
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

 

 

Предмет:  Извештај Комисије за избор једног наставника (ванредног професора) за 

ужу научну област Планирање газдовања шумама 

 

 

Одлуком Изборног већа Универзитета у Београду-Шумарског факултета бр. 01-3/24 

од 25.05.2022. године, на основу члана 10. Правилника о начину и поступку 

стицања звања наставника и заснивања радног односа наставника Универзитета у 

Београду (Гласник Универзитета, бр. 200 од 22.11.2017. год.) и члана 63. Статута 

Факултета бр. 01-1/36 од 14.3.2019 год., а на предлог Већа одсека за шумарство и 

заштиту природе бр. 06-2449/3 од 23.03.2022 год, и чл. 21 Правилника о поступку и 

начину вредновања и квантитативном исказивању научно-истраживачких резултата 

истраживача, образована је Комисија за писање Извештаја за избор др Ненада 

Петровића у наставно звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област: 

Планирање газдовања шумама, у следећем 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 Војислав Дукић, ванредни професор Универзитета у Бања Луци -

Шумарског факултета.  

 

На основу одлуке Декана Шумарског факултета Универзитета у Београду, расписан 

је конкурс за избор једног НАСТАВНИКА (СВА ЗВАЊА) за ужу научну област: 

ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА, који је објављен у листу „Послови“ бр. 

991 од 15.06.2022. године. Након прегледа конкурсне документације, Комисија 

подноси следећи: 

 

И З В Е Ш Т А Ј   

 

На расписани конкурс за избор једног наставника (сва звања) за ужу научну област: 

Планирање газдовања шумама пријавио се само један кандидат - др Ненад 

Петровић, доцент на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Кандидат је 

доставио потпуну документацију у складу са условима конкурса. 
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1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Ненад Петровић је рођен 04. септембра 1974. године у Лозници. Основну школу је 

завршио у Лешници, средњу шумарску школу у Сремској Митровици. Шумарски 

факултет у Београду уписао је 1994. године, а  дипломирао 1999. године.  

 

Запослен је на Шумарском факултету у Београду од априла 2001 године, где је 

радио на пословима асистента приправника на предмету Планирање газдовања 

шумама. У звање асистента у оквиру истог предмета изабран је 2006. године, а у 

звање доцента  06.12.2012. године.  

 

У оквиру досадашње каријере на Шумарском факултету у Београду учествовао је 

више пројеката од националног и међународног значаја. Од 2004. до 2012. године 

ангажован је као координатор и контакт особа на пројекту FOPER (развој 

капацитета у образовању и истраживању из области шумарске политике и 

економике у региону западног Балкана). Од 2006. до 2008. године учествује на 

пројекту PRIFORT (истраживање о предусловима за оснивање интересних 

асоцијација приватних шумовласника у региону западног Балкана), финансираном 

од стране аустријског Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. На 

националном нивоу, учествоваво је на пројектима технолошког развоја 

финансираних од стране Министарства науке.  У току 2012. године био је један од 

координатора пројекта „Националне инвентуре шума у својини физичких лица“. У 

периоду 2015-2017. године учествовао je као координатор пројекта 

„Имплементација иновативног планирања газдовања шумама уз поштовање 

економских, еколошких и друштвених аспеката у Србији“. 

У периоду (2018/19 и 2020-2022) био је руководилац следећих пројеката: BMEL и 

ANKLIWA финансирани од стране Немачког Министраства за Пољопривереду, 

GCP/SRB/002/GЕF/FAO финансирани од стране глобалног фонда за животну 

средину. Такође, био је и истраживач и члан Управног одбора на пројекту COST 

Action Cost TN1401: Capacity Building in Forest Policy and Governance in Western 

Balkan Region (CAPABAL). 

 

Аутор је више научних радова од националног и међународног значаја. Објавио је 

девет радова у часописима индексираним на SCI листи. Коаутор је монографије 

Националне ивентуре шума Србије, као и међународне студије о спремности 

приватних шумовласника за основањем интересних асоцијација у региону западног 

Балкана. Учесник је студије о могућности примене концепта Natural Based Solution 

у Србији.  

