
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Предмет: Извештај Kомисије за утврђивање испуњености услова за избор 
                  MSc Александра Поповића у звање истраживач-сарадник 

На основу члана 58. Статута Универзитета у Београду - Шумарског факултета и 
члана 6. Правилника о стицању истраживачких и научних звања („Службени гласник РС“, 
број 159. од 30. децембра 2020. године), Наставно-научно веће Шумарског факултета је 
донело одлуку бр. 01-2/38 од 31.3.2021.године о покретању поступка за избор MSc 
Александра Поповића у звање истраживач-сарадник. Истом одлуком Наставно-научног 
већа именовани су и чланови комисије за писање извештаја и оцену испуњености услова 
за избор у истраживачко звање у саставу: 

1. др Дамјан Пантић, редовни професор Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета,  

2. др Милан Медаревић, редовни професор Универзитета у Београду-Шумарског 
факултета, у пензији, 

3. др Ненад Петровић, доцент Универзитета у Београду-Шумарског факултета. 

За писање извештаја Комисија је на располагању имала биографске податке 
кандидата, списак објављених научних радова, списак пројеката на којима је учествовао, 
копију одлуке Већа научних области биотехничких наука Универзитета у Београду о 
усвајању научне заснованости теме докторске дисертације и копију одлуке о стицању 
претходног научног звања истраживач-приправник. На основу увида у поднету 
документацију, а у складу са члановима 85. и 86. Закона о науци и истраживањима 
(„Службени гласник РС“, бр. 49/2019), Комисија подноси следећи 

ИЗВЕШТАЈ 

Александар Поповић је рођен 23. априла 1993. године у Пријепољу. Основну 
школу је завршио у Пријепољу, средњу у Београду. Шумарски факултет у Београду, 
Одсек за шумарство, уписао је школске 2012/13. године, а завршиo школске 2015/16. 
године као студент генерације, с просечном оценом 9,69.  

Мастер рад под насловом „Адаптивно планирање газдовања шумама у условима 
израженог ризика у најзаступљенијим типовима шума на Златару“ одбранио је у 
септембру 2017. године и стекао академско звање мастер инжењер шумарства.  

Након завршених мастер студија, школске 2017/18 године уписао је докторске 
академске студије на Шумарском факултету Универзитета у Београду, Модул 1-
Шумарство, Подмодул 1.7.-Планирање газдовања шумама. На основу одлуке Већа 
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научних области биотехничких наука Универзитета у Београду бр. 61206-2169/2-20 од 7. 
јула 2020. године кандидату је усвојена предложена тема докторске дисертације под 
насловом: „Оцена еколошких, структурних и производних карактеристика Панчићеве 
оморике, молике и мунике са аспекта заштите и очувања њихових станишта“. Истом 
одлуком именован је и ментор, др Ненад Петровић, доцент Шумарског факултета 
Универзитета у Београду. 

По завршетку основних студија, кандидат је ангажован од стране Шумарског 
факултета као стручни сарадник на пројекту израде планских докумената за ЈП за 
газдовање заштитним шумама Врњачке Бање, Шуме Гоча.  

У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, у периоду 2017-2018. 
године, за потребе Управе за шуме радио је на пословима везаним за израду 
хармониграма, као и упоредног прегледа подударања одредби сваког члана прописа са 
примарним и секундарним изворима права ЕУ.  

Одлуком Наставно-научног већа Шумарског факултета, бр. 01-2/72 од 31.05.2018. 
године изабран је у звање истраживач-приправник. На основу Уговора о финансирању 
научноистраживачког рада НИО од 01.06.2018. ангажован је на Шумарском факултету у 
оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
ТР 37001 „Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у Републици Србији“, на 
пословима сарадника, у звању истраживач-приправник на катедри Планирање газдовања 
шумама. 

Као сарадник на Шумарском факултету, школске 2018/19. године учествовао је у 
дежурствима на испиту из Математике. У оквиру наставе на предмету Планирање 
газдовања шумама (VII-семестар основних академских студија) успешно је учествовао у 
припреми и одржавању вежби током школске 2019/20. и 2020/21. године, као и у свим 
видовима помоћи предметним наставницима. 

