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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

Катедра Коришћења шумских ресурса 

Београд 

 

 

Извештај о избору мр Славка Младеновића у истраживачко звање 

истраживач- сарадник 

 

Славко Младеновић, дипл. инж. шумарства, рођен је 23. јануара 1970. године у 

Краљеву. Основну школу завршио је у Подунавцима (Општина Врњачка Бања), а 

средњу грађевинско-шумарску школу ,,Душан Пено” у Краљеву. Војни рок је служио 

током 1988/89. године у Чапљини и Сарајеву (СФРЈ). Основне академске студије на 

Шумарском факултету Универзитета у Београду, Студијски програм Шумарство, 

завршио је 1998. године. Дипломски рад одбранио је на Катедри Економике и 

организације шумарства и стекао звање дипломирани инжењер шумарства - област 

Шумарство. 

Магистарске студије из области Ловство са заштитом ловне фауне завршио је 

2014. године на Шумарском факултету у Београду, са просечном оценом 9,2. 

Магистарску тезу под насловом „Упоредна анализа ловишта на подручју Београда“ 

одбранио је 24. октобра 2014. године и стекао академско звање, магистар шумарских 

наука - област Шумарство. 

Школске 2016/17. године уписао је докторске студије на Шумарском факултету 

Универзитета у Београду, Модул 1. Шумарство,  Подмодул М1.5 – Искоришћавање 

шума и ловство са заштитом ловне фауне, и тренутно у фази израде докторске 

дисертације са радом на припреми одбране дисертације. 

Универзитет у Београду, Веће научних области биотехничких наука, одлуком 

број 61206-37/2-18 од 16.01.2018. дало је сагласност на тему докторске дисертације 

,,Систем мониторинга популација јеленске дивљачи у Србији“. Ментор је др Драган 

Гачић, ванредни професор Универзитета у Београду – Шумарски факултет. 

У школској 2016/17. години, учествовао је у реализацији дела наставе на 

основним студијама из предмета Ловство са заштитом ловне фауне (II година, IV 

семестар) на Шумарском факултету у Београду. 



2 
 

Дуги низ година био је запослен као саветник и републички инспектор у 

министарству надлежном за послове заштите животне средине, а потом на пословима 

инспекцијског надзора као државни службеник Министарства унутрашњих послова 

Републике Србије. 

Склоност према научно-истраживачком раду исказана је и на пословима 

координације процене ризика и плана заштите од удеса, потом у држању наставе и 

обуци полицијских службеника на заштити и спасавању људи, материјалних и 

културних добара и животне средине, као и кроз професионално ангажовање и стручно 

усавршавање у земљи и иностранству. 

Служи се руским и енглеским језиком и веома је активан у успостављању и 

реализацији научне сарадње са колегама из сродних научно-образовних институција из 

Словеније и Хрватске. 

Запослен је у Министарству заштите животне средине Републике Србије у 

Сектору за надзор и превентивно деловање у животној средини. Обавља послове 

Руководиоца републичке инспекције за заштиту животне средине у својству начелника 

Одељења за заштиту биодиверзитета. 

У претходном периоду учествовао je у два национална научно-истраживачка 

пројекта: 

1. „Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивљачи у 

централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију 

(насељавање) и мера за унапређење процеса реинтродукције – I фаза“, 

акроним пројекта „SRBREDDEER“, који је финансирала Управа за шуме 

Министарства пољопривреде и заштите животне средине током периода 

2016-2017. година. 

2. „Истраживање узрока и последица нестајања јеленске дивљачи у 

централној Србији, дефинисање површина погодних за реинтродукцију 

(насељавање) и мера за унапређење процеса реинтродукције – II фаза“, 

акроним пројекта „SRBREDDEER“, који је финансирала Управа за шуме 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде током периода 

2017-2018. година. 

Учествовао је у изради 10 научних радова, по категоријама: M33 – три рада, 

М51 – три рада, М63 – један рад, М64 – два рада и М72 – магистарски рад. Списак 

референци дат је у Прилогу 1. 
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Члан је ловачког удружења ,,Кошутњак“ са седиштем у Београду, Удружења 

грађана љубитеља природе и дивљачи ,,Срна Главица“ из Грачаца код Врњачке Бање, 

као и Удружења шумарских и ловних радника Србије ,,Шума и лов“ из Београда. 

На основу наведеног, мр Славко Младеновић дипл. инж. шумарства испуњава 

све услове за избор у истраживачко звање истраживач-сарадник. Такође, кандидат 

поред професионалне заинтересованости и личног усвршавања показује велику жељу и 

активно учествује у научно-истраживачким и наставним активностима, као и у 

успоставаљању сарадње са колегама из струке. 

