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Изборно веће 

Универзитет у Београду - Шумарски факултет 

Кнеза Вишеслава 1 

11030 Београд 

 

 

РЕФЕРАТ 

о кандидатима за избор једног редовног професора за ужу научну област 

Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне 

 

 

1 - О КОНКУРСУ 

Одлуком Изборног већа Шумарског факултета (бр. 01-3/31 од 28.10.2020. год. и 

бр. 01-3/48 од 30.12.2020. год.), а на основу члана 8. Правилника о начину и поступку 

стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду 

(Гласник Универзитета, бр. 200 од 23.11.2017. год.), члана 63. Статута Шумарског 

факултета (бр. 01-1/36 од 14.3.2019. год.) и предлога Већа одсека за шумарство бр. 01-

3197/2 од 22.10.2020. год. и бр. 4072/2 од 17.12.2020. год., образована је Комисија за 

писање Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу 

научну област Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне – у саставу: 

1. др Милорад Даниловић, редовни професор Универзитета у Београду - 

Шумарског факултета; 

2. др Ненад Ранковић, редовни професор Универзитета у Београду - 

Шумарског факултета, у пензији; 

3. др Нинослав Ђелић, редовни професор Универзитета у Београду - 

Факултета ветеринарске медицине. 

Конкурсни материјал, који садржи пријаве кандидата са свим поднетим 

прилозима, праћен дописом бр. 02-2650/1-2020. референта за радне односе, достављен је 

Комисији дана 11.01.2021. године. На основу добијеног материјала, Комисија може да 

констатује следеће: 

1. конкурс је објављен у листу „Послови“, број 907 (страна 18) и на интернет 

страници Националне службе за запошљавање, као и на сајту Универзитета и 

Факултета, дана 11.11.2020. године, са роком пријављивања од 15 дана; 

 

2. на објављени конкурс се у предвиђеном року пријавио 1 (један) кандидат, и то: 

др Драган Гачић, ванредни професор Универзитета у Београду - Шумарског 

факултета (пријава бр. 3828/1 од 18.11.2020. године); 

 

3. кандидат је доставио конкурсну документацију у складу са условима конкурса 

и текстом конкурса. 

О пријављеном кандидату, др Драгану Гачићу, који испуњава услове конкурса 

(докторат из уже научне области, Универзитет у Београду - Шумарски факултет), после 

прегледа конкурсне документације, Комисија подноси следећи: 
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И З В Е Ш Т А Ј 

А − БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

Кандидат др Драган Гачић је рођен 26.07.1969. године у Осијеку (Хрватска). 

Основну школу је завршио у Биљу, а средњу школу у Шумарском Школском Центру у 

Сарајеву - Илиџа (смер шумарски техничар). Ожењен је и има двоје деце. Шумарски 

факултет Универзитета у Београду, смер шумарство, уписао је школске 1988/89. године, 

потом одслужио војни рок (ЈНА) и дипломирао 1995. године са просечном оценом у 

току студија 8,61. 

Од прве године средње шумарске школе, као и за време редовних студија све до 

почетка ратних дејстава у Хрватској био је стипендиста Ловно Шумског Газдинства 

„Јелен“ - Београд. По завршетку студија засновао је радни однос у ЈП „Србијашуме“, 

Шумско газдинство „Расина“ из Крушевца, где је радио непуне три године (1995-1998), 

као самостални референт за израду планова и основа газдовања шумама. 

Испите на последипломским студијама на Универзитету у Београду - Шумарски 

факултет, област „Ловство и заштита ловне фауне“ у оквиру Катедре Планирања и 

организације газдовања шумама, положио је са просечном оценом у току студија 9,80. 

Магистарску тезу под насловом „Упоредна истраживања метода одређивања 

старости срна (Capreolus capreolus L.)“ одбранио је 2000. године, а докторску 

дисертацију под насловом „Проучавања старосне и трофејне структуре популација 

срне (Capreolus capreolus L.) у Војводини“ одбранио је 2005. године. 

У звање асистента-приправника за предмет Ловство и заштита ловне фауне на 

Универзитету у Београду - Шумарски факултет изабран је 1998. године, док је у звање 

асистента за исти предмет изабран 2001. године. У звање доцента за ужу научну област 

„Планирање газдовања шумама“, за предмет Ловство са заштитом ловне фауне на 

Универзитету у Београду - Шумарски факултет, изабран је 2006. године. У звање 

ванредног професора за ужу научну област „Искоришћавање шума и ловство са 

заштитом ловне фауне“, за обавезне и изборне предмете на основним, мастер и 

докторским студијама, изабран је 2011. и 2016. године. 

Кандидат је током 2014. и 2015. године био ангажован као гостујући предавач у 

Словенији на Високој школи за заштиту животне средине у Велењу (1st degree study 

programme Environmental Protection and Eco-technologies), где је одржао 12 и 8 часова 

предавања из области WILDLIFE MANAGEMENT. У академској 2016/17. години био је 

ангажован на Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци за извођење наставе 

из предмета Екологија дивљачи док је од академске 2017/18. године ангажован на 

предметима Ловство (обавезни) и Екологија дивљачи (изборни). 

Др Драган Гачић поседује диплому да је завршио курс за мерење и оцењивање 

трофеја за европске врсте крупне дивљачи, који је 2002. године организовао Ловачки 

савез Југославије уз учешће међународних експерата CIC-а (International Council for Game 

and Wildlife Conservation). Поред тога, поседује сертификат да је завршио курс из примене 

ArcGis-а, ArcPad-a и GPS-a у планирању газдовања шумама, који је 2008. године 

организовао Шумарски факултет у Београду. Од 2012. године поседује лиценцу Ловачке 

коморе Србије за израду планских докумената у области ловства (број лиценце 0153). 

У оквиру институције у којој је запослен био је члан Комисије за спровођење 

поступка студентског вредновања педагошког рада наставника и сарадника на Одсеку 

за шумарство (основне студије, IV семестар школске 2008/09. год.). Потом, у 2009. и 

2010. години био је члан Комисије за контролу и обезбеђење квалитета наставе, а за 

школску 2017/18., 2018/19. и 2019/20. годину био је члан Комисије за утврђивање 
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редоследа кандидата за упис на мастер академске студије - област шумарство. У два 

мандата био је заменик шефа Катедре Искоришћавања шума (2009-2015. год.), а у једном 

мандату члан Савета факултета (2016-2017. год.). Тренутно је руководилац Лабораторије 

за ловство, члан Наставно-научног и Изборног већа факултета, и члан Комисије на 

докторским студијама за област шумарство (подмодул: Искоришћавање шума и ловство 

са заштитом ловне фауне). 

Кандидат је учествовао у изради Црвене књиге Фауне Србије III – Птице, која је 

објављена 2018. године, у оквиру поглавља „Угрожене гнездеће популације“ за врсту 

велики тереб (Tetrao urogallus L.). У току 2019. и 2020. године био је ангажован као 

национални експерт од стране УН ФАО (Организација за храну и пољопривреду) у 

оквиру међународног пројекта под називом TCP/SRB/3603 „Capacity building for a 

sustainable game management system“. 

 

Б – МАГИСТАРСКИ РАД И ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА 

Магистарски рад: „Упоредна истраживања метода одређивања старости срна (Capreolus 

capreolus L.)“ – одбрањен 25. фебруара 2000. године на Шумарском факултету 

Универзитета у Београду. 

