
 

 

 

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ  
ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 
 

РЕФЕРАТ 
о кандидатима за избор једног редовног професора за ужу научну област 

Заштита шума и украсних биљака  
 

 О КОНКУРСУ 

 Одлуком Изборног већа Универзитета у Београду - Шумарског факултета (Број: 01-
3/32 од 28.10.2019.г.), а на основу члана 63 Статута Шумарског факултета (бр. 01-1/36, од 
14.03.2019. год.) образована је Комисија за припрему Извештаја за избор једног редовног 
професора за ужу научну област: Заштита шума и украсних биљака у саставу: 

1. Др Драган Караџић, редовни професор Универзитета у Београду – Шумарског 
факултета у пензији 

2. Др Милка Главендекић, редовни професор Универзитета у Београду – 
Шумарског факултета 

3. Др Зоран Станивуковић, редовни професор Универзитета у Бањој Луци, 
Шумарског факултета 

 Конкурсни материјал, који садржи пријаву кандидата, са свим поднетим 
прилозима, праћен дописом референта за радне односе (бр. 02-3829/2 од 27.11.2020), 
достављен је Комисији дана 30.11.2020.г.  
 На основу добијеног материјала, Комисија је констатовала следеће:  
 1. Конкурс је посредством Националне службе за запошљавање објављен у листу 
„ПОСЛОВИ“ број 907, на сајту Националне службе за запошљавање, на сајту 
Универзитета и Факултета, дана 11.11.2020. године, са роком пријављивања од 15 дана;  
 2. на конкурс се пријавио само 1 (један) кандидат и то др Весна Голубовић 
Ћургуз, ванредни професор, Универзитета у Београду - Шумарског факултет (пријава 
број 3829/1 од 18.11.2020.); 
 3. кандидат је доставио конкурсну документацију у складу са условима конкурса и 
текстом конкурса. 
 После прегледа достављене конкурсне документације Комисија је утврдила да 
кандидат др Весна Голубоициућ Ћургуз испуњава све услове конкурса и подноси 
Изборном већу следећи извештај.  

 



И З В Е Ш Т А Ј 
 

 
А. Биографски подаци 

Др Весна Голубовић Ћургуз је рођена 08.08.1958.год. у Београду. Након завршене 
основне школе и V београдске гимназије уписала је Шумарски факултет - Одсек за 
Пејзажну архитектура. Дипломирала је 29.04.1982.године, са средњом оценом у току 
студирања 8,3 (дипломски рад је одбранила са оценом 10) и стекла стручни назив 
Дипломирани инжењер пејзажне архитектуре. После-дипломске студије уписала је на 
катедри Заштита шума и украсног биља на Шумарском факултету у Београду. 
Магистарску тезу под насловом „Утицај паразитске микофлоре на сушење храста 
китњака” одбранила је 25.12.1998.год, и стекла академски назив магистра шумарских 
наука. Докторску дисертацију под називом „Преживљавање микоризираних садница 
смрче (Picea abies Karst) и белог бора (Pinus sylvestris L.) на депосолу Мајданпека”  
одбранила је 06.05. 2008. год. на Пољопривредном факултету, Универзитета у Београду и 
стекла научни степен доктора наука из области биотехнике. Одлуком Комисије за стицање 
научних звања у оквиру Министарства за науку и технолошки развој (одлука Број: 06-00-
60/1136, од14.04.2010. године) стекла је научно звање научни сарадник. 

Од 11.11.1986.год. do 10.11.2011.г. била је запослена у Одељењу за заштиту шума 
на Институту за шумарство у Београду. У току 2007. године учествовала је као део тима у 
процесу акредитације Лабораторије Института за шумарство по стандарду 17025, и од 
тада па све до преласка на Шумарски факултет у Београду, учествоваала је у њеном 
функционисању на месту заменика руководиоца одсека за биљне болести и штеточине. 

Др Весна Голубовић Ђургуз је била члан редакционог одбора часописа Suistanable 
forestry (раније Зборник радова Института за шумарство), а у периоду од почетка 2010 до 
краја 2011. године је била члан Научног већа Института за шумарство. 

У звање доцента на Шумарском факултету у Београду изабрана је 2011.г. (одлука 
број 01-7898/1, решење декана 02-9371/3-2011.од 17.11.2011). После избора у звање 
доцента учествује у извођењу наставе и вежби. У звање ванредног професора изабрана је 
18.05.2016.године (Одлика о избору Већа научних области биотехничких наука 
Универзитета у Беораду, бр. 612020-2422/2-16, решење декана број 02-2411/2 од 
25.05.2026.г.).  

Од доласка на Шумарски факултет члан је Изборног већа, а од 01.10.2012. и члан 
Наставно научног већа и активно учествује у раду многих комисија. Посебно је значајна 
активност у Комисији за обезбеђење и унапређење квалитета (одлука бр.01-611/1, од 
26.01.2012.год.).  

На функцији продекана за наставу Шумарског факултета у Београду је изабрана 
први пут 24.04.2013.г. (одлука број 01-3513/1 од 24.04.2013.г.) и тада активно учествује у 
акредитацији наставних програма на Универзитету у Београду Шумарском факултету. 