 

Предавач на предмету Планирање газдовања шумама на Шумарском факултету у 

Београду. Такође, Ненад Петровић је у периоду од  02.10.2017. године  до  

30.09.2021. године био ангажован као наставник на студијском програму 

Шумарство на Шумарском факултету Универзитета у Бања Луци. Био је Предавач 

на међународним Мастер студијама из области Шумарске политике и економике у 

Београду и Сарајеву. Учесник неколико међународних летњих школа у Финској, 

Француској, Немачкој из шире области одрживог управљања шумским ресурсима. 

Говори немачки, енглески и шпански језик. 

 

I – ОПШТИ УСЛОВИ 

 

На основу података у конкурсном материјалу, Комисија констатује да је кандидат 

др Ненад Петровић 2012. године одбранио докторску дисертацију на Универзитету 

у Београду – Шумарском факултету, под насловом „Однос државе и приватних 

шумовласника према шуми као основ дефинисања модела планирања газдовања 

шумама у Србији'' и стекао научни назив доктор наука – биотехничке науке. 
 

II – ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Према „Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитетуу Београду” (Гласник Универзитета у Београду, бр. 192/16, 195/16, 

199/17, 203/18 и 223/21),одељак В) (ћирилично Б) групација техничко-технолошких 

наука, табела В1 (ћирилично Б1) „ванредни професор”, кандидат за избор у звање 

ванредног професора мора у претходном изборном периоду испунити обавезне 

услове који се односе на: наставну делатност и оцену педагошког рада, научно-

истраживачки рад и публиковану наставну литературу. 
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2. НАСТАВНА ДЕЛАТНОСТ И ОЦЕНА ПЕДАГОШКОГ РАДА 

 

Кандидат је у досадашњем периоду прошао све фазе рада у настави, од извођења 

вежби, преко реализације теренске наставе, колоквијума, до предавања и завршних 

испита. Тренутно, др Ненад Петровић изводи наставу на сва три нивоа студија на 

Шумарском факултету у Београду, према шеми датој у табели 1. 

 
Табела 1. Шема извођења наставе на различитим нивоима студија 

Ниво студија Обавезни предмет Изборни предмет 

Основне студије 
Планирање газдовања 

шумама 

Планирање управљања заштићеним 

подручјима 

Мастер студије 
Планирање газдовања 

шумама 

1. Просторна анализа у планирању 

газдовања шумама 

2. Еколошке основе планирања 

газдовања шума 

Мастер студије 

на енглеском 

језику 

Natural Resources 

management 
Forest Management Planning 

Докторске 

студије 
 

1.    Стратешко планирање у    

       шумарству 

2.    Еколошке основе планирања 

       газдовања шумама 

 

Резултати студентског вредновања рада наставника (табела 2), према којима је, на 

основу петогодишње евалуације (од школске 2016/17. до школске 2020/21. године), 

кандидат др Ненад Петровић оцењен одличном просечном оценом, показују да је 

реч о наставнику чији рад студенти изузетно високо вреднују. 

 
Табела 2. Вредновање педагошког рада кандидата у изборном периоду   

Предмет 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

просечна оцена  

      

Планирање газдовањa 

шумама 
4,82 4,87 4,64 4,53 4,67 

 

 

3. УЏБЕНИЧКА ЛИТЕРАТУРА 

 

Током наставног процеса поред различитих страних и домаћих уџбеника 

студентима основних и мастер студија на студијском програму «шумарство» су на 

располагању следећа уџбеничка литература где је кандидат коаутор: 

 
1. Банковић С., Медаревић М., Пантић Д., Петровић Н. (2009): Национална инвентура 

шума Републике Србије: шумски фонд Републике Србије. монографија, 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа 

за шуме, Београд, 244 стр., ISBN 978-86-83285-20-4, [COBISS.SR-ID 153672460], 

УДК 630*524.6(497.11) 

https://upravazasume.gov.rs/wp-content/uploads/2015/12/StanjeSumaRS.pdf 

2. Glueck, P., Avdibegović, M., Čabaravdić, A., Nonić, D., Petrović, N., Posavec, S., 

Stojanovska, M. (2011): Private forest owners in the Western Balkans – Ready for the 

formation of interest associations. European Forest Institute Research Report 25, ed. 