Докторска дисертација: „Проучавања старосне и трофејне структуре популација срне 

(Capreolus capreolus L.) у Војводини“ – одбрањена 27. децембра 2005. године на 

Шумарском факултету Универзитета у Београду. 

 

В – НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ И ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

На основу Статута Шумарског факултета (бр. 01-9843/1 од 24.10.2006. год.) и 

Одлуке о изменама и допунама Статута Шумарског факултета (бр. 01-5405/1 од 

12.06.2008. год.), наставни предмети на којима је кандидат ангажован припадају 

Катедри Искоришћавања шума и ужој научној области Искоришћавање шума и 

ловство са заштитом ловне фауне. Напред наведени назив катедре је измењен новим 

Статутом Шумарског факултета (бр. 01-1/36 од 14.03.2019. год.) и сада гласи Катедра 

Коришћења шумских ресурса. Пре тога, наставни предмет на коме је кандидат био 

ангажован (Ловство са заштитом ловне фауне) припадао је Катедри Планирања 

газдовања шумама и истоименој ужој научној области. 

Др Драган Гачић је, као асистент-приправник и асистент на Универзитету у 

Београду - Шумарском факултету, самостално изводио вежбе и колоквијуме из 

предмета Ловство са заштитом ловне фауне. 

Од избора у звање доцента (2006. године) и ванредног професора (2011. године), 

кандидат изводи наставу из обавезног предмета Ловство са заштитом ловне фауне, у 

оквиру основних академских студија Шумарство. Од школске 2010/11. године изводио 

је наставу из изборног предмета Екологија дивљачи, у оквиру основних академских 

студија Шумарство, који је у новом акредитационом процесу (2014. и 2019.) замењен са 

предметом Коришћење ловне фауне. На дипломским мастер студијама - Област 

шумарство (модул Коришћење шумских и ловних ресурса), кандидат изводи наставу из 

три предмета: Методе и технике истраживања у коришћењу шумских и ловних ресурса, 

Планирање газдовања ловиштима и Усклађивање шумског и ловног газдовања. Поред 

тога, на студијским програмима акредитованим 2014. и 2019. године (Шумарство), 

изводи све наставне активности из три изборна предмета на докторским студијама. 

У процесу формирања наставних планова и програма који су у складу са 

Болоњским процесом, др Драган Гачић је 2014. године предложио увођење четири нова 
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наставна предмета (Коришћење ловне фауне, Планирање газдовања ловиштима, Гајење 

дивљачи и Екологија дивљачи), који су од стране Наставно-научног већа Шумарског 

факултета у Београду, прихваћени и уврштени у изборне предмете на основним и 

докторским студијама Одсека за шумарство. 

 

Преглед наставних предмета на којима кандидат изводи наставу у звању 

ванредног професора 

Ниво студија Наставни предмет Статус 

Основне студије 
- Ловство са заштитом ловне фауне обавезни 

- Коришћење ловне фауне изборни 

Мастер студије 

- Методе и технике истраживања у УНО 

- Планирање газдовања ловиштима 
обавезни 

- Усклађивање шумског и ловног газдовања изборни 

Докторске студије 

- Планирање газдовања ловиштима 

- Гајење дивљачи 

- Екологија дивљачи 
изборни 

 

У академској 2016/17. години, кандидат је био ангажован на Шумарском 

факултету Универзитета у Бањој Луци за извођење наставе у оквиру основних 

академских студија Шумарство из предмета Екологија дивљачи (изборни), док је од 

академске 2017/18. године ангажован на предметима Ловство (обавезни) и Екологија 

дивљачи (изборни). 

У оквиру наставе, др Драган Гачић веома одговорно испуњава радне обавезе и 

користи савремене методе и опрему, а материју коју излаже стално обогаћује новим 

сазнањима и примерима из праксе. Посебно је активан у развијању научне и стручне 

сарадње са колегама из исте или сродних области у земљи и иностранству. Кандидат је 

иницијатор формирања вредне збирке ловачких трофеја на Шумарском факултету, уз 

помоћ донатора и страствених ловаца Душана Чутурила и Горана Кроње, која је по 

свом садржају и значају јединствена у нашој земљи, када су у питању високошколске 

образовне и научне институције. Поред трофеја наших најважнијих врста крупне 

дивљачи (обични јелен, срна, дивља свиња, јелен лопатар, муфлон, дивокоза и вук), 

збирка садржи и трофеје дивљачи са других континената, попут Азије и Африке. 

У процесу евалуације - студентско вредновање педагошког рада наставника и 

сарадника на Шумарском факултету у Београду, др Драган Гачић је остварио оцене од 

4,22 до 4,46 (Ловство са заштитом ловне фауне) и оцене од 4,76 до 4,99 (Коришћење 

ловне фауне), о чему је кандидат доставио потврду референта за наставу и осигурање 

квалитета (бр. 03-3954/1 од 01.12.2020. год.). 

 

Школска 

година 

Назив предмета 

Ловство са заштитом 

ловне фауне 

Коришћење ловне 

фауне (*) 

2015/16 4,36 / 

2016/17 4,28 4,99 

2017/18 4,22 4,77 

2018/19 4,35 4,97 

2019/20 4,46 4,76 

Просек 4,33 4,87 
                               (*) Изборни предмет 
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Др Драган Гачић је током 2014. и 2015. године био ангажован као гостујући 

предавач у Словенији на Високој школи за заштиту животне средине (VSVO) у Велењу 

(1st degree study programme Environmental Protection and Eco-technologies), где је укупно 

одржао 12 и 8 часова предавања из области WILDLIFE MANAGEMENT. 

Кандидат је у досадашњем раду имао и значајне активности на обезбеђивању 

научно-наставног подмлатка. Наставне активности др Драгана Гачића обухватају и 

менторски рад са студентима основних, мастер и докторских студија (Прилог 1). До 

сада је био ментор при одбрани 28 дипломских (завршних) радова, од којих су 9 на 

Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци. Поред тога, до избора у звање 

ванредног професора, био је ментор 2 магистарске тезе одбрањене на Шумарском 

факултету (кандидат Петар Мрмош, одлука бр. 01-6349/1 од 19.07.2006.; кандидат Горан 

Зубић, одлука бр. 01-5913/1 од 27.06.2008.), члан комисије за оцену и одбрану једне 

магистарске тезе на Факултету безбедности у Београду, ментор 3 одбрањена мастер 

рада и члан комисије за оцену и одбрану једног мастер рада. Након избора у звање 

ванредног професора, др Драган Гачић је био ментор при одбрани 3 магистарске тезе 

(кандидат Синиша Цинцар, одлука бр. 01-4308/1 од 26.05.2010.; кандидат Славко 

Младеновић, одлука бр. 01-4552/1 од 29.05.2013.; кандидат Александар Тепавац, одлука 

бр. 01-615/1 од 29.01.2014.), ментор 24 мастер рада, члан комисије за одбрану 21 мастер 

рада, члан комисије за оцену подобности теме, кандидата и ментора једне докторске 

дисертације (Универзитет у Новом Саду - ПМФ, кандидат Јадранка Делић, тема „Ловни 

туризам у заштићеним подручјима Војводине“, одлука бр. 0603-579/4 од 23.10.2012.) и 

члан комисије за оцену подобности теме једне докторске дисертације (Универзитет у 

Крагујевцу - ПМФ, кандидат Милош Благојевић, тема „Варијабилност главеног скелета 

срне (Capreolus capreolus) и дивокозе (Rupicapra rupicapra), одлука бр. 3/7 од 09.01.2013.). 