На функцију продекана за наставу реизабрана је још два пута 17.06.2015.г. (одлука 
број 01-4834/1) и 20.06.2018 (одлука број 01-1/56) и на тој функцији се и данас налази. 

У јуну 2013.г. и 2016.г. изабрана је за рецензента Акредитационих програма на 
основним и мастер академским студијама Шумарског факултета у Бањој Луци. 

У току 2019.г. као кординатор учествује у припремању акредационих програма за 
нови циклус акредитације на свим нивоима студија на Шумарском факултету у Београду. 
Од маја 2019. године именована ј е од стране Националног акредитационог тела Србије за 
рецензента свих нивоа студијских програма.  

Члан је Друштва за заштиту биља Србије, Миколошког друштва, ДИТ-а Србије, 
Удружења за пејзажну архитектуру и Удружења за пејзажну хортикултуру. 
 
Б. Дисертације 
Магистарска теза: Утицај паразитске микофлоре на сушење храста китњака” 

одбранила је 25.12.1998.године на Шумарском факултету, Универзитета у 
Београду и стекла академски назив магистра шумарских наука.  

Докторска дисертација: Докторску дисертацију под називом „Преживљавање 
микоризираних садница смрче (Picea abies Karst) и белог бора (Pinus sylvestris L.) 
на депосолу Мајданпека”  одбранила је 06.05. 2008. год. на Пољопривредном 
факултету, Универзитета у Београду и стекла научни степен доктора наука из 
области биотехнике.  

 
В. Наставна делатност 

У звање доцента на Шумарском факултету у Београду изабрана је 2011.г. (одлука 
број 01-7898/1, решење декана 02-9371/3-2011.од 17.11.2011). После избора у звање 
доцента учествује у извођењу наставе и вежби. У звање ванредног професора изабрана је 
18.05.2016.године (Одлика о избору Већа научних области биотехничких наука 
Универзитета у Беораду, бр. 612020-2422/2-16, решење декана број 02-2411/2 од 
25.05.2026.г.). Акредитована је као наставник на сва три нивоа студија у ужој научној 
области Заштите шума и украсних биљака. На Одсеку за Пејзажна архитектура и 
хортикултура на основним студијама предмети: Болести украсних биљака и Интегрална 
заштита биљка и фитофармација; на мастер студијама предмети: Заштита биљака у 
пејзажној архитектури; на докторским академским студијама предмети: Фитомедицина у 
пејзажној архитектури и Интегрална заштита урбаног зеленила. На одсеку за 
Шумарство на основним акатемским студијама: изборни предмет Болести украсних 
биљака; на мастер студијама: Хортикултурна фитопатологија. 
 Др Весна Голубовић Ћургуз се према радним обавезама понаша веома одговорно. 
У оквиру рада у настави на Шумарском факултету у Београду, др Весна Голубовић Ћургуз 
активно учествује у свим облицима образовног процеса (консултације, колоквијуми, 
испити, члан комисија за одбрану дипломских, завршних и мастер радова, итд.). Такође, 
треба напоменути да је при извођењу наставе и у стручном раду са студентима и колегама 



показала примерно залагање и изузетно коректан однос. То се првенствено огледа у 
омогућавању сталних консултација са студентима у циљу додатног разјашњавања градива 
и боље припреме испита из предмета на којима је до сада била ангажована. У извођењу 
наставе др Весна Голубовић Ћургуз користи савремене методе и опрему, а материју коју 
излаже стално обогаћује новим сазнањима до којих долази током бављења овом 
проблематиком у стручном и научном смислу, као и кроз контакте и консултације са 
колегама из исте или сродних области у земљи и иностранству.  
 Др Весна Голубовић Ћургуз, од почетка рада на Универзитету у Београду - 
Шумарском факултету, показала врло изражене педагошке способности у раду са 
студентима. Рад на настави др Весне Голубовић Ћургуз је оцењиван од стране студената 
од 4,52 до 4,99. 
 Наставна активност др Весне Голубовић Ћургуз обухвата и чланство у комисијама 
за оцену и одбрану израђених докторских дисертација на Универзитету у Београду – 
Шумарском факултету (Мирослава Марковића, Златана Радуловића, Јелене Лазаревић, 
Ивана Миленковића, Милице Златковић) и Пољопривредном факултету- Универзитета у 
Београду (Јелене Јовичић Петровић, и Вере Карличић). 

Била је ментор или члан комисија при изради више мастер радова на мастер 
академским студијама. Као ментор за израду и одбрану мастер радова била је 7 пута, а као 
члан комисије за оцену и одбрану мастер радова 19 пута. 

Др Весна Голубовић Ћургуз била је ментор при изради 4 дипломска рада и 
учествовала у комисије за одбрану 28 радава. 
 Рецензент је у часописима: Шумарство, Suistanable Forestry, Polish Journal of 
Environmental Studies, Journal of Agricultural Sciences и др. 