Године 2018. активно је учествовао у организацији међународне научне 
конференције младих истраживача „ШУМЕ ЕВРОАЗИЈЕ – СРПСКЕ ШУМЕ“. Такође, 
учествовао и у припреми и реализацији три национална семинара из области планирања 
газдовања шумама. 

У циљу развоја академских вештина учествовао је у програму сталног усавршавања 
наставно-научног особља Универзитета у Београду у оквиру пројекта „ТRAIN“ током 
академске 2017/18. и 2018/19. године. 

У периоду од избора у звање истраживач-приправник дo покретања поступка за 
избор у звање истраживач-сарадник, MSc Александар Поповић је објавио 5 рaдова 
(Прилог 1) у следећим категоријама: 

- 1 рад у националном часопису међународног значаја (М24); 

- 3 рада саопштена на скупу међународног значаја штампаних у целини (М33); 

- 1 саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34). 

Значајно стручно искуство стекао је учешћем у активностима на изради пет 
планских докуменат (Основа газдовања шумама) и два специфична планска документа у 
складу с пословима на управљању парк шумама. У периоду од 2018. до 2020. године био 
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је ангажован на четири национална пројекта едукативно-стручног карактера у 
организацији Коморе инжењера шумарства Србије. Посебно се истиче учешће на 
међународном научно-истраживачком пројекту „Еколошка мрежа Србије и црвене листе“ 
(Прилог 2). 

У складу са наведеним, Комисија предлаже Наставно-научном већу Шумарског 
факултета, да се MSc Александар Поповић изабере у звање истраживач-сарадник, 
Универзитета у Београду - Шумарског факултета. 
 
  

Београд, 5. април 2021. године 
 
 
 
                                                                                                   ЧЛАНОВИ  КОМИСИЈE 
 
 
                                                                                       ________________________________________________ 
                                                                                       др Дамјан Пантић, редовни професор 
                                                                        Универзитета у Београду-Шумарског факултета,  
                 председник комисије 
 
 
                                                                                       ________________________________________________ 
                                                                                     др Милан Медаревић, редовни професор 
                                                                        Универзитета у Београду-Шумарског факултета, 
                                                                                                          у пензији 
 
 
                                                                                  ____________________________________________ 
                                                                                                    др Ненад Петровић, доцент  

 Универзитета у Београду-Шумарског факултета 
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ПРИЛОГ 1. 
 

Ред. 
бр. 

Кат. Наслов 

М20-Радови објављени у научним часописима међународног значаја 

М24-Рад у националном часопису међународног значаја 

1. M24 

Поповић А., Перовић М. (2019): Ново налазиште мунике (Pinus heldreichii Christ) у 
Cрбији на локалитету „Ђерекарски омар“ у околини Тутина, Удружење шумарских 
инжењера и техничара, Шумарство бр. 3-4, Београд, Србија. 

http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2019_3-4/sumarstvo2019_3-
4_rad09.pdf 

М30-Зборници са међународних научних скупова 

М33-Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини 

2. M33 

Popović A. (2019): Planning the size of sample plots in the research Мacedonian pine stands 
in the strict nature reservate „Мali Вeleg“ in South Serbia, X International Agriculture 
Symposium “Agrosym 2019”, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Jahorina, 
Bosnia and Herzegovina. 

http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2019_FINAL.pdf 

3. M33 

Glavendekić M., Medarević M., Popović A., Vujičić D., Obradović S. (2020): Insect pests in 
forests of Čačalica Memorial Park (Požarevac, Serbia). In: Dendrobiotic Invertebrates and 
Fungi and their Role in Forest Ecosystems. The Kataev Memorial Readings – XI. Proceedings 
of the All-Russia Conference with International Participation (ed. by D.L. Musolin, 
N.I. Kirichenko, A.V. Selikhovkin). St. Petersburg (Russia): St. Petersburg State Forest 
Technical University, 2020. 

https://spbftu.ru/wp-content/uploads/2020/11/Glavendekic.pdf 

4. M33 

Popović A. (2020): Estimating indices of spatial forest structure on different types of samples 
on sample plots in Serbia, Proceedings of the XI International Scientific Agricultural 
Symposium “Agrosym 2020”, University of East Sarajevo, Faculty of Agriculture, Jahorina, 
Bosnia and Herzegovina. 