Поред тога, кандидат је био коментор при изради (одлука бр. 643-02/13-04/10 од 

03.04.2014.) и члан комисије за одбрану (одлука бр. 643-02/16-04/31 од 30.06.2016.) једне 

докторске дисертације на Универзитету „Josipa Jurja Strossmayera“ у Осијеку - 

Пољопривредни факултет (кандидат Ненад Неквапил, тема „Утјецај јеленске дивљачи на 

шумска станишта Мославачке горе“, одбрањена 11.07.2016. год.). 

Тренутно је ментор при изради 2 мастер рада, као и ментор при изради 3 докторске 

дисертације на Универзитету у Београду - Шумарски факултет, и то: кандидат Славко 

Младеновић (одлука бр. 01-2/171 од 27.12.2017.) - прихваћена је тема под насловом 

„Систем мониторинга популација јеленске дивљачи у Србији“; кандидат Милосав 

Филиповић (одлука бр. 01-2/201 од 28.11.2018.) - прихваћена је тема „Узроци нестанка и 

могућности за реинтродукцију јеленске дивљачи на подручју Копаоника“; и кандидат 

Бранислав Станков (одлука бр. 01-2/262 од 25.12.2019.) - прихваћена је тема „Ублажавање 

последица поплава на популацију обичног јелена (Cervus elaphus L.) у ловишту Босутске 

шуме“. 

Након избора у звање ванредног професора, др Драган Гачић је био председник 

или члан комисије за оцену наставних, научних, стручних и осталих квалификација 

кандидата пријављених на расписани конкурс за избор у звања: ванредни професор и 

истраживач приправник за ужу научну област Искоришћавање шума и ловство са 

заштитом ловне фауне, Универзитет у Београду - Шумарски факултет (члан 

Комисије); асистент за ужу научну област Искоришћавање шума и ловство са 

заштитом ловне фауне, Универзитет у Београду - Шумарски факултет (председник 

Комисије и члан Комисије); сарадник у настави за ужу научну област Ловни туризам, 

Универзитет у Новом Саду - ПМФ (члан Комисије). 

Др Драган Гачић је укључен у активности које доприносе унапређењу научне и 

наставне делатности на Шумарском факултету у Београду. Значајно је допринео 

развоју и акредитацији студијског програма мастер академских студија Шумарство 
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(Модул 2: Коришћење шумских и ловних ресурса) и студијског програма докторских 

академских студија - Модул 1. Шумарство (Подмодул М1.5 - Искоришћавање шума и 

ловство са заштитом ловне фауне). Потом, у 2009. и 2010. години био је члан Комисије 

за контролу и обезбеђење квалитета наставе, а за школску 2018/19. и 2019/20. годину 

био је члан Комисије за утврђивање редоследа кандидата за упис на мастер академске 

студије - област шумарство. У два мандата био је заменик шефа Катедре Искоришћавања 

шума (2009-2015. год.), а у једном мандату члан Савета факултета (2016-2017. год.). 

Тренутно је руководилац Лабораторије за ловство, члан Наставно-научног и Изборног 

већа факултета, и члан Комисије на докторским студијама за област шумарство 

(подмодул: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне). 

 

Г – УЏБЕНИЧКА ЛИТЕРАТУРА 

Др Драган Гачић је у коауторству објавио практикум „Ловство са заштитом 

ловне фауне“ за истоимени обавезни предмет (4+4 часова, IV семестар) у оквиру 

акредитованог студијског програма основне академске студије Шумарство. Поред тога, 

уредник је монографије националног значаја која се може користити у настави из 

области ловства на свим нивоима студија за које је Шумарски факултет акредитован. 

1) Шелмић В., Гачић Д. (2011): Ловство са заштитом ловне фауне: практикум, 

Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Београд, Планетапринт, стр. 1-200. 

(ISBN 978-86-7299-075-1) 

2) Гачић, Д. (уредник) (2020): Јеленска дивљач у Србији : савремени приступ и 

методологија за израду програма реинтродукције, Универзитет у Београду - 

Шумарски факултет, Београд, Планетапринт, стр. 1-336. (ISBN 978-86-7299-267-0) 

 

Д – НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ 

а) Научно-истраживачки радови 

Укупна научна компетентност кандидата, исказана кроз вредност коефицијента 

„М“ („Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду“, Гласник Универзитета у Београду, година LIV, бр. 192, 

2016. године), износи 152,3 поена, од чега 62,9 пре и 89,4 после избора у звање 

ванредног професора. 

У свом досадашњем раду др Драган Гачић је објавио или саопштио, самостално 

или са другим ауторима, 96 радова + магистарски рад + докторски рад (укупно 98 радова) 

из уже научне области за коју се бира, од чега је први или једини аутор у 52 рада, а у 46 је 

један од коаутора. Поред тога, кандидат је 12 година члан уређивачког одбора научног 

часописа националног значаја (Гласник Шумарског факултета) и био је уредник једног 

зборника саопштења скупа националног значаја (ISBN 978-86-7299-266-3). 

До избора у звање ванредног професора објавио је 40 радова, а после избора у 

звање ванредног професора објавио је 58 радова (Прилог 2). 

Број и структура радова до избора у звање ванредног професора је следећа: 

– 2 рада у међународном часопису (М23); 

– 1 предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (М32); 

– 4 саопштења са међународног скупа штампано у целини (М33); 

– 6 саопштења са међународног скупа штампано у изводу (М34); 

– 1 поглавље у монографији националног значаја (М45); 

– 13 радова у водећем часопису националног значаја (М51); 
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– 7 радова у часопису националног значаја (М52); 

– 2 саопштења са скупа националног значаја штампано у целини (М63); 

– 2 саопштења са скупа националног значаја штампано у изводу (М64); 

– 1 одбрањена докторска дисертација (М71); 

– 1 одбрањен магистарски рад (М72). 

 

Приказ компетентности др Драгана Гачића, исказана преко коефицијента „М“ 

Врста научног 

резултата 

До избора у звање 

ванредног 

професора 

После избора у 

звање ванредног 

професора 

Укупни учинак 

М Вредност Број Укупно Број Укупно Број Укупно 

М21 8 / / 1 8 1 8 

М23 3 2 6 3 9 5 15 

М24 3 / / 1 3 1 3 

М31 3,5 / / 1 3,5 1 3,5 

М32 1,5 1 1,5 / / 1 1,5 

М33 1 4 4 12 12 16 16 

М34 0,5 6 3 15 7,5 21 10,5 

M42 5 / / 1 5 1 5 

М45 1,5 1 1,5 / / 1 1,5 

М51 2 13 26 11 22 24 48 

М52 1,5 7 10,5 1 1,5 8 12 

М55 1 / / 12 12 12 12 

M62 1 / / 2 2 2 2 

М63 0,5 2 1 3 1,5 5 2,5 

М64 0,2 2 0,4 7 1,4 9 1,8 

M66 1 / / 1 1 1 1 

М71 6 1 6 / / 1 6 

М72 3 1 3 / / 1 3 

Укупно 40 62,9 71 89,4 111 152,3 

 