 Била је рецензент следећих уџбеника: 
 KARADŽIĆ, D., KEČA, N., MILENKOVIĆ, I., MILANOVIĆ, S., STANIVUKOVIĆ, Z.(2016): 
Šumska mikologija, Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Šumarski fakultet, Banja Luka, str. 1-595.  
 ISBN 978-99938-56-33-7.  
 KARADŽIĆ, D., STANIVUKOVIĆ, Z., MILANOVIĆ, S., MILENKOVIĆ, I.(2019)׃ Najznačajniji 
prouzrokovači infektivnih bolesti u šumama Republike Srpske, Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci 
Šumarski fakultet, Banja Luka, str. 1-324. ISBN 978-99938-56-42-9. 
 KARADŽIĆ, D., MILENKOVIĆ, I. (2020): Šumska fitopatologija – priručnik sa 
praktikumom. Izdavač Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, 1-359. ISBN 978-86-
7299-315-8. 
 
Г. Уџбеници, збирке задатака, практикуми 

За потребе предмета на којима предаје на основним и мастер студијама објавила је:   
 GOLUBOVIĆ ĆURGUZ, V., MILENKOVIĆ, I. (2016). Praktikum iz bolesti ukrasnih biljaka. 
Pomoćni Univerzitetski udžbenik. Izdavač Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, 
str. 1-113. ISBN 978-86-7299-241-0. 

КАРАЏИЋ, Д., ГОЛУБОВИЋ ЋУРГУЗ, В., МИЛЕНКОВИЋ, И. (2019): Најзначајније 
болести дрвенастих врста урбаног зеленила. Стални Универзитетски уџбеник. Издавач 
Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд, стр. 1-406. 



ISBN 978-86-7299-293-9. 
Обе ове публикације (тј. практикум /помоћни уџбеник/ и уџбеник) су писани према 

акредитованом наставном плану за студенте Шумарског факултета, за предмете: „Болести 
украсних биљака“ (на основним студијама) и „Интегрална заштита урбаног зеленила“ (на 
мастер студијама) који се слушају на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру. 
Мада је материја у овим уџбеницима пре свега намењена студентима Пејзажне 
архитектуре, ови уџбеници ће користити и студентима других одсека (нпр. Одсека за 
Шумарство, приликом спремања испита из предмета Шумска фитопатологија и Заштита 
шума). Такође, материја је тако изложена да ће бити лако коришћена од стране инжењера 
пејзажне архитектуре и шумарства у пракси, професионалних миколога и фитопатолога и 
свих оних који поклазују интересес за заштиту зеленила, шума и очување животне 
средине.  

 

Д. Научно – истраживачка делатност  

Научно-истраживачки и стручни рад др Весне Голубовић Ћургуз може се 
сагледати кроз обим и структуру објављених радова. У свом досадашњем раду 
кандидаткиња је објавила или саопштила, самостално или са другим ауторима, 155 радова 
+ магистраски рад + докторски рад (укупно 157) и остварила 205 поена.  

Пре избора у звање ванредног професора  др Весна Голубовић Ћургуз је објавила 
134 рада и то: 6 радова у категорији М23, 7 радова у категорији М31, 40 радова у 
категорији М33, 24 рада у категорији М34, 2 рад у категорији М45, 11 радова у категорији 
М51, 15 радова у категорији М52, 5 радова у категорији М53, 7 радова у категорији М63, 
15 радова у категорији М64, 1 рад у категорији М71 (докторска теза) и 1 рада у категорији 
М72 (магистарска теза). На тај начин остварила је 162,5 поена. 

После последњег избора (у звање ванредног професора) објавила је 23 рада и то: 
1 рад у категорији М14, 1 рад у категорији М21, 2 рада у категорији М22, 1 рад у 
категорији М31, 3 рада у категорији М33, 8 радова у категорији 34, 2 рада у категорији 
М45, 3 рада у категорији М51 и 2 рада у категорији М63. На тај начин остварила 42,5 
поена.  

Научно-истраживачки рад ванредног професора др Весне Голубовић Ћургуз 
усмерен је пре свега на област шумарства, заштиту биља и заштиту животне околине. 
Највећи број радова односи се на: 1. Проучаваље болести у шумама храстова (Quercus 
spp.), 2. Проучавање ектомикоризних гљива и могућност њиховог коришћена у 
расадницима при производњи садница; 3. Проучавање болести у шумским расадницима и 
могућности њихове контроле и заштите садница; 4. Истраживање ефикасности фунгицида 
у циљу сузбијања биљних болести (посебно је тежиште рада било стављено на 
проучавање биофунгицида), 5. Сузбијање патогених гљива у културама црног и белог 
бора уз коришћење авио методе (нпр. на Сувобору); 6. Проучавање инвазивних 
организама у шумарству и пејзажној архитектури, 7. Проучавање узрока пропадања 
стабала у урбаним срединама (паркови, дрвореди и сл.), 8. Утицај климатских промена на 



патогене, штетене инсекте и виталитет шумских екосистема, 9. Рекултивација депосола и 
сл., 9. Утицај тешких метала у земљишту на физиолошко стање и пораст дрвенастих 
биљака, 9. Остало ( радови се односе на биомасу, проучавање тартуфа и сл.). 