http://agrosym.ues.rs.ba/article/showpdf/BOOK_OF_PROCEEDINGS_2020_FINAL.pdf 

М34-Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу 

5. М34 

Popović A. (2019): Adaptive management in forestry in conditions of expressed risks in the 
forest of Norway spruce on the mt. Zlatar, XVIII International Conference of Young Scientists, 
FOREST OF EURASIA – SERBIAN FORESTS, dedicated to the academician Prof. Žarko 
Miletić (1891-1968), University of Belgrade Faculty of Forestry, Belgrade. 
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ПРИЛОГ 2. 
 

СПИСАК ПРОЈЕКАТА И СТУДИЈА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ И СТРУЧНОГ КАРАКТЕРА 
 
1. Обрадовић С. (руководилац) (2017): Основа газдовања шумама за ГЈ “Гоч-Врњачка бања”, финансијер 

- ЈП „Шуме Гоч“, Врњачка Бања; 

2. Обрадовић С. (руководилац) (2017): Основа газдовања шумама за ГЈ “Гоч-Станишинци”, финансијер - 
ЈП „Шуме Гоч“, Врњачка Бања; 

3. Обрадовић С. (руководилац) (2018):  Основа газдовања шумама за ГЈ “Гоч-Гвоздац А”, финансијер 
Универзитет у Београду-Шумарски факултет; 

4. (2018):  Основа газдовања шумама за ГЈ “Милићево брдо”, финансијер ЈКП „Зеленило –Београд“; 

5. Медаревић М. (руководилац) (2018):  Израда пројектне документације реконструкције и ревитализације 
Споменика природе „Парк института у Сремској Каменици“ и израда биолошке основе (валоризације) 
дендрофлоре финансијер-УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ 
КАМЕНИЦИ - Сремска Каменица; 

6. Стефановић А. (руководилац) (2018): „Програм и активности за реализацију подршке пројекту 
промоције стручне и практичне обуке након завршеног образовања у шумарском сектору Србије“, 
Комора инжењера шумарства Србије, финансијер Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Управа за шуме; 

7. Стефановић А. (руководилац) (2019): „Увод у нове елементе планирања газдовања шумама и ГИС“, 
Комора инжењера шумарства Србије, финансијер Министарство пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Управа за шуме; 

8. Стефановић А. (руководилац) (2019-2020): „Програм активности за подршку промоцији стручне и 
практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“, Комора инжењера 
шумарства Србије, финансијер Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за 
шуме; 

9. Члан радног тима на пројекту (2020): „Програм развоја и основе газдовања Спомен парка Чачалица“, 
Универзитет у Београду Шумарски факултет, финансијер Град Пожаревац, Градска управа града 
Пожаревца; 

10. Петровић Н. (руководилац) (2020):  Основа газдовања шумама за ГЈ “Црна река”, финансијер 
Универзитет у Београду-Шумарски факултет; 

11. Стефановић А. (руководилац) (2020): „Адаптивни приступ оперативном планирању газдовања 
шумама“, финансијер Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за шуме; 

12. Медаревић М. (руководилац) (2018-2021): Одрживо газдовање укупним потенцијалима шума у 
Републици Србији, ТР-37008, финасијер- Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, Београд; 

13. Лакушић Д. (руководилац) (2020): "ЕКОЛОШКА МРЕЖА СРБИЈЕ И ЦРВЕНЕ ЛИСТЕ", а акроним 
"ЕМ+ЦЛ, финансира Завод за заштиту природе Србије, а као реализатор изводи Конзорцијум 
институција које предводи Биолошки факултет Универзитет у Београду преко свог Центра за 
информације о биодиверзитету. Конзорцијум чине: Универзитет у Београду - Биолошки факултет, 
Институт за биолошка истраживања “Синиша Станковић“, Универзитета у Београду, Природњачки 
музеј у Београду, Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Универзитет у Нишу – Природно-
математички факултет, Универзитет у Крагујевцу - Природно-математички факултет, Универзитет у 
Новом Саду - Природно-математички факултет, Институт за мултидисциплинарна истраживања, 
Универзитета у Београду. 