Број и структура радова после избора у звање ванредног професора је следећа: 

– 1 рад у врхунском међународном часопису (М21); 

– 3 рада у међународном часопису (М23); 

– 1 рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком 

(М24); 

– 1 предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (М31); 

– 12 саопштења са међународног скупа штампано у целини (М33); 

– 15 саопштења са међународног скупа штампано у изводу (М34); 

– 1 монографија националног значаја (М42); 

– 11 радова у водећем часопису националног значаја (М51); 

– 1 рад у часопису националног значаја (М52); 

– 12 година уређивање научног часописа националног значаја (М55); 

– 2 предавања по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу 

(М62); 

– 3 саопштења са скупа националног значаја штампано у целини (М63); 

– 7 саопштења са скупа националног значаја штампано у изводу (М64); 

– 1 уређивање зборника саопштења скупа националног значаја (М66). 
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Цитираност радова 

Извор 
Број 

цитата 

h-

индекс 
Извор 

WOS 283 3 
https://publons.com/researcher/4060423/dragan-

gacic/metrics/ 

Scopus 290 3 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?author

Id=14627100400 

Research Gate 380 4 
https://www.researchgate.net/profile/Gacic_Drag

an 

Google Scholar  472 6 
https://scholar.google.com/citations?user=I48Xd

GcAA AAJ&hl=sr 

 

Научно-истраживачки и стручни рад др Драгана Гачића усмерен је у следеће 

основне области: 

– проучавања проблематике развоја и коришћења популација крупне дивљачи у 

слободној природи (тзв „отворена ловишта“) и интензивног узгоја крупне 

дивљачи у ограђеним просторима (М21, М24, М32, М33, М51, М52, М63, М64, М71); 

– проучавања система мониторинга популација обичног јелена и дивље свиње у 

Србији, Словенији и Мађарској (М34, М51, М52); 

– проучавања штета од крупне дивљачи и њиховог утицаја на стабилност и 

биолошку разноврсност шумских екосистема Србије (М23, М33, М34, М51); 

– проучавања штета на дивљачи и њиховим стаништима услед облагања канала за 

наводњавање, изградње саобраћајне инфраструктуре и катастрофалних поплава 

(М23, М34, М51, М64); 

– проучавања метода одређивања старости срна (М23, М33, М72); 

– проучавања реинтродукција јеленске дивљачи у шумске комплексе Србије и 

дефинисање савремене методологије за израду програма реинтродукције (М31, 

М33, М34, М42, М51, М52, М64); 

– проучавања генетске структуре популација дивокозе и шакала (М34, М64); 

– проучавања ретких и угрожених врста дивљачи у Србији (М33, М34, М52); 

– проучавања проблематике отварања шума и примене механизованих средстава 

рада (М23, М33, М45, М51); 

– проучавања штета у шуми при сечи и привлачењу дрвних сортимената (М23). 

Проблематика коју је проучавао др Драган Гачић је актуелна и значајна за ловну 

науку и праксу, а добијени резултати су значајан допринос планском и рационалном 

коришћењу најважнијих врста крупне дивљачи у нашој земљи (обични јелен, дивља 

свиња, срна и дивокоза), као природног ресурса који је само делимично обновљив. Број 

и структура објављених радова, посебно обим стручне проблематике која је обрађивана, 

указује на ширину интересовања и знања којима кандидат располаже. 

б) Ангажованост на пројектима 

Кандидат је био ангажован као експерт из Републике Србије на међународним 

научним радионицама под називом „Workshop on the assessment of wild boar management 

options“ (2015. год.) и „1st Annual General Meeting of ENETWILD“ (2018. год.), које је у 

Парми (Италија) организовала и финансирала EFSA - European Food Safety Authority.  

У току 2019. и 2020. године био је ангажован као национални експерт од стране 

УН ФАО (Организација за храну и пољопривреду) у оквиру међународног пројекта под 

називом TCP/SRB/3603 „Capacity building for a sustainable game management system“. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14627100400
https://www.researchgate.net/profile/Gacic_Dragan
https://publons.com/researcher/4060423/dragan-gacic/metrics/
https://publons.com/researcher/4060423/dragan-gacic/metrics/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14627100400
https://www.researchgate.net/profile/Gacic_Dragan
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У периоду 2016-2018. година био је руководилац великог научно-истраживачког 

пројекта под насловом „Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивљачи 

у централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију (насељавање) 

и мера за унапређење процеса реинтродукције - I и II фаза“ (акроним пројекта 

SRBREDDEER), који је финансирала Управа за шуме Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, и који су подржале многобројне компаније и институције 

као што су „Swarovski Optik“, Ловачки савез Србије, Ловачки савез Централне Србије, 

Географски институт „Јован Цвијић“ и Шумарска школа Краљево. 

Кандидат је учествовао у реализацији 23 домаћа пројекта и једног међународног 

пројекта, од којих су 11 до избора у звање ванредног професора, а 13 после избора у звање 

ванредног професора (Прилог 2). Наведени пројекти су финансирани од стране: УН ФАО 

(1 пројекат - учесник); Ловачког савеза Србије и Ловачког савеза Војводине (1 пројекат 

- руководилац); Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за 

шуме (3 пројекта - руководилац, 1 пројекат - учесник); Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине (1 пројекат - руководилац, 3 пројекта - учесник); 

Министарства за науку и технолошки развој (5 пројеката - учесник); Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја (1 пројекат - учесник); Покрајинског 

секретаријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду (1 пројекат - руководилац); 

Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“ (4 пројекта - руководилац); Јавног 

предузећа „Војводинашуме“ (1 пројекат - руководилац); Компаније Evergreen for 

Development B.V. Serbia (1 пројекат - руководилац); и Пољопривредног предузећа 

„Ратар“ Јаша Томић ДОО (1 пројекат - руководилац). 

 

Ђ – ОСТАЛЕ РЕЛЕВАНТНЕ АКТИВНОСТИ 

Др Драган Гачић је одржао предавање по позиву под називом „Damage done by 

and upon game“ у оквиру седнице Управног одбора Федерације ловачких савеза земаља 

чланица ЕУ укључујући и Србију (FACE), коју је организовао Ловачки савез Србије у 

сали дома Народне скупштине Републике Србије (2016. год.). 

У јуну 2016. године, учествовао је на две међународне научне радионице под 

називом „Eurobar: kick-off meeting“ и „VIII Eurodeer meeting“, које су одржане у Италији 

(Badia di Moscheta). У новембру 2017. године, у просторијама ЛУ „Тамнава“ из Уба, 

кандидат је организовао стручно-научну радионицу којој је присуствовало 26 чланова 

„EUROBOAR“ групе из 18 европских земаља, која је међународна научна мрежа за 

прикупљање података и размену научних информација у вези са дивљим папкарима 

(обични јелен, срна и дивља свиња). 

Кандидат је учествовао у изради Црвене књиге Фауне Србије III – Птице, која је 

објављена 2018. године, у оквиру поглавља „Угрожене гнездеће популације“ за врсту 

велики тереб (Tetrao urogallus L.). 

У току 2019. године учествовао је на две међународне научне радионице, од којих 

је прва у Београду под називом „African Swine Fever - Wildlife Management“ (организатор 

European Commission), а друга у Сењу (Хрватска) под називом „Harmonizing wild boar 

monitoring in South Europe“ (организатор ENETWILD). 