Комисија за писање Извештаја која је образована одлуком број 01-2/23 од 

24.02.2021. године, предлаже Наставно-научном већу Шумарског факултета 

Универзитета у Београду да се мр Славко Младеновић изабере у истраживачко звање 

истраживач-сарадник.  

 

Београд, 09.03.2021. год.  

 

 

                                                        ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 

 

__________________________________________ 

                                                                   др Драган Гачић, ванредни професор 

                                                           Универзитета у Београду-Шумарски факултет 

 

__________________________________________ 

                                                              др Милорад Даниловић, редовни професор 

                                                           Универзитета у Београду-Шумарски факултет 

 

__________________________________________ 

                                                               др Драгица Вилотић, редовни професор 

                                                           Универзитета у Београду-Шумарски факултет 
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Прилог 1 

Списак референци мр Славка Младеновића 

 

M33 

Gačić, D., Danilović, M., Mladenović, S. (2012): Comparative analysis of hunting grounds 

in the area of Belgrade, Proceedings of the International Scientific Conference „Forests in 

the Future - Sustainable Use, Risks and Challenges“, October 4-5 2012. Belgrade, p. 1067-

1074. 

 

Mladenović, S., Gačić, D., Nedeljković, J., Ranković, N., Nonić, D. (2017): Stakeholders’ 

attitudes towards the hunting sector in Serbia: regulatory framework and wildlife protection 

system, Book of Proceedings - VIII International Scientific Agriculture Symposium 

“AGROSYM 2017”, October 5-8 2017. Jahorina, p. 2624-2631. 

 

Nedeljković, J., Nonić, D., Gačić, D., Mladenović, S., Avdibegović, M. (2017): Institutional 

framework, cooperation and measures for the Serbian hunting sector improvement, Book of 

Proceedings - VIII International Scientific Agriculture Symposium “AGROSYM 2017”, 

October 5-8 2017. Jahorina, p. 2632-2639. 

 

М51 

Gačić, D.P., Mladenović, S., Filipović, M., Živković, M. (2017): Gazdovanje jelenskom 

divljači u Srbiji, Ecologica, Vol 24, No 86: 385-389. 

 

Mladenović, S., Filipović, M., Gačić, D.P. (2017): Gazdovanje srnećom divljači na području 

Beograda, Ecologica, Vol. 24, No 87: 617-621. 

 

Mladenović, S., Gačić, D.P., Simić, A., Ostojić, M. (2019): Monitoring stanja populacija 

jelena (Cervus elaphus) u Srbiji, Ecologica, Vol. 26, No 93: 78-84. 

 

М63 

Gačić, D.P., Mladenović, S., Simić, A., Ostojić, M. (2018): Sadašnje stanje divljih papkara u 

Srbiji sa naglaskom na običnog jelena (Cervus elaphus L.), Zbornik radova 8. naučnog skupa 

o lovstvu i lovnom turizmu „Lovstvo i održivi razvoj kroz prizmu konflikta ekonomskog, 

ekološkog i etičkog“, 21. april 2018., Žagubica, str. 81-94. 

 

М64 

Gačić, D.P., Mladenović, S., Vukmirović, M. (2016): Gospodarenje populacijama divljači u 

lovištima na području Beograda, Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem 

„Priroda i divljač“, 14. april 2016., Karlovac, Zbornik sažetaka, str. 22-23. 

 

Mladenović, S., Simić, A. (2017): Zakonodavna regulativa u periodu od 1819. do 2010. 

godine u oblasti zaštite jelenske divljači u Srbiji, 1. Srpsko savetovanje sa međunarodnim 

učešćem o gazdovanju i zaštiti lovne faune, 12. oktobar 2017., Kraljevo, Jelenska divljač : 

Zbornik sažetaka, str. 61-66. 
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M72 

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

Магистарски рад, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 76 листова. 

 

Остале стручне публикације 

Гачић Д., Хаџи-Павловић М., Пантелић А., Младеновић С., Остојић М., Штрбац Д., 

Борота Д., Грујовић Д., Пантић Д., Милутиновић И., Јерина К., Покорни Б., Нонић Д., 

Филиповић М., Кузмановић З., Живковић М., Симић А., Софијанић С., Вилотић Ј., 

Лазић К. (2017): Јеленска дивљач у Србији : стање и могућности, Универзитет у 

Београду, Шумарски факултет, Београд, стр. 1-29. 
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