом производњом, тржиштима на која пласирају своје производе, 
маркетиншким активностима и актуелним трендовима, као и про-
блемима са којима се сусрећу у производњи и пласману својих прои-
звода. Посебна погодност за студенте у току посета и разговора у 
компанијама била је могућност да се од њиховог компетентог осо-
бља добију сазнања о методама и искуствима њиховог наступа на тр-
жиштима у различитим деловима света као и наступу према конку-
рентским компанијама и производима са Далеког Истока, са којима 
се сусрећу на заједничким тржиштима (пре свега у СаД-у). 

Једно од важних сазнања за студенте представљало је сазнање 
како, на који начин и са  којим методама компаније које се баве про-
изводњом намештаја тако често и врло ефикасно мењају свој про-
грам производње прилагођавајући га тржишним трендовима. 

Посете су организоване тако да су студенти имали могућност да 
се упознају са радом малих, средњих и великих компанија и сагледа-
ју њихове основне разлике, специфичности, предности и недостатке. 
У току посете компанији која производи 30.000 комада фронтова ме-
сечно, студенти су имали прилику да се на конкретним примерима 
упознају са производњом фронтова за велики број купаца у различи-

Студенти специјалистичких студија 
из тр�овине дрветом и производима од дрвета  

испред улаза на сајму столица у Удинама 
(фото: Главоњић Б., 2006)
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тим земљама у свету и на тај начин сагледају 
актуелне трендове на тим тржиштима у погле-
ду дрвних врста, дозвољених и недозвољених 
грешака, материјала за површинску обраду, 
цена истих производа на различитим тржи-
штима, систему дистрибуције производа, на-
чину и средствима плаћања, отпремом робе 
контејнерима за СаД и Јапан, законском и ца-
ринском регулативом која је специфична за тр-
жишта појединих земаља, посебно Јапана, 
СаД-а и Кине.

Поред посета компанијама студенти су 
имали прилику да посете и две више стручне 
школе за дизајн производа од дрвета. Стручна 
пракса је завршена посетом DIPARTIMENTO 
TERRITORIO E SISTEMI AGRO-FORESTALI – AGRIPOLIS 
Универзитету у Падови у сарадњи са којим се  
изводе ове међународне специјалистичке сту-
дије. Завршни део програма стручне праксе 
реализован је посетом Венецији. 

Стручне праксе студената специјалистич-
ких студија настављене су и у наредним школ-
ским годинама посетама компанијама и Уни-
верзитетима у северној Италији. Као резултат 
склопљеног билатералног споразума између 
Универзитета у Београду-Шумарског факултета 
и Универзитета у трсту-Конзорцијума за уни-
верзитетско образовање у Порденонеу у Ита-
лији реализован је програм размене по два 
студента у трајању од једног семестра између 
ове две високошколске институције у току 
школске 2008/2009.године.  

Руководилац специјалистичких студија: 
проф. др Бранко Главоњић

Студенти специјалистичких студија 
из тр�овине дрветом и производима 

од дрвета у посети компанији 
за производњу канцеларијско� намештаја у 

Италији (фото: Главоњић Б., 2006)

Студенти специјалистичких студија 
из тр�овине дрветом и производима 

од дрвета у посети факултету у Падови 
(заједничка фото�рафија са проф. др Davide 

Pettenellom са Универзитета у Падови) 
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4. Средњеевропски програм 
универзитетске размене студената 
и професора: CEEPUS

CEEPUS је скраћеница за „Central European Exchange Program for 
University Studies“ (Средњеевропски програм универзитетске разме-
не). ово је програм академске размене студената и професора из 
Средње и Источне Европе који је  започео 1993. године. Програм се 
заснива на међународном споразуму чије су потписнице аустрија, 
албанија, Бугарска, Црна Гора, чешка, Хрватска, Македонија, Мађар-
ска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија. 

1. Основна обележја програма

Студентска размена се одвија у оквиру мрежа универзитета. 
Свака од мрежа има одређени број циљаних предмета. Сарадња се 
одвија на основу кореспонденције института, факултета  и појединих 
универзитета који су активни у истом предметном подручју.

пројекат CEEPUS III  Шумарског факултета,  Одсек ТМп, Катедра 
финалне прераде дрвета  CIII-SI-0719-05-1617,  формиран је јануара  
2013. године. Иницијатор и носилац програма чији смо  учесници је-
сте Departmant for Interior Design, из Љубљане (Словенија). 

На пројекту се од 2013. године број учесника мењао. тренутно, 
уз земљу домаћина, учествује  још пет универзитета и седам факул-
тета из  Познана, Београда, Загреба, Сарајева и Сплита. Свака земља 
учесница на CEEPUS III пројекту има свог  координатора пројекта.