Hubert Hasenauer, Ninna Korhonen, European Forest Institute, Joensuu, Finland, 227 p., 

ISBN: 978-952-5453-84-3 

https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/efi_rr_25_2011.pdf 

3. Банковић С., Медаревић М., Пантић Д., Петровић Н. (2012): Национална инвентура 

шума у својини физичких лица у Републици Србији-метод рада, приручник, 

Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд, 172 стр., ISBN978-86-7299-

196-3, УДК 630*524.6(497.11) , ilustr. ISBN 978-86-83285-21-1. [COBISS.SR-ID 

190185228] 
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=1

90185228 

4. Банковић С., Медаревић М., Пантић Д., Петровић Н. (2012): Национална инвентура 

шума у својини физичких лица у Републици Србији-Техничка упутства за рад, 

приручник, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд, 72 стр., ISBN 

https://efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2018/efi_rr_25_2011.pdf
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=190185228
https://upravazasume.gov.rs/wp-content/uploads/2015/12/StanjeSumaRS.pdf
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=190185228
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=190185228
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978-86-7299-200-7, УДК 630*524.6(497.11) [COBISS.SR-ID 191182604] 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB

&rid=1911826044]  

 

5. ПЕТРОВИЋ, Ненад, ШЉУКИЋ, Биљана. Практикум из Планирања газдовања 

шумама. Београд: Универзитет, Шумарски факултет, 2022. 1 електронски оптички 

диск (CD-ROM). ISBN 978-86-7299-346-2. [COBISS.SR-ID 66288137] 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB

&rid=6628813737]   

 

 

 

4. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

 

4.1 Научно-истраживачки радови 

 

У свом научно-истраживачком раду др Ненад Петровић се бавио истраживањима 

везаним за тематику планирања газдовања шумама и политиком управљања 

шумским ресурсима. Посебан сегмент истраживања везан је за проблемтику 

одрживог управљања приватним шумама који својим потенцијалом представљају 

важан елемент истраживања у шумарству Србије. Научно истраживачка делатност 

може се сагледати кроз структуру објављених радова, као и учешћа на пројектима. 

 

Структуру радова др Ненада Петровића до избора у звање доцента чине: 
 

 1 поглавље у монографији међународног значаја (М14), 

 6 радова у међународном часопису са SCI листе (М23), 

 2 предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини (М31), 

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

 7 радова саопштених на скупу међународног значаја штампани у целини (М33), 

 1 истакнута монографија националног значаја (М42), 

 2 поглавља у књизи М41 или рада у истакнутом тематском зборнику водећег 

националног значаја (М44), 

 4 поглавља у књизи или рада у тематском зборнику националног значаја (М45), 

 1 рад у водећем часопису националног значаја (М51), 

 2 рада у часопису националног значаја (М52), 

 1 предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини (М61), 

 1 магистарска теза (М72), 

 1 докторска дисертација (М71), 

 3 нова техничка решења (М85), 

 

Након избора у звање доцента структура објављених радова др Ненада Петровића 

је следећа: 

 

 2 рада у врхунском међународном часопису са SCI листе (М21), 

 1 рад у међународном часопису са SCI листе (М23), 

 1 рад саопштен на скупу међународног значаја штампани у целини (М33), 

 3 саопштења са међународног скупа штампано у изводу (М34), 

 1 рад  у водећем часопису националног значаја (М51), 

 1 рад у часопису националног значаја (М52), 

 1 саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63), 

 2  студије експертизе (М110). 

 

До сада, др Ненад Петровић je објавио 44 библиографске јединице у земљи и 

иностранству. Укупна  вредност коефицијента  компетентности,  исказана  кроз  

вредност коефицијента „М“, према Правилнику о начину и поступку стицања 

звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник 

Универзитета у Београду, бр. 196) и Правилнику о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

("Сл. гласник РС", бр. 24/2016 и 21/2017),  износи 99,5 поена, од којих  је 71,0 

поена кандидат остварио до избора у звање доцента, а 28,5 поена након избора у 

звање доцента (табела 3). 