Таб. 1. Вредност коефицијента компетентности др Весне Голубовић Ћургуз 

Врста научног 
резултата 

До последњег 
избора у звање 

ванредног 
професора 

После последњег 
избора у звање 

ванредног професора 
Укупно 

М Вредност Број укупно Број укупно Број Укупно 

М14 4 / / 1 4 1 4 

М21 8 / / 1 8 1 8 

М22 5 / / 2 10 2 10 

M23 3 6 18 / / 6 18 

M31 3,5 7 24,5 1 3,5 8 28 

M33 1 40 40 3 3 43 43 

M34 0,5 24 12 8 4 32 16 

M45 1,5 2 3 2 3 4 6 

M51 2 11 22 3 6 14 28 

M52 1,5 15 22,5 / / 15 22,5 

M53 1 5 5 / / 5 5 

M63 0,5 7 3,5 2 1 9 4,5 

M64 0,2 15 3 / / 15 3 

M71 6 1 6 / / 1 6 

M72 3 1 3 / / 1 3 

  134 162,5 23 42,5 157 205 

  
Цитираност радова 



 Према бази података Science Citation Index-a 1990-1995 и Web of Science 1996-
2020.g . Др Весна Голубовић Ћургуз је цитирана 70 пута. 
 
Ђ. Ангажованост на пројектима:  

Др Весна Голубовић-Ћургуз је учествовала у више научно-истраживачких пројеката 
у којима се бавила проблематиком везаном за расадничку производњу, примену 
пестицида у заштити од већ присутних и новооткривених болести, пошумљавање голети и 
рекултивацију антропогено деградираних предела приликом експлоатације природних 
ресурса.  

ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ ДО 2002. ГОДИНЕ: 

-Истраживање и развој нових техника и технологија пошумљавања деградираних 
станишта; 

-Изналажење оптималних метода подизања шумских култура у неповољним 
еколошким условима на серпетинско-перидотитским стаништима  
 -Истраживање појава и узрока сушења шума, посебно сушења храстових шума и 
изналажење мера заштите, одржавање и обнове угрожених шума; 
 -Утврђивање обима сушења шума на територији Србије ван територија САП  

ПРОЈЕКТИ РЕАЛИЗОВАНИ ПОСЛЕ 2002.ГОДИНЕ 

1. Научно истраживачки пројекти које финансира Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја: 

„Биодиверзитет и очување генофонда дрвећа у Срији” Пројекат основних 
истраживања 1932. 

„Мултифункционална валоризација и унапређење антропогено деградираних 
простора”. Пројекат технолошког развоја БТР.5.06.0537.А. 

„Избор врста дрвећа за пошумљавање и мелиорације”, Пројекат под бр. ТП 6821А 
(2005-2008). 

 „Истраживање могућности производње биомасе за енергију из шумских плантажа 
кратке опходње на пределима деградираним површинском експлоатацијом угља” 
Пројекти у оквиру енергетске ефикасности ( 273015). 

 „Биодеградација специфичног агроиндустријског и комуналног отпада и квалитет 
животне средине” (2008-2010)-ТР 20104 

 „Развој биотехнолошких метода при оснивању и унапређењу шумских екосистема” 
(2009-2010) ТР 20202 

„Истраживање могућности производње биомасе за енергију из плантажа кратке 
опходње у оквиру електроенергетских система Србије” (2009-2010). Подпројекат у 
оквиру енергетске ефикасности  

„Развој технолошких поступака у шумарству у циљу реализације оптималне 
шумовитости” ТР31070 

2. Научноистраживачки пројекти који финансира Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за шуме 



„Мелиорација изданачких и деградираних шума и дефинисање критеријума за 
преводјење у вишу узгојни облик” (2003-2004) 

„Техника и технологија пошумљавања екстремно неповољних станишта брдско-
планинских подручја Србије” (2003-2004) 

„Праћење и процена утицаја загађења ваздуха и његових ефеката у шумским 
екосистемима на територији републике (ниво I)” (2006) 

„Истраживања савремених метода пошумљавања у климатски измењеним 
условима”  

„Очување, унапређење и одрживо коришћење генофонда самониклих шумских 
воћкарица на подручју Србије” 

„Приватне шуме-нови концепт (2004-2006)” 
„Извештајно дијагнозно прогнозни послови у области заштите биља-заштите 

шума на подручју централне Србије (Праћење просторног и временског ширења те 
интензитета појаве економски значајних узрочника болести и штеточина у шумским 
екосистемима)”  

3. Научноистраживачки пројекти који финансира Министарство за заштиту 
природних богатстава и животне средине 

„Процена и праћење утицаја загадјења ваздуха и ефекат истог у шумским 
екосистемима на територији Републике Србије” (2003)  

„Процена могућности сакупљања, коришћења и промета лековитог биља, гљива и 
шумских плодова у Србији (2006) 

4. Пројекти које финансира Скупштина града Београда, Секретаријат за 
заштиту животне средине 

„Интегрална валоризација шумских ресурса Београда” (2004-2007) 
„Мониторинг микробиолошке активности шумских земљишта на подручју 

Београда као индикатора квалитета животне средине у 2010. години” (2010) 
„Очување природних шумских екосистема и њихова рестаурација у непосредном 

приобаљу водотока Саве и Дунава на подрују Београда у циљу валоризације амбијенталне 
вредности и излетничко-рекреационе функције” (2010-2011) 
 

5. Пројекти које су финасирала ЈП„Војводинашуме“ и ЈП „Србија шуме“ 
„Улога патогена у пропадању храстових шума на подручју ЈП Војводинашуме“ 
(2014-2016).  
Као резултат рада на пројекту објављена монографска студија. ГРУПА АУТОРА 

(2017): „Најзначајније паразитске и сапрофитске гљиве у храстовим шумам на подручју 
ЈП „Војводинашуме“, Издавач ЈП Војводина шуме, стр. 1-154. ISBN 978-86-906665-6-0. 