У току 2010. године, Др Драган Гачић је био у студијској посети на Одељењу за 

шумарство Биотехничког факултета Универзитетa у Љубљани (Словенија), док је исте 

године на писмени захтев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а на 

основу одлуке Декана Шумарског факултета у Београду (бр. 7203/2 од 20.09.2010. год.) 

био члан Скупштине Ловачке коморе Србије. 
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У новембру 2016. године, кандидат је био у студијској посети на Катедри 

заштите шума и газдовања дивљим животињама Шумарског факултета Менделовог 

Универзитета у Брну (Чешка), док је у јануару 2018. године био у студијској посети на 

Институту за очување дивље фауне Факултета за пољопривреду и заштиту животне 

средине Универзитета Сент Иштван у Геделу (Мађарска). 

 

Кандидат је рецензирао радове у већем броју међународних и домаћих научних часописа:  

ЧАСОПИС ИЗДАВАЧ 

Crop Protection – М21 Elsevier 

Transportation Research. Part D: Transportation 

and Environment – М21 

Elsevier 

 

European Journal of Wildlife Research – М22 Springer 

Folia Zoologica – М23 Academy of Sciences of the Czech 

Republic 

Baltic Forestry – М23 Више институција из региона 

Pakistan Journal of Zoology – М23 Zoological Society of Pakistan 

SEEFOR – M23 Више институција из региона 

Гласник Шумарског факултета – М51 Шумарски факултет, Београд 

Journal of Central European Agriculture – М51 Више институција из региона 

Agro-knowledge Journal – М51 Faculty of Agriculture, Banja Luka 

Poljoprivreda – М51 Fakultet agrobiotehničkih znanosti i 

Poljoprivredni institut, Osijek 

 

У периоду 2014-2015. година био је председник Комисије за израду елабората о 

установљавању ловишта на подручју Републике Српске (решење бр. 12.06.1-332-1098/14 

од 21.08.2014. год.). 

Др Драган Гачић је био рецензент уџбеника под насловом „Ловнотуристичка 

делатност“, аутор др Ристо Прентовић, ванр. проф., ПМФ у Новом Саду (одлука бр. 

0602-428/2 од 29.05.2014. год.). 

Кандидат је посебно активан у међународној сарадњи и раду бројних тела и органа 

на Шумарском факултету у Београду. Иницијатор је потписивања уговора о сарадњи на 

пољу образовања, науке и истраживања са разним институцијама и организацијама: 

Универзитет Сент Иштван у Геделу (Faculty of Agricultural and Environmental Sciences - 

Institute for Wildlife Conservation), Висока школа за заштиту животне средине у Велењу 

(Environmental Protection College), Ловачки савез Републике Српске, „Swarovski Optik“, 

Удружење соколара Србије и Српски соколарски клуб „Панчево“. Поред тога, остварио 

је сарадњу и стручне контакте са бројним високошколским и научним институцијама у 

иностранству: Биотехнички факултет у Љубљани, Факултет за пољопривреду и заштиту 

животне средине у Геделу, Шумарски факултет и технологије дрвета у Брну, Шумарски 

факултет у Загребу, Пољопривредни факултет у Осијеку, Шумарски факултет у Скопљу и 

Институт за еколошка истраживања (ERICo) из Велења. 

Др Драган Гачић је био члан у одборима следећих међународних и националних 

научних и стручних скупова: 

▪ 2. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem - Strane vrste i lovstvo 

(члан програмског одбора, Карловац, 2018. год.); 

▪ 8. Научни скуп о ловству и ловном туризму (члан научног одбора, Жагубица, 

2018. год.); 
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▪ 1st Serbian Meeting on Game Management with International Participation - Red 

Deer (члан програмског одбора, Краљево, 2017. год.); 

▪ 2. међународно саветовање Шумско инжењерство Југоисточне Европе - 

стање и изазови (члан организационог одбора, Гоч, 2015. год.); 

▪ Међународни стручни скуп Развој капацитета ловно едукативног центра на 

Гочу - фаза I (члан организационог одбора, Гоч, 2015. год.); 

▪ 10th International Symposium on Wild boar and Other Suids (члан научног одбора, 

Велењe, 2014. год.); 

▪ 5. slovenski posvet z mednarodno udeležbo o upravljanju z divjadjo: mala divjad, 

(члан програмског одбора, Велењe, 2013. год.); 

▪ 4. slovenski posvet z mednarodno udeležbo o upravljanju z divjadjo: gams (члан 

програмског одбора, Велењe, 2012. год.); 

▪ 1. Научни скуп ловства и ловног туризма са међународним учешћем (члан 

научног одбора, Жагубица, 2012. год.); 

▪ 3. slovenski posvet z mednarodno udeležbo o upravljanju z divjadjo: jelenjad (члан 

програмског одбора, Велењe, 2011. год.). 

Др Драган Гачић је био члан неколико радних група за израду националних 

законских прописа из области ловства: 

– радна група за израду предлога стратегије развоја ловства Србије и нацрта 

Закона о ловству Републике Србије (решење бр. 119-01-17/2006-10); 

– стручна група за завршно стручно уређивање радне верзије Закона о дивљачи и 

ловству Републике Србије (решење бр. 119-01-119/2009-10); 

– радна група за припрему Правилника о проглашавању ловостајем заштићених 

врста дивљачи, трајању ловне сезоне ... (решење бр. 119-01-122/2010-10); 

– радна група за израду радне верзије Закона о изменама и допунама закона о 

дивљачи и ловству (решење бр. 119-01-466/2015-10); 

– радна група за израду нацрта Закона о дивљачи и ловству Републике Србије 

(решење бр. 119-01-153/2017-10). 

Кандидат је учествовао у изради разних програма и планских докумената: 

Дугорочни програм развоја ловства Србије за период 2001-2010. године (2001. год.); 

Општа основа за газдовање шумама за Национални парк „Фрушка гора“ (2002. год.); 

Посебна основа газдовања шумама за Газдинске јединице „Непречава-Варош-Лазарица“ и 

„Гвоздењак-Лице“ (2005. и 2007. год.); Предлог мера за спречавање штета на дивљачи 

услед облагања канала за наводњавање (2008. год.); Просторни план подручја посебне 

намене Парка природе „Голија“ (2009. год.); Ловна основа ловишта „Образовни и ловно 

узгојни центар Гоч-Гвоздац“ (2004. и 2015. год.); Елаборат о установљавању ловишта на 

подручју Републике Српске (2015. год.); Посторно идејно решење за локалитет 

„Вишњик“ (општина Сурчин) - подручја за природњачки и ловни туризам (2019. год); и 

Програм насељавања јеленске дивљачи у ловишту „Вршачке планине“ (2020. год.). 

Кандидат је члан међународне научне мреже EUROBOAR (www.euroboar.org), 

Ловачке коморе Србије, као и стручне организације „Удружење шумарских инжењера и 

техничара Србије“, која је део инжењерско-техничке организације Србије, односно Савеза 

инжењера и техничара Србије. Члан је Ловачког удружења „Кошутњак“ из Београда и 

члан Скупштине овог ловачког удружења, као и Ловачког удружења „Краљево“ из 

Краљева. Поред тога, од 2009. године члан је уређивачког одбора Гласника Шумарског 

факултета (http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0353-4537) који је водећи часопис 

националног значаја, док је од 2020. године члан уређивачког одбора часописа South-East 

European Forestry - SEEFOR (https://www.seefor.eu/about/editorial-team.html). 
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2 – ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Анализом пријаве на расписани конкурс за избор једног редовног професора за 

ужу научну област Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне, 

објављеном у листу „Послови“, број 907 (страна 18) и на интернет страници Националне 

службе за запошљавање, као и на сајту Универзитета и Шумарског факултета у Београду, 

дана 11.11.2020. године, Комисија је утврдила да се на наведени конкурс у предвиђеном 

року пријавио само један кандидат – Др Драган Гачић, ванредни професор Шумарског 

факултета Универзитета у Београду. 

Анализом приспелог конкурсног материјала, Комисија констатује следеће: 

– кандидат, др Драган Гачић, ванредни професор, има академско звање доктора 

наука из области шумарства, ужа научна област Искоришћавање шума и 

ловство са заштитом ловне фауне; 

– магистарски рад (М72), докторска дисертација (М71), као и већина објављених 

радова кандидата односе се на допринос развоју науке у ужој научној области 

за коју је расписан конкурс; 

– кандидат испуњава услове да буде ментор за вођење докторске дисертације 

(Члан 6. Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду, ГУБ бр. 192, 1. јул 2016. год.); 

– самостално или са другим ауторима, кандидат је до сада објавио 95 радова + 

магистарски рад + докторски рад + монографија националног значаја (укупно 

98 радова) из уже научне области за коју се бира, као и практикум „Ловство са 

заштитом ловне фауне“ за истоимени обавезни наставни предмет; кандидат је 

12 година члан уређивачког одбора научног часописа националног значаја 

(Гласник Шумарског факултета) и био је уредник једног зборника саопштења 

скупа националног значаја; 

– после избора у звање ванредног професора, кандидат је објавио 58 радова, од 

чега 5 радова у категорији М20 (1 у категорији М21, 3 у категорији М23 и 1 у 

категорији М24), 28 радова у категорији М30 (1 у категорији М31, 12 у 

категорији М33 и 15 у категорији М34), 1 рад у категорији М42, 12 радова у 

категорији М50 (11 у категорији М51, 1 у категорији М52); и 12 радова у 

категорији М60 (2 рада у категорији М62, 3 рада у категорији М63, 7 радова у 

категорији М64,); 

– вредност коефицијента компетентности (коефицијент „М“) износи укупно 

152,3 поена, од којих је 62,9 до избора у звање ванредног професора, и 89,4 

после избора у звање ванредног професора; 

– анализом научно-истраживачке активности, уочава се мултидисциплинаран 

приступ кандидата и склоност ка тимском раду, што се посебно види из 

остварене сарадње са истраживачима из сродних установа, како у земљи тако 

и у иностранству; 

– кандидат је учествовао у реализацији 23 домаћа научно-истраживачка пројекта  

и једног међународног пројекта (11 пре избора у звање ванредног професора, а 

13 после), при чему је кандидат био руководилац 13 пројеката; 

– кандидат испуњава критеријуме за оцену педагошких способности, будући да 

је у процесу евалуације остварио оцене од 4,22 до 4,46 (Ловство са заштитом 

ловне фауне) и оцене од 4,76 до 4,99 (Коришћење ловне фауне); 

– кандидат испуњава услове за оцену доприноса осавремењавању наставних и 

других активности (коаутор практикума и уредник монографије националног 

значаја која се може користити у настави из области ловства на свим нивоима 

студија за које је Шумарски факултет акредитован); 
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– кандидат испуњава све услове везане за допринос у обезбеђивању научног и 

стручног подмлатка (предаје на свим нивоима студија; након избора у звање 

ванредног професора био је ментор при изради 3 магистарске тезе и 24 мастер 

рада, члан комисије за одбрану 21 мастер рада, члан комисије за оцену 

подобности теме 2 докторске дисертације, и коментор при изради и члан 

комисије за одбрану једне докторске дисертације на Универзитету „Josipa Jurja 

Strossmayera“ у Осијеку - Пољопривредни факултет; тренутно је ментор при 

изради 2 мастер рада и ментор при изради 3 докторске дисертације); 

– кандидат задовољава услове по основу доприноса везаног за учешће у 

стручним организацијама и делатностима од значаја за развој научне области 

и високошколске установе (био је гостујући предавач на Високој школи у 

Велењу (Environmental Protection College), ангажован је на Шумарском 

факултету Универзитета у Бањој Луци; члан је међународне научне мреже 

„EUROBOAR“, Ловачке коморе Србије и стручне организације „Удружење 

шумарских инжењера и техничара Србије“, члан је ЛУ „Кошутњак“ (Београд) и 

ЛУ „Краљево“ (Краљево); члан је уређивачког одбора часописа Гласник 

Шумарског факултета и SEEFOR (South-East European Forestry); био је члан 

Скупштине Ловачке коморе Србије, Савета Шумарског факултета и заменик 

Шефа Катедре Искоришћавања шума; тренутно је члан Наставно-научног 

већа и других комисија и тела на својој високошколској установи). 

На основу детаљне анализе достављеног конкурсног материјала Комисија је 

једногласно закључила да Др Драган Гачић 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 Драгана 

Гачића изабере у звање редовног професора за ужу научну област Искоришћавање 

шума и ловство са заштитом ловне фауне. 

 

 

Београд, 22.01.2021. год. Комисија 

 

 

 др Милорад Даниловић, редовни професор 

Универзитета у Београду - Шумарског факултета 

 

 др Ненад Ранковић, редовни професор у пензији 

Универзитета у Београду - Шумарског факултета 

 

 др Нинослав Ђелић, редовни професор 
Универзитета у Београду - Факултета 

ветеринарске медицине 
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ПРИЛОГ 1 – МЕНТОРСТВО И ЧЛАНСТВО У КОМИСИЈАМА 

Драган Гачић [02975] 

извор: Лична библиографија за период 1998-2020. година 

 

А. Коментор докторских дисертација 

 

1. Nekvapil N. (2016): Utjecaj jelenske divljači na šumska staništa Moslavačke gore, 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, doktorska 

disertacija, str. 1-106. 

(одлука бр. 643-02/13-04/10 од 03.04.2014. год.) 

 

      Ментор докторских дисертација: 3 прихваћене теме дисертација с именованим 

ментором 

 

1. кандидат Станков Бранислав, прихваћена је тема „Ублажавање последица поплава на 

популацију обичног јелена (Cervus elaphus L.) у ловишту Босутске шуме“ 

(одлука бр. 01-2/262 од 25.12.2019. год.) 

2. кандидат Филиповић Милосав, прихваћена је тема „Узроци нестанка и могућности за 

реинтродукцију јеленске дивљачи на подручју Копаоника“ 

(одлука бр. 01-2/201 од 28.11.2018. год.) 

3. кандидат Младеновић Славко, прихваћена је тема под насловом „Систем мониторинга 

популација јеленске дивљачи у Србији“ 

(одлука бр. 01-2/171 од 27.12.2017. год.) 

 

Б. Ментор магистарских радова 

 

1. Младеновић С. (2014): Упоредна анализа ловишта на подручју Београда, 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет, магистарски рад, стр. 1-78. 