 

 

 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=191182604
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=1911826044
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=1911826044
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=66288137
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=66288137
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=66288137
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Табела 3.  Приказ компетентности др Ненада Петровића , исказане кроз вредност 

коефицијента 

 

Назив 

групе 
Врста резултата 

Вредност коефицијента компетентности 

До избора у 

звање доцента 

После избора 

у звање 

доцента 

УКУПНО 

Број Поени Број Поени Број Поени 

М10 

М14 - Поглавље у 

монографији 

међународног значаја 

1 4 - - 1 4 

М20 

М21 - Рад у врхунском 

међународном часопису,  
- - 2 16 2 16 

М23 - Рад у 

међународном часопису 

са SCI листе  

6 18 1 3 7 21 

М30 

M31 - Предавање по 

позиву са међународног 

скупа штампано у целини 

2 7 - - 2 7 

M32 - Предавање по 

позиву са међународног 

скупа штампано у изводу 

1 1,5 - - 1 1,5 

М33 - Саопштење са 

међународног скупа 

штампано у целини 

7 7 1 1 8 8 

М34 - Саопштење са 

међународног скупа 

штампано у изводу 

- - 3 1,5 3 1.5 

М40 

M42 - Монографија 

националног значаја 
1 5 - - 1 5 

M44 - Поглавље у књизи 

М41 или рад у истакнутом 

тематском зборнику 

водећег националног 

значаја 

2 4 - - 2 4 

М45- Поглавље у књизи 

или рад у тематском 

зборнику националног 

значаја 

4 6 - - 4 6 

М50 

М51 - Рад у водећем 

часопису националног 

значаја 

1 2 1 2 2 4 

М52 - Рад у часопису 

националног значаја 
2 3 1 1,5 3 4,5 

М60 

M61 - Предавање по 

позиву са скупа 

националног значаја 

штампано у целини 

1 1,5 - - 1 1,5 

М63 - Саопштење са 

скупа националног 

значаја штампано у 

целини 

- - 1 0,5 1 0,5 

М70 М71 – докторска теза  1 6 - - 1 6 

М80 

M85 - Ново техничко 

решење (није 

комерцијализовано) 

3 6 - - 3 6 

М100 

M110 - Студија 

експертиза, у Републици, 

регионима,... 

- - 2 3 2 3 

Укупно: 32 71 12 28,5 44 99,5 

УКУПАН БРОЈ РАДОВА 32 12 44 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 71,0  28,5 99,5  
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4.2. Научно-истраживачки и стручни пројекти  

 

Др Ненад Петровић учествовао је у више домаћих и међународних стручних и 

научних пројеката, као руководилац, координатор или истраживач:    

1. Петровић Н. (координатор) (2018/19; 2020-22) (Forest Management Specialist – 

Component 2 and Western Serbia): Contribution of Sustainable Forest Management to a Low 

Emission and Resilient Development. FAO Project ID: 635621; PROJECT CODE: 

GCP/SRB/002/GFF. 

2. Петровић Н. (руководилац), и сар. (2021): Посебна Основа за газдовање шумама за 

газдинску јединицу "Дебели Луг", Шумарски факултет, Београд, финансијер-

Шумарски факултет. 

3. Петровић Н. (руководилац),. и сар. (2020): Посебна основа за газдовање шумама за 

газдинску јединицу "ГОЧ – Гвоздац А", Шумарски факултет, Београд, финансијер-

Шумарски факултет. 

4. Петровић Н. (руководилац) (2019-2021) Development and implementation of adaptation 

strategies to climate change in forest management (Adaptive Forest Management – Germany 

– Serbia) – ANKLIWA-DS. 

5. Петровић Н. (руководилац) (2017-2019) Promotion of Vocational and Practical 

Postgraduate Training in the Serbian Forestry Sector  UNIQUE (GFA/BMEL). 