2. Услови

Студентске стипендије укључују ослобађање од плаћања школа-
рине, смештај, исхрану и одређену новчану накнаду. Боравак студе-
ната организован је углавном током једног семестра или учествова-
њем на радионицама које се организују по неколико дана. трошкове 
боравка студената преузима држава домаћин у коју студент путује. 
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3. Остварена CEEPUS међународна размена студената и наставника                    
за период од 2013. до 2016. године

Школска година размене: 2013/2014.
Учесник размене 

– наставник: Универзитет/Факултет Место и период размене: 

1. Др Силвана Прекрат 
доцент

Шумарски факултет,  
Свеучилиште у Загребу, 
Хрватска

Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет: 
10.02. - 10.03.2014. 
(1 месец)

2. Др Бисерка Несторовић, 
доцент

Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, одсек 
тМП

Шумарски факултет,  
Свеучилиште у Загребу, 
Хрватска: 
26.05. - 26.06.2014. 
(1 месец)

Учесник размене 
– студент: Универзитет/Факултет Место и период размене: 

1. Бајић Инес
2. тамара тешић
3. тришовић Немања

Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, одсек 
тМП

Poznan University of Life  
Sciences, Department of 
Furniture Design, Пољска:
1.10. -  30.12.2013.
(по 3 месеца појединачно)

4. александар Вујичић
Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, 
одсек тМП

Faculty of Design, Associated 
member of University of 
Primorska, Словенија
10.02. - 04.07.2014.            
(4,5 месеци)

Инес Бајић, Тамара Тешић, 
Немања Тришовић, 

2013. �одина

Плакат са изложбе студентских 
радова: И. Бајић, Т. Тешић, 

Н. Тришовић, Пољска

Александар Вујичић,
2014. �одина, 

Словенија
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Александар Вујичић,
2014. �одина, 

Словенија

Школска година размене: 2014/2015.
Учесник размене – студент: Универзитет/ Факултет Место и период размене: 

1. Ема Гајић
2. Петар Благојевић
3. Милица Граховац

Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, 
одсек тМП

Faculty of Design, Associated 
member of University of 
Primorska, Словенија
4.11. - 7.11.2014 (4 дана)

5. александра Милојковић
6. Марко Веизовић

Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, 
одсек тМП

Poznan University of Life  
Sciences, Department of 
Furniture Design, Пољска:
1.10. -  30.12.2014. 
(по 3 месеца појединачно)

7. тамара Миљковић
8. анђелаобрадовић

Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, 
одсек тМП

Faculty of Design, Associated 
member of University of 
Primorska, Словенија
16.02. - 30.06.2015             
(по 4,5 месеца појединачно)

9. Миљана Стевановић  16.02. -  18.05.2015 (3 месеца)

2014. �одина: Е. Гајић, П. Бла�ојевић, М. Граховац, 
Словенија, кратка екскурзија
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2014. �одина: Александра Милојковић и Марко Веизовић, Пољска

2015. �одина, М. Стевановић, Т. Миљковић, А. Обрадовић, Словенија
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Школска година размене: 2015/2016.
Учесник размене – студент: Универзитет/Факултет Место и период размене: 

1. Ема Гајић
2. Милица Граховац

Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет, 
одсек тМП

Faculty of Design, Associated 
member of University of 
Primorska, Словенија
12.02.2016 - 30.06.2016
( по 4,5 месеца појединачно)

*Њихов боравак је у току у 2016. години.

У  периоду три школске године тј. од  2013. до 2016. године обављена је следе-
ћа размена студената и наставника:

1. Два (2) наставника остварила су боравак у периоду од по месец дана.током тог 
периода наставници су одржали предавања у трајању од 30 школских часова.  

2. Једанаест (11) студента је завршило семестар у трајању од три до  пет месеци. 
Додељени су им сертификати о завршеном семестру са уписаним СЦИ бодови-
ма. Наши студенти су боравили на иностраним универзитетима, у периоду од 
2013. до 2016. Године у трајању од 41 месеца.

3. Четири (4) студента су учесници четвородневних креативних радионица. 

Размена наставника обављена је на Шумарским факултетима у Београду и За-
гребу. Гостујући наставник нашег Факултета и тМП одсека била је др Силвана Пре-
крат, ван. професор Шумарског факултета у Загребу (период фебруар-март 2014. 
године). Узвратну посету обавила је др Бисерка Несторовић, доцент Шумарског фа-
култета-одсек за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа 
од дрвета (период мај-јуни 2014.године). Наставници су одржали предавња из 
предмета Дрвне конструкције и Конструкције намештаја и производа од дрвета. 
Предавања су била запажена и корисна. Размењена су знања, искуства и идеје. 
Договорени су нови планови о сарадњи Шумарког факултета у Београду са Факул-
тетима у Познану, Љубљани и Загребу.

Координатор CEEPUS III пројекта 
A.L.I.C.E. CIII-SI-0719-05-1617

др Бисерка Несторовић, доцент     