„Мониторинг сушења шума у ПП Голија“ (2017). 
Као резултат рада на пројекту објављена монографска студија. ГРУПА АУТОРА 

(2017): Узроци сушења смрче (Picea abies Karst.) на подручју Парка Природе „Голија“. 
Издавач Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд, стр. 1-96, ISBN 978-86-
7299-269-4. 

Е. Остале релевантне активности (стручна делатност) 



 Као члан тима др Весана Голубовић Ћургуз учествовала је у изради више десетина 
идејних, главних и извођачких пројеката где је примена нових достигнућа шумарске науке 
и праксе имало доминантно место. Наводимо најзначајније: 
 - обавезни здравствени прегледи објеката за производњу семена и садног 
материјала, а у складу са законском регулативом; 
 - израда програма за семинар: "Припрема семена, сетва семена, припрема супстрата 
и земљишта за сетву и заштита поника" који је одржан од 07-08. априла 2000. године у 
Брестовачкој Бањи; 
 - у периоду од 23.-27. 10. 2006. учествовала је на округлом столу у National Forest 
Centre Zvolen-Institute for Forest Resources and Information Zvolen, Slovakia у оквиру 
пројекта "Developing capacities of the private Sector for Suistanable Management of Forests in 
the Republic of Serbia "(пројекат је званично регистрован под шифром -NPOA/G44/20005) 
 Други део овог саветовања одржан 13.12.2007. године у Београду у Институту за 
шумарство –Националног центра за Србију. Као резултат рада на овом пројекту објављена 
је монографија "Развој капацитета приватног сектора за одрживо газдовање шумама у 
Србији" ("Budovanie kapacit sukromneho sektora pre trvalo udržatelne obhospodarovanie lesov 
v Srbskej republike") 
 

ЗАКЉУЧAК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 Анализом пријаве на расписани КОНКУРС за избор једног  редовног професора за 
научну област, Заштита шума и украсних биљака, који је посредством Националне 
службе за запошљавање објављен у листу „ПОСЛОВИ“ број 907, дана 11.11.2020. године, 
КОМИСИЈА је утврдила да се на наведени конкурс у предвиђеном року пријавио само 1 
(један) кандидат Др Весна Голубовић Ћургуз, ванредни професор Универзитета у 
Београду Шумарског факултета. 
 Кандидат Др Весна Голубовић-Ћургуз је у досадашњем раду показала висок ниво 
педагошке, научне и стручне оспособљености. 
 На основу оцене активности и постигнутих успеха кандидата Др Весне Голубовић 
Ћургуз, у научно – истраживачком и стручном раду може се закључити да је кандидат 
имао нормалан и релативно брз развој. Др Весна Голубовић-Ћургуз је својим радом 
показала да располаже солидним теоријским знањем из области шумарства и пејзажне 
архитектуре и има сталну жељу да своје знање унапређује и учвршћује.  

Научно-истраживачки и стручни рад др Весне Голубовић Ћугруз може се 
сагледати кроз обим и структуру објављених радова. У свом досадашњем раду кандидат је 
објавио у часописима (страним и домаћим) или саопштио на скуповима 155 радова  + 
магистраски рад + докторска теза (укупно 157) и остварио 205 поена.  

Пре избора у звање ванредног професора др Весна Голубовић Ћургуз је објавила 
134 рада и то: 6 радова у категорији М23, 7 радова у категорији М31, 40 радова у 
категорији М33, 24 рада у категорији М34, 2 рад у категорији М45, 11 радова у категорији 
М51, 15 радова у категорији М52, 5 радова у категорији М53, 7 радова у категорији М63, 



15 радова у категорији М64, 1 рад у категорији М71 (докторска теза) и 1 рад у категорији 
М72 (магистарска теза). На тај начин остварила је 162,5 поена. 

После последњег избора (у звање ванредног професора) објавила је 23 рада и то: 
1 рад у категорији М14, 1 рад у категорији М21, 2 рада у категорији М22, 1 рад у 
категорији М31, 3 рада у категорији М33, 8 радова у категорији 34, 2 рада у категорији 
М45, 3 рада у категорији М51 и 2 рада у категорији М63. На тај начин остварила 42,5 
поена.  