6. Петровић Н. (руководилац) (2015-2017) Implementation of an innovative forest 

management planning considering economic, ecological and social aspects in Serbia. 

Improvement of the forest management planning and monitoring methodology. Promotion of 

the bilateral experience exchange between Serbia and Germany. Preparation of the 

implementation of the improved planning and monitoring methodology. UNIQUE 

(GFA/BMEL). 

7. Петровић Н. (истраживач и члан Управног одбора на пројекту) (2014-2018): COST 

Action Cost TN1401: Capacity Building in Forest Policy and Governance in WesternBalkan 

Region (CAPABAL). 

8. Петровић Н. (истраживач на пројекту) COST Action FP1301(2013-2017): Innovative 

management andmultifunctional utilization of traditional coppice forests - an answer tofuture 

ecological, economic and social challenges in the Europeanforestry sector (EUROCOPPICE). 

9. Петровић Н. (истраживач и члан Управног одбора на пројекту) (2013-2016); COST 

Action FP1207: Orchestrating Forest-Related Policy Analysis in Europe (ORCHESTRA).. 

10. Петровић Н. (истраживач на пројекту) COST Action FP1201(2012-2016): Forest LAnd 

Ownership Changes in Europe: Significance for Management And Policy(FACESMAP). 

11. Петровић Н. (координатор пројекта) (2012): Национална Инвентура приватних шума у 

Републици Србији. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

12. Петровић Н. (истраживач на пројекту) (2011-2014): Sustainable management of the 

overall forest resources in the Republic of Serbia. 

13. Петровић Н. (координатор пројекта) (2010-2012): Hunters attitude, motivation and 

behavior related to participation in hunting in Southeast Europe, FOPER. 

14. Петровић Н. (истраживач на пројекту) (2010-2012): The adaptation of national forest 

policy systems in South-East European countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, 

Macedonia and Serbia) on international governance principles, FOPER. 

15. Петровић Н. (истраживач на пројекту) (2007-2009): PRIFORT - Research into the 

organization of private forest owners in the Western Balkan region. 

16. Петровић Н. (координатор пројекта) (2008-2012): FOPER  (развој капацитета у 

образовању и истраживању из области шумарске политике и економике у региону 

западног Балкана). 

17. Петровић Н. (координатор пројекта) (2003-2008): Нацинална инвентура шума 

Републике Србије.  

 

5.  ИЗБОРНИ УСЛОВИ  

 

Према „Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на 

Универзитетуу Београду” (Гласник Универзитета у Београду, бр. 192/16, 195/16, 
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199/17, 203/18 и 223/21), групација техничко-технолошких наука, „ванредни 

професор”, кандидат за избор у звање ванредног професора мора у претходном 

изборном периоду испунити најмање по једну одредницу из минимално два од три 

услова.  

 

5.1  Стручно професионални допринос 

 
  Учешће на стручним или научним скуповима националног или 

међународног нивоа 

 

Након избора у звање доцента кандидат др Ненад Петровић учествовао је на 4 

међународна и 7 националних научних и стручних скупова (конгреса, симпозијума, 

конференција). 

 
Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на  академским 

специјалистичким, мастер и докторским студијама 

 

Након избора у звање доцента, као ментор и члан комисија (прилог 1), 

учестовао је у изради и одбрани 20 завршних радова, 32 мастер радова, члан 

Комисије за одбрану 7 докторских дисертација.  

 
Аутор или коаутор елабората или студија 

 

Кандидат  др Ненад Петровић је коаутор 2 студијe (прилог 1а ) 

 
Руководилац или сарадник у реализацији пројеката  

 

Др Ненад Петровић учествовао је у више домаћих и међународних стручних и 

научних пројеката, као руководилац, координатор или истраживач. Након избора  у 

звање доцента (2012-2022) учесник је на 9 пројеката  (прилог 2). 