(одлука бр. 01-4552/1 од 29.05.2013. год.)  

2. Тепавац А (2014): Усклађеност шумског и ловног газдовања у Посавском ловишту 

Каракуша, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, магистарски рад, стр. 1-65. 

(одлука бр. 01-615/1 од 29.01.2014. год.) 

3. Цинцар С. (2014): Мрки медвјед (Ursus arctos L.) на подручју Романије - основне 

пријетње и мјере заштите, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 

магистарски рад, стр. 1-76. 
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ПРИЛОГ 2 - СПИСАК ПУБЛИКОВАНИХ РАДОВА 

 

 

1. ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ И УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ДО ИЗБОРА У ЗВАЊЕ 

ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА 

 

A) Објављени радови 

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја (М20) 

 

Рад у међународном часопису (М23) 

 

1. Gačić D.P., Milošević-Zlatanović, S., Pantić, D., Đaković, D. (2007): Evaluation of the 

eye lens method for age determination in roe deer Capreolus capreolus. Acta Theriologica 

52 (4): 419-426. https://link.springer.com/article/10.1007/BF03194239 

2. Tomić, Z., Bijelić, Z., Vilotić, D., Gačić, D.P. (2010): Phytocenological research into the 

meadow associations on forest hunting grounds of Serbia. Archives of Biological Sciences, 

Belgrade, 62 (2): 363-372. https://doi.org/10.2298/ABS1002363T 

 

Зборници међународних научних скупова (М30) 

 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу (М32) 

 

3. Gačić, D.P., Zeremski, M. (2011): Stanje i gazdovanje divljom svinjom u Srbiji. Zbornik 

prispevkov 2. slovensko-hrvaškega posveta z mednarodno udeležbo o upravljanju z 

divjadjo: divji prašič. Inštitut za ekološke raziskave (ERICo), September 17-18 2010. 

Velenje, p. 89-90. 

 

Саопштење са међународног скупа штампано у целини (М33) 

 

4. Gačić, D., Đaković, D. (2001): Eye-lens weight as criteria for ageing roe deer (Capreolus 
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5. Gačić, D., Ćeranić, A., Nonić, D., Popović, Z. (2002): Possibilities of Privatisation of 
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Forestry“. Institute for Forest Economy, Freiburg&Faculty of Forestry, April 11-14 2002. 

Belgrade, Vol. II, p. 137-148. 

6. Gačić, D.P., Danilović, M., Mešanović, Z. (2009): Damage caused by red deer (Cervus 

elaphus) on young poplar plantations. Proceedings of the International Conference 

„Forestry in Achieving Millennium Goals“. Institute of Lowland Forestry and 

Environment, November 13-15 2008. Novi Sad, p. 301-307. 
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International Scientific Conference „Forest Ecosystems and Climate Changes“. Institute 

of Forestry, March 9-10 2010. Belgrade, Volume 1, p. 155-159. 
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                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду - Шумарски факултет  

Ужа научна, oдносно уметничка област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: 

 1. др Драган Гачић, ванр. проф. 

 ................................................ 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Драган (Петар) Гачић 

- Датум и место рођења: 26.07.1969. године, Осијек, Република Хрватска 

- Установа где је запослен: Шумарски факултет, Београд 

- Звање/радно место: Ванредни професор, наставник 

- Научна, односно уметничка област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Шумарски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 1995. 

Магистеријум:   

- Назив установе: Универзитет у Београду - Шумарски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2000. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Шумарски факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2005. 

- Наслов дисертације: „Проучавања старосне и трофејне структуре популација срне (Capreolus  

  capreolus L.) у Војводини“ 

- Ужа научна, односно уметничка област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне 

 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Асистент-приправник, Шумарски факултет Универзитета у Београду, 01.10.1998. 

- Асистент, Шумарски факултет Универзитета у Београду, 29.03.2001. 

- Асистент - поновни избор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, 09.06.2005. 

- Доцент, Шумарски факултет Универзитета у Београду, 08.06.2006. 

- Ванредни професор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, 06.07.2011. 

- Ванредни професор - поновни избор, Шумарски факултет Универзитета у Београду, 18.05.2016. 
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3) Испуњени услови за избор у звање - редовни професор 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 

радног искуства   
1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 

оцењено од стране високошколске установе 

- 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног претходног изборног периода  

У периоду од 2015-2019. 

године оцењен, на два 

предмета, са просечним 

оценама 4,33 и 4,87. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима  Поседује високо 

искуство у раду (вежбе, 

теренска настава и 

предавања) са 

студентима на 

основним, мастер и 

докторским студијама, 

које држи од 2006. год. 

 

 

 

 

 

 (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. 

Председник или члан 

комисија за избор у 

разна звања: ванредни 

професор, асистент, 

сарадник у настави и 

истраживач приправник. 

Члан комисија за оцену 

научне заснованости и 

подобности кандидата 

за израду докторске 

дисертације (5 пута). 

Коментор одбрањене 

докторске дисертације и 

ментор 3 докторске 

дисертације у току. 

Ментор одбрањених 

магистарских радова (5 

пута) и мастер радова (27 

пута). Ментор 28 

дипломских (завршних) 

радова, од којих су девет 

на Шумарском 

факултету Универзитета 

у Бањој Луци. 
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5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер или докторским 

студијама 

Учешће у 22 комисије за 

одбрану завршног рада 

на мастер студијама, 6 

комисија за оцену и 

одбрану магистарског 

рада, и једној комисији 

за оцену и одбрану 

докторске дисертације. 

 

 

 

 
(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. 

4 рада у 

категорији 

М20 (1 рад у 

категорији 

М21, 3 рада у 

категорији 

М23) 

(М21×1) 

Pest Management Science 

https://ezproxy.nb.rs:2069/doi/10.1002/

ps.3965 

(М23×3) 

Fresenius Environmental Bulletin 

https://www.prt-parlar.de/download/ 

Šumarski list 

https://www.sumari.hr/sumlist/online.a

sp?gb=B201505&lng 

Croatian Journal of Forest Engineering 

http://www.crojfe.com/archive/volume

-32-no-2/ 
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15 Цитираност од 10 хетеро цитата 283 

290 

WOS 

Scopus 

16 Саопштено пет радова на међународним или 

домаћим скуповима (категорије М31-М34 и 

М61-М64) од којих један мора да буде пленарно 

предавање или предавање по позиву на 

међународном или домаћем научном скупу од 

избора у претходно звање из научне области за 

коју се бира  

28 радова 

категорије 

М31-М34 

(1 рад у 

категорији 

М31, 

12 радова у 

категорији 

М33, 

15 радова у 

категорији 

М34) 

12 радова 

категорије 

М61-М64 

(2 рада у 

категорији 

М62, 

3 рада у 

категорији 

М63, 

7 радова у 

категорији 

М64) 

(М31) 3. slovenski posvet z mednarodno 

udeležbo o upravljanju z divjadjo: 

jelenjad, 12 November 2011, Velenje 

(M33) 48. hrvatski i 8. međunarodni 

simpozij agronoma, 17-22 Veljače 

2013, Dubrovnik 

3rd International Symposium on 

Hunting “Modern aspects of 

sustainable management of game 

populations”, 26-28 September 2014, 

Belgrade 

(M34) 5. slovenski posvet z 

mednarodno udeležbo o upravljanju z 

divjadjo: mala divjad, 23 November 

2013, Velenje 

11th International Symposium on Wild 

Boar and other Suids, 5-8 September 

2016, Mersch (Luxembourg) 