Поред тога објавила је „Практикум из болести украсних биљака“ (ISBN 978-86-
7299-241-0) и универзитетски уџбеник „Најзначајније болести дрвенастих врста 
урбаног зеленила. Стални Универзитетски уџбеник. ISBN 978-86-7299-293-9. 
 У објављеним радовима др Весна Голубовић Ћургуз је показала да зна да уочи 
суштину проблема, организује научна истраживања, при чему користи стандардне методе, 
пажљиво анализира резултате и коректно цитира страну и домаћу литературу. Др Весна 
Голубовић-Ћургуз има у својим истраживањима мултидисциплинаран приступ, показује 
склоност ка тимском раду, а што се види и из чињенице да је велики број радова објавила 
заједно са другим ауторима. Објављени радови кандидата имају научну и апликативну 
вредност. Апликативни рад види се из чињенице да је била ангажована на великом броју 
пројеката (укупно 26) , које је финасирало Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (управа за шуме), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
Скупштина града Београда (Секретаријат за заштиту животне средине) или Јавна 
предузећа (Војводинашуме и Србијашуме. 
 Када се анализирају радови Др Весне Голубовић Ћургуз може се закључити да 52% 
радова припада ужој научној области Заштита шума и украсних биљака, а осталих 48% 
радова су везани расадничку производњу, мелиорацију земљишта, пошумљавање 
депосола и сл. 
 Др Весна Голубовић Ћургуз је од почетка рада на Шумарском факултету показала 
врло изражене педагошке способности у раду са студентима. Према свим радним 
обавезама понаша се веома одговорно и дала је велики допринос у обезбеђивању научног 
и стручног подмлатка. При извођењу наставе и у стручном раду са студентима и колегама 
показује примерно залагање и веома коректан однос. То се пре свега огледа у сталним 
консултацијама са студентима у циљу додатног објашњења градива и боље припреме 
изспита из предмета на којима је ангажована. Наставна активност др Весне Голубовић 
Ћургуз обухвата и чланство у комисијама за оцену и одбрану израђених докторских 
дисертација (7 пута); менторство (7 пута) и учешће у одбрани мастер радова (19) пута; 
менторство и учешће у комисијама за одбрану дипломских радова (32 пута). 
 Рад др Весне Голубовић Ћургуз је оцењиван (у периоду од 2012 до 2020.г) од 
стране студената оценом од 4,52 до 4,99. 

  Огроман допринос је др Весна Голубовић Ћургуз дала као кординатор учествујући 
у припремању студијских програма за нови циклус акредитације на свим нивоима студија 
на Универзитета у Београду - Шумарском факултету. 
 

 



  На основу детаљне анализе достављеног конкурсног материјала КОМИСИЈА је 
једногласно закључила да  Др Весна Голубовић Ђургуз испуњава све услове предвиђене 
Законом о високом образовању, Статутом Шумарског факултета Универзитета у Београду 
и Правилником о минималним условима за избор у звање наставника на Универзитету у 
Београду и предлаже Изборном већу Шумарског факултета у Београду да др Весну 
Голубовић Ћургуз изабере у звање редовног професора за ужу научну област Заштита 
шума и украсних биљака.  
 
 

Београд, 10.12.2020.g.     КОМИСИЈА 

      ___________________________________________ 
      Др Драган Караџић, ред. професор Универзитета у  
             Београду- Шумарског факултета (у пензији) 

      ____________________________________________ 
      Др Милка Главендекић, редовни професор   
            Универзитета у Београду - Шумарског факултета 

      __________________________________________ 
      Др Зоран Станивуковић, редовни професор  
                      Универзитета у Бања Луци - Шумарског факултета 
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 2nd International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes 
 (BioRemid2019), Porto, Portugalija, Book of Abstracts, p.128. 

Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја М45 
Монографија националног значаја M42 
17. Karadžić, D., Milenković, I., Milanović, S., Golubović Ćurguz, V., Tomović, Z.(2017)׃ 
 Najznačajnije parazitske i saprofitske gljive u hrastovim šumama na području JP 
 Vojvodinašume, 1-154, UDK 582.28(497.113)633.872׃22*630]׃ Izdavač JP 
 Vojvodinašume   ISBN 978-86-90666-6-0 
18. Караџић, Д., Милановић, С., Голубовић Ћургуз, В.(2017)׃ Узроци сушења смрче (Picea 
 abies Karst.) на подручју Парка природе "Голија", 1-96 UDK 
 ISBN 978-86-7299-269-4  ,(497.11)582.475.2׃48*630 

Радови у часописима национог значаја М50 

Рад у водећем часопису националног значаја М51 
19.Голубовић Ћургуз, В., Миленковић, И., Радуловић, З.(2017)׃ Најзначајније пепелнице 
 на биљним врстама у урбаним срединама, Шумарство 1-2,  стр.159-174. 
20.Голубовић Ћургуз, В.(2018)׃ Значај микоризних гљива у производњи шумског садног 
 материјала и њиховом преживљавању након пресађивања, Шумарство 1-2, стр.1-18. 
21.Kaрaџић, Д., Миленковић, И., Обрадовић, С., Голубовић Ћургуз, В. (2018)׃ 
 Најзначајније паразитске гљиве проузроковачи ракова, гала и вештичиних метли на 
 шумском дрвећу у Србији, Шумарство 3-4, стр. 25-52.  

Предавања по позиву на скуповима националног значаја М60 
Саопштење на скупу националног значаја штампано у целини М63 
22. Ивковић, Ј., Голубовић Ћургуз, В., Главендекић, М. (2018)׃ Здравствено стање 
 заштићених стабала у Београду, Зборник радова Симпозијум Пејзажна 
 хортикултура 2018, стр.69-84. 
23. Марјановић, М., Голубовић Ћургуз, В., Скочајић, Д.(2020)׃ Утицај микроорганизама на 
 раст биљака у хортикултурној производњи, Зборник радова Симпозијум Пејзажна 
 хортикултура 2020,  стр.45-62. 
 
 





                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду - Шумарски факултет  
Ужа научна, oдносно уметничка област: Заштита шума и украсних биљака 
Број кандидата који се бирају: 1 
Број пријављених кандидата: 1 
Имена пријављених кандидата: 
1. др Весна Голубовић Ћургуз, ванр. проф.  
 ................................................ 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Весна, Вићентије, Голубовић Ћургуз  
- Датум и место рођења: 08.08.1958. године, Београд 
- Установа где је запослен: Шумарски факултет Београд 
- Звање/радно место: Ванредни професор, наставник 
- Научна, односно уметничка област: Заштита шума и украсних биљака 
 
 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Шумарски факултет 
- Место и година завршетка: Београд, 29.04.1982.године 
Мастер:   
- Назив установе: -/ 
 Место и година завршетка: -/ 
- Ужа научна, односно уметничка област:-/ 
Магистеријум: 
- Назив установе: Шумарски факултет  
- Место и година завршетка: Београд, 25.12.1998. године 
- Ужа научна, односно уметничка област: Заштита шума и украсних биљака 
Докторат:  
- Назив установе: Пољопривредни факултет 
- Место и година одбране: Београд, 06.05.2008. године 
- Наслов дисертације: „Преживљавање микоризних садница смрче (Picea abies Karst.) i belog bora 
(Pinus sylvestris L.) на депосолу Мајданпека“ 
- Ужа научна, односно уметничка област: Заштита шума и украсних биљака (Биотехничке науке) 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 



- Научни сарадник у Институту за шумарство у Београду, изабрана 14.04.2010; 
- Доцент на Универзитету у Београду - Шумарском факултету, изабрана 17.11.2011.г.; 
- Ванредни професор на Универзитету у Београду- Шумарском факултету, изабрана 25.05.2016  

3) Испуњени услови за избор у звање - редовни професор 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства  

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

- 

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

У периоду од 2011-2019 
године оцењен од 
стране студената са 
оценом од 4,52 до 4,99.  

3 Искуство у педагошком раду са студентима Др Весна Голубовић 
Ћургуз поседује високо 
искуство у раду 
(предавања и вежбе) са 
студентима на 
основним, мастер и 
докторским студијама, 
које држи од 2011 до 
данас. 

 
 
 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка Показује врло изражене 
педагошке способности 
у раду са студентима. 
Одржава сталне 
консултацијама са 
студентима у циљу 
додатног објашњења 
градива и боље 
припреме испита из 
предмета на којима је 
ангажована. Активно 
учествује у комисијама 
за оцену и одбрану 
израђених докторских, 
мастер и дипломских 
радова. 

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

Члан комисије за оцену 
и одбрану докторских 
дисертација 7 пута; 
ментор при изради  
мастер радова 7 пута, 
учеће у комисији за 



одбрану мастер радова 
19 пута; менторство и 
учешће у комисијама за 
одбрану дипломских 
радова 32 пута. 
 

 
 
 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира) 

Број радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге 
и друго 

6 Објављен један рада из категорије М21; М22 
или М23 из научне области за коју се бира 

  

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

  

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

  

9 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) од избора у претходно звање 
из научне области за коју се бира. 

  

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 

  

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

  

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

  

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

  

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

3 рада у 
категорији 
М20 (1 рад у 
категорији 
М21, 2 рада у 
категорији 
М22). 

Proces Safety and Environmental 
Protection (M21 x 1); 
iForest  - Biogeosciences and 
Forestry(М22х1), 
Plant Protection Science (M22 x 1) 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

70  Iz baze podataka Science Citation 
Index-a 1990-1995 i Web Scinece 
1966-2020.g. 

16 Саопштено пет радова на међународним или 
домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 
М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 
предавање или предавање по позиву на 
међународном или домаћем научном скупу од 

14 радова. 
Укатегорији 
М31-М34 
 12 радова (1 
рад у 

(М31) XVII- International Conference 
of Young Scientists: Forests of Eurasia 
-Serbian forests, 23-29.IX.2018. 
Proceedings, pp. 28-44. ISBN 978-86-
7299-285-4 . 



избора у претходно звање из научне области за 
коју се бира  

категорији 
М31, 3 рада у 
категорији 
М33, 8 
радова у 
категорији 
М34); У 
категорији 
М61-М64 2 
рада (2 рада 
категорији 
М63).) 

(M33). Reforesta 1:238-260. DOI: 
http://dx.doi.org/10.21750/REF 
OR.1.12.12 
Proceedings of the 27th International 
Conference Ecological Truth and 
Environmental Research, 18-21.june, 
pp.504-510 
Proceedings of the 27th International 
Conference Ecological Truth and 
Environmental Research, 18-21.june, 
pp.497-503 
(M34) Forest Science for Sustainable 
Development of Forests 25 Years of 
Forestry of the Republic of Srpska. 
UDK 630(048), ISBN 978-99938-6-
38-2 
International Conference Reforestation 
Challenges,20-22 June 2018, Belgrade, 
Serbia, p.58. 
Meeting on New Strategies in 
BioremediationProcesses 
(BioRemid2019), Porto, Portugalija,  
International Scientific Conference 
Suistainable Forestry Fact or Fiction, 
70 years of Faculty of Forestry, 
Skopje. 