 
Аутор или коаутор рецензија радова 

 

Након избора, др Ненад Петровић аутор је рецензије два рада: 

 
1. Analysis state and forest management of uneven-aged stands in Bosnia and Herzegovina: A 

case study from the area of Mount Borja; Abstract ID: 22050504 

2. Structural characteristics and functional use of spruce seed stand „Vršak-Uvala“; Abstract ID: 

22130505 

 

5.2  Допринос академској и широј заједници  
 

Председник или члан органа управљања, стручног органа, помоћних стручних 

органа или комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству 

 

На Шумарском факултету Универзитета у Београду, након избора у звање доцента, 

др Ненад Петровић је директор Центра за наставно-научне објекте Шумарског 

факултета у Београду, као и члан:  

- Већа одсека за шумарство и заштиту природе; 

- Наставно-научног већа; 

- Изборног већа; 

- Комисије за оцену квалитета наставе; 

- Ловачког удружења  "Мирко Лавадиновић" у Београду. 

 

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

заједници 

 

1. Члан радне групе за израду Правилника о садржини Основе, евиденццији 

извршених радова и садржини и начину вођења  шумске хронике 

 
Учешће у наставним активностима који не носе ЕСПБ бодове 

                     (перманентно образовање, курсеви у организацији професионалних  

удружења и институција или сл.) 
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1. Практична примена упутстава за газдовање шумама у ШГ „Топлица“ Куршумлија, 

18 -29.2021. године (Комора инжењера шумарства Србије); 

2. Практична примена упутстава за газдовање високим мешовитим шумама храста и 

високим мешовитим шумама букве у НБ Дебели Луг, 01 - 04. септембар 2020. 

године  (Комора инжењера шумарства Србије); 

3. Практична примена упутстава за газдовање високим мешовитим шумама смрче у 

ШГ Рашка, Мојстир, 15 - 18.9.2020. године (Комора инжењера шумарства Србије). 

 

5.3  Сарадња садругим високошколским научноистраживачким установама у 

       земљи и иностранству 

 
Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 

остварења  са  другим високошколским или научноистраживачким 

установама у земљи или иностранству 

 

Др Ненад Петровић је, након избора у звање доцента, руководилац и учесник  

различитих међународних пројеката (COST, ANKLIWA), конференција, конгреса, 

семинара, интер-катедарских састанака: 

 
1. Petrović N. (руководилац) (2019-2021): Development and implementation of adaptation 

strategies to climate change in forest management (Adaptive Forest Management – 

Germany – Serbia) – ANKLIWA- DS. 

2. Петровић Н. (истраживач и члан Управног одбора на пројекту) (2014-2018): COST 

Action Cost TN1401: Capacity Building in Forest Policy and Governance in 

WesternBalkan Region (CAPABAL 

 

Радно ангажовање у настави или комисијама на другим високошколским или 

научноистраживачким установама у земљи или иностранству 

 

Након избора у звање доцента, др Ненад Петровић је у периоду од  02.10.2017. до 

30.09.2021. године био ангажован као наставник на студијском програму 

Шумарство на Шумарском фгакултету Универзитета у Бања Луци, где је био и 

ментор  у изради и одбрани  једног завршног рада.  

 
1. Руњо Марко (2019): Очување трајног склопа ГЈ „Јадовник“ са аспекта водо-

заштитне функције. 

 

Руковођење или чланство у органима или професионалнм удружењима или 

oрганизацијама националног или међународног нивоа 

 

Др Ненад Петровић је члан следећих организација: 

 

1. Коморе инжењера шумарства Србије; 

2. члан Управног одбора на пројекту COST Action Cost TN1401: Capacity 

Building in Forest Policy and Governance in WesternBalkan Region 

(CAPABAL). 

 
Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма 

 

Ненад Петровић је у периоду од 2008. до 2012. године био руководилац  пројекта 

FOPER (развој капацитета у образовању и истраживању из области шумарске 

политике и економике у региону западног Балкана).  

 

6.  ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Комисија за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор једног 

наставника-ванредног професора за ужу научну област Планирање газдовања 

шумама, који је објављен у листу „Послови“ бр. 991 од 15.06.2022. године, 

утврдила је да се на наведени конкурс у предвиђеном року пријавио само један 

кандидат, др Ненад Петровић, доцент Шумарског факултета Универзитета у 

Београду. 