34th IUBG Congress, 26-30 August 

2019, Kaunas 

(M62) 8. Slovenski lovski dan: 

„Monitoring v lovstvu: pomen, 

možnosti in priložnosti“, 14 Maj 2016, 

Mengeš, grad Jable (Slovenia)  

9. Slovenski lovski dan: „Stanje in 

upravljanje populacij divjadi: 

primerjava med Slovenijo in tujino“, 

22 April 2017, Gornja Radgona 

(M63) 8. naučni skup o lovstvu i 

lovnom turizmu, 21 April 2018, 

Žagubica 

(M64) 1. Srpsko savetovanje sa 

međunarodnim učešćem o gazdovanju i 

zaštiti lovne faune - jelenska divljač, 12 

Oktobar 2017, Kraljevo 

10. Slovenski lovski dan: „Šakal v 

Sloveniji in na Balkanu : stanje in 

upravljavski izzivi“, 6 Oktober 2018, 

Koper 

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 

Књига из 

релевантне 

области 

(монографијa 

националног 

значаја која 

се може 

користити у 

настави из 

области 

Гачић Д. (уредник) (2020): Јеленска 

дивљач у Србији : савремени 

приступ и методологија за израду 

програма реинтродукције. 

Универзитет у Београду - Шумарски 

факултет, Београд, стр. 1-336.  

ISBN 978-86-7299-267-0 

(одобрило Наставно-научно веће 

Шумарског факултета, одлуком бр. 

01-2/31 од 26.02.2020. год.) 
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ловства на 

свим нивоима 

студија за 

које је 

Шумарски 

факултет 

акредитован) 

18 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

  

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

 

 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

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

допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или 

зборника радова у земљи или иностранству. 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на 

стручним или научним скуповима националног или међународног 

нивоа. 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 

академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 

6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 

унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 

7. Поседовање лиценце. 

2. Допринос академској и 

широј заједници 

1. Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних 

стручних органа или комисија на факултету или универзитету у земљи 

или иностранству.  

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј 

друштвеној заједници. 

3. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 

односно Универзитета. 

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

5. Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

(перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних 

удружења и институција или сл.). 

6. Домаће или међународне награде и признања у развоју образовања 

или науке. 

3. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

1. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења са другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству. 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 

високошколским  или научноистраживачким установама у земљи или 

иностранству. 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм 

удружењима или организацијама националног или међународног 

нивоа. 

4. Учешће у програмима размене наставника и студената. 

5. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или 

иностранству. 
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Стручно-професионални допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научног часописа или зборника радова у земљи или 

иностранству. Члан уређивачког одбора часописа Гласник Шумарског факултета и SEEFOR (South-East 

European Forestry). Уредник зборника саопштења скупа националног значаја (ISBN 978-86-7299-266-3). 

2. Председник или члан организационог одбора или учесник на стручним или научним скуповима 

националног или међународног нивоа. Кандидат је учествовао у организујућим и научним одборима на 

више скупова одржаних у земљи (Жагубица, Краљево и Гоч) и иностранству (Словенија и Хрватска). 

3. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на академским специјалистичким, 

мастер и докторским студијама. Кандидат је учествовао у 22 комисије за израду и одбрану завршног 

рада на мастер студијама, 6 комисија за оцену и одбрану магистарског рада, и једној комисији за оцену 

и одбрану докторске дисертације. 

4. Аутор или коаутор елабората или студија. Кандидат је коаутор елабората о установљавању ловишта на 

подручју Републике Српске, Влада Републике Српске, Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, Бања Лука, 2015, стр. 1-183. 

5. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. Кандидат је учествовао у реализацији 23 домаћа 

пројекта и једног међународног пројекта, од чега је руководилац 13 пројеката. 

7. Поседовање лиценце. Кандидат поседује лиценцу за израду планских докумената у области ловства, 

број лиценце 0153 (датума издавања лиценце 15.05.2012. год., Ловачка комора Србије). 

 

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. Члан Савета Шумарског факултета (2016-2017) 

и заменик Шефа Катедре Искоришћавања шума (2009-2015). 

2. Члан стручног, законодавног или другог органа и комисија у широј друштвеној заједници. Члан у 

неколико комисија за израду нацрта Закона о дивљачи и ловству Републике Србије (2006., 2009., 2015. и 

2017. год.).  

4. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. Кандидат је руководио и учествовао у 

разним ваннаставним активностима студената, нпр. организација посете изложби трофеја под називом 

„100 јеленских рогова“ коју је представило ЈП „Војводинашуме“ у ловно-туристичком центру „Каћка 

шума“ (2015. год.), гостујући предавач на традиционалном студентском еко-кампу на Великом ратном 

острву (2016. год.). 

 

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. Руководилац пројекта SRBREDDEER 

(2016-2018. год.) у којем су учествовали истраживачи из Словеније (Биотехнички факултет у Љубљани 

и Шумарски институт Словеније) и из других високошколских и научно-истраживачких установа из 

наше земље (Биолошки факултет у Београду и Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ). 

2. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским  или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству. У академској 2016/17. години био је ангажован на Шумарском 

факултету Универзитета у Бањој Луци за извођење наставе у оквиру основних академских студија 

Шумарство из предмета Екологија дивљачи (изборни), док је од академске 2017/18. године ангажован на 

предметима Ловство (обавезни) и Екологија дивљачи (изборни). 

3. Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или организацијама 

националног или међународног нивоа. Кандидат је члан међународне научне мреже EUROBOAR 

(www.euroboar.org), Ловачке коморе Србије и стручне организације „Удружење шумарских инжењера и 

техничара Србије“ (Савез инжењера и техничара Србије). Члан је Ловачког удружења „Кошутњак“ из 

Београда и члан Скупштине овог ловачког удружења, као и Ловачког удружења „Краљево“ из Краљева. 

6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. Током 2014. и 2015. 

године био је ангажован као гостујући предавач у Словенији на Високој школи за заштиту животне 

средине у Велењу (1st degree study programme Environmental Protection and Eco-technologies). Студијске 

посете на универзитетима у иностранству: Катедра заштите шума и газдовања дивљим животињама 

Шумарског факултета Менделовог Универзитета у Брну (2016. год) и Институт за очување дивље фауне 

Факултета за пољопривреду и заштиту животне средине Универзитета Сент Иштван у Геделу (2018. год.). 
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III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

 

На основу детаљне анализе достављеног конкурсног материјала КОМИСИЈА је једногласно закључила да 

Др Драган Гачић 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 Драгана 

Гачића изабере у звање редовног професора за ужу научну област Искоришћавање шума и ловство са 

заштитом ловне фауне. 

 

 

 

Место и датум: 22.01.2021. год. 

 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

          

 _____________________________________  

др Милорад Даниловић, редовни професор 

 Универзитета у Београду - Шумарског факултета 

 

_____________________________________  

др Ненад Ранковић, редовни професор у пензији 

Универзитета у Београду - Шумарског факултета  

 

_____________________________________  

др Нинослав Ђелић, редовни професор 

Универзитета у Београду - Факултета ветеринарске медицине 