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

Уџбеник 
Као стални 
универзитски 
уџбеник, 
одобрило 
Наставно-
научно веће 
Шумарског 
факултета, 
одлуком 
бр.01-2/122 
од 
29.05.2019. 

КАРАЏИЋ, Д., ГОЛУБОВИЋ ЋУРГУЗ, 
В., МИЛЕНКОВИЋ, И. (2019): 
„Најзначајније болести 
дрвенастих врста урбаног 
зеленила“  
Издавач: Универзитет у Београду – 
Шумарски факултет, Београд,  
стр. 1-406. ISBN: 978-86-7299-293-9 

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

  

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

(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 
стручним или научним скуповима националног или међународног 
нивоа. 



3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 
4. Аутор или коаутор елабората или студија. 
5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

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

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

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству, 
3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 
удружењима или организацијама националног или међународног 
нивоа. 
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 
иностранству. 

Стручно- професионални допринос: 
2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним скуповима 
националног или међународног нивоа. Кандидат је учествовао у организјућим одборима на више скупова 
одржаних у Институту за шумарство у Београду и Шумарском факултету у Београду. 
3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским специјалистичким, мастер и 
докторским студијама. Члан комисије за оцену и одбрану докторских дисертација 7 пута; ментор при изради  
мастер радова 7 пута, учеће у комисији за одбрану мастер радова 19 пута; менторство и учешће у 
комисијама за одбрану дипломских радова 32 пута. 
4. Аутор или коаутор елабората или студија. Коаутор монографске студије: „Najznačajnije parazitske i 
saprofitske gljive u hrastovim šumama na području JP Vojvodinašume (2107, стр., 1-154); коаутор монографске 
студије Узроци сушења смрче (Picea abies Karst.) на подручју Парка природе "Голија", (2017, стр. 1-96).  
5 Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. Др Весна Голубовић Ћургуз је као руководилац 
пројеката или као истраживач био ангажована на великом броју пројеката (укупно 26) , које је финасирало 
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за шуме), Министарство просвете, науке 
и технолошког развоја, Скупштина града Београда (Секретаријат за заштиту животне средине) или Јавна 
предузећа (Војводинашуме и Србијашуме). 

Допринос академској и широј заједници 
1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних органа или комисија на 
факултету или универзитету у земљи или иностранству: Продекан за наставу Шумарског факултета у 
Београду, у периоду од 2013 до данас (3 мандата) 



2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној заједници. Од маја 2019. 
године именована је од стране Националног акредитационог тела Србије за рецензента свих нивоа 
студијских програма на универзитету. У току 2019.г. као кординатор учествује у припремању студијских 
програма за нови циклус акредитације на свим нивоима студија на Шумарском факултету у Београду. 
3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, односно Универзитета. Као продекан за 
нставу учествује у бројним комисијама на Универзитету и факултету које су везани за унапређење и 
функционисање наставе 
4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. Као продекан за наставну Шумарског 
факулктета учествује у свим ваннаставним активностима студената (организацији стручних екскурзија, 
одржавању шумаријада, помоћи при организовану спортских манифестација студената и сл.). 

 Сарадња са другим високошколским, научноистраживачким установама, односно установама културе или 
уметности у земљи ииностранству 
1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних остварења са другим високошколским или 
научноистраживачким установама у земљи или иностранству. Активно учествује у раду на научним и 
стручним пројектима за који је матичан Институт за шумарство у Београду. 
2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. Др Весна Голубовић Ћургуз је остварила веома блиску сарадњу са 
Универзитетом у Бања Луци – Шумарским факултетом. Такође, блиско сарађује сарадња са 
Пољопривредним факултетом у Београду. Ова сарадња се испољава у учешће у комисијама за одбрану 
докторских теза или мастер радова.  
4. Учешће у програмима размене наставника и студената. Као продекан за наставу учествује у свим 
програмима размене наставника и сарадника (нпр. са Шумарским факултетом у Бања Луци, 
Пољопривредним факултетом у Београду, Шумарским факултетом Мендел Универзитета у Брну – 
Република Чешка и др.) 
5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. У јуну 2013.г.(први пут) и 2016.г.( 
други пут) изабрана је за рецензента свих Акредитационих програма на основним и мастер академским 
студијама Универзитета у Бања Луци - Шумарског факултета. 

 
III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 
На основу детаљне анализе достављеног конкурсног материјала КОМИСИЈА је једногласно закључила да  
Др Весна Голубовић Ђургуз испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом 
Шумарског факултета Универзитета у Београду и Правилником о минималним условима за избор у звање 
наставника на Универзитету у Београду и предлаже Изборном већу Шумарског факултета у Београду да др 
Весну Голубовић Ћургуз изабере у звање редовног професора за ужу научну област Заштита шума и 
украсних биљака.  
 

Место и датум: Београд, 10.12.2020.г.     КОМИСИЈА 

        _______ ________________________________ 
        Драган Караџић, ред. професор Универзитета у  
               Београду- Шумарског факултета (у пензији) 

        ________________________________________ 
        Др Милка Главендекић, редовни професор  
                      Универзитета у Београду - Шумарског факултета 

        ________________________________________ 
        Др Зоран Станивуковић, редовни професор  
                                                Универзитета у Бања Луци - Шумарског факултет 

 