 

Значајан је рад кандидата у обезбеђивању научно-наставног подмлатка. Као ментор 

или члан Комисије учествовао је у изради и одбрани 20 завршних радова, 32 мастер 

рада и 7 докторских  дисертација (Прилог 1). 
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Позитивне оцене педагошког рада др Ненада Петровића, које су добијене 

студентским анкетама током протеклог изборног периода показује да је реч о 

квалитетном наставнику  чији рад студенти високо вреднују.  

 

Др Ненад Петровић је учествовао у више домаћих и међународних стручних и 

научних пројеката и студија. На основу оцене активности и постигнутих резултата 

др Ненада Петровића у научно-истраживачком и стручном раду, може се 

закључити да је кандидат својим радом показао да располаже солидним теоријским 

и пректичним знањем из области Планирање газдовања шумама. У раду испољава 

запажену систематичност у фази припреме и анализе, а креативност у изналажењу 

одговарајућих решења и закључака. У својим радовима кандидат исцрпном 

критичком анализом литературе и кроз дискусију даје значајан допринос у 

разјашњењу разних проблема и закључака из светске и домаће литературе. (прилог 

2). 

 

Кандидат др Ненад Петровић у својим истраживањима има мултидисциплинаран 

приступ, показује склоност ка тимском раду, а остварује и врло успешну и блиску 

сарадњу са истраживачима из земље и иностранства. Као резултат таквих 

активности могу се навести активности неколико међународних летњих школа, 

учешће као предавач на међународним Мастер студијама у Сарајеву и Београду, 

али и учешће у више међународних пројеката и студија. При томе, треба имати у 

виду да одлично влада енглеским и немачким језиком, што му омогућава приступ 

литератури различитих говорних подручја. 

 

У свом досадашњем раду, др Ненад Петровић има објављених 44 библиографских 

јединица, штампаних у земљи и иностранству. У међународним часописима са SCI 

листе објавио је 9 радова. Укупна вредност коефицијента компетентности, исказана 

кроз вредност коефицијента „М“ према Правилнику о начину и поступку стицања 

звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (Гласник 

Универзитета у Београду, бр. 196) и Правилнику о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача 

("Сл. гласник РС", бр. 24/2016 и 21/2017), износи 99,5 поена (прилог 3). Објављени 

радови кандидата имају стручну, научну и апликативну вредност. 

 

На основу свега напред изложеног, као и на основу анализе доставњеног 

материјала, Комисија је проценила да је кандидат испунио све услове за избор у 

звање наставника - ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА, предвиђене Законом о високом 

образовању (Службени гласник РС, број 76-05), Статутом Универзитета у Београду 

(Гласник Универзитета у Београду, број 131-06) и Критеријумима за стицање звања 

наставника на Универзитету у Београду и предлаже Изборном већу Шумарског 

факултета Универзитета у Београду да др Ненада Петровића изабере у звање 

наставника - ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПЛАНИРАЊЕ 

ГАЗДОВАЊА ШУМАМА. 

 

Београд,  04.07.2022. године          КОМИСИЈА: 

 

др Дамјан Пантић, редовни професор 

Универзитета у Београду-Шумарског факултета 

 

 

_____________________________________ 

 

др Милан Медаревић, редовни професор 

Универзитета у Београду-Шумарског факултета, у 

пензији     

 

_____________________________________ 

 

                         др Војислав Дукић, ванредни професор    

 Универзитета у Бања Луци -Шумарског факултета 

 

 

___________________________________ 
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ПРИЛОГ 1 

 
КОМИСИЈЕ ЗА ОДБРАНУ ЗАВРШНИХ РАДОВА, МАСТЕР РАДОВА И 

ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

 

Ментор и члан Комисије завршног рада  

 

1. Лазаревић Н. (2019): Упоредна анализа примене концепта циљног пречника у односу 

на досадашњи систем планирања газдовања на примеру средњедобне састојине храста 

лужњака у Равном Срему. 

2. Милошевић Т. (2021):Стање шума на подручју ШУ "Лебане": проблеми и циљеви 

газдовања  

3. Милосављевић Н. (2021): Стање шума, циљеви и проблеми газдовања у ГЈ "Сагоњевска 

Црна чука"  

4. Самарџић И. (2021): Утицај селективне прореде јаког интензитета на структуру и 

елементе раста једнодобне састојине букве у ГЈ "Источна Барања" 

5. Јакшић С. (2019): Стање шума у Споменику природе "Парк Института у Сремској 

Каменици" и план заштите, неге и ревитализације; 

6. Пендић М. (2019): Структурне и производне карактеристике чистих и мешовитих шума 

букве и смрче на подручју ГЈ "Бисер Вода-Врањи крш-Лиса-Борје" 

7. Лазаревић Ђ. (2019): Структурне и производне карактеристике вештачки подигнутих 

четинара у газдинској јединици "Гоч-Станишинци" 

8. Ђоковић Д. (2019): Анализа покрета инвентара у односу на континуитет планирања 

шумама у Г.Ј. "Гоч-Гвозденац А" 

9. Пановић Д. (2019): Стање шумских засада на територији ШУ Александровац, циљеви 

газдовања, мере за њихово остваривање и проблеми газдовања 

10. Дробњаковић Н. (2018): Стање, проблеми и циљеви газдовања мешовитим шумама 

четинара и лишћара у Лимском шумском подручју; 

11. Софренић Ђ. (2018): Структура и производне карактеристике у мешовитим шумама 

лужњака, јасена и граба - Газдинска јединица "Грабовачко-Витојевачко острво" 

12. Софренић Ђ. (2018): Структура и производне карактеристике у мешовитим шумама 

лужњака, јасена и граба- Газдинска јединица "Грабовачко-Витојевачко острво" 

13. Мартаћ Н. (2018): Структурне и производне карактеристике вештачки подигнутих 

састојина смрче и црног бора на серпентиниту 

14. Ратковић Д. (2018):  Интензитет сушења шума смрче у ГЈ "Дајићке планине" 

15. Станковић М. (2017): Иновативни приступ оперативном планирању газдовања шумама 

на примеру ГЈ "Источна Борања" 

16. Бајровић А. (2017): Раст букве (Fagus moesiaca (Domin.Maly) Czeczott.) у висину на 

подручју ГЈ "Рудник 1", ШГ "Крагујевац" 

17. Савић М. (2017): Ефекти ледолома на планирање газдовања шумама у ГЈ "Обла глава", 

могућност и начин адаптивног планирања 

18. Тадић М. (2016): Проблем и реалност планирања газдовања шумама у изворишту вода 

газдинске јединице "Јадовник-Дрвар" 

19. Мартиновић А. (2016): Биоразноврсност на састојинском нивоу на карст теренима на 

Ђердапу 

20. Глишовић Д. (2016): Адаптивно газдовање на примеру ГЈ "Гоч Гвоздац А" 

 

Ментор и члан Комисије Мастер радова 

1. TRIKIĆ, Marija. Заштићена природна добра, методолошки приступ и процедуре при 

проглашењу и утврђивању статуса на примеру Mиљаковачке шуме : мастер рад. 

Београд: [М. Трикић], 2016. X, 116 листова, [2] савијена листа, илустр. [COBISS.SR-ID 

513486236]  

2. MARKOVIĆ, Srđan. Процедура и проблеми уређивања приватних шума у Националном 

парку Фрушка гора : мастер рад. Београд: [С. Марковић], 2016. 84 листа, илустр. 

[COBISS.SR-ID 513558684]  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513486236
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513558684
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3. RAKONJAC, Miloš. Стање, циљеви и проблеми газдовања чистих и мешовитих 

састојина црног бора на Златару : мастер рад. Београд: [М. Рaкоњaц], 2016. 73 листа, 

илустр. [COBISS.SR-ID 513519772]  

4. MAMLIĆ, Milijan. Усклађивање шумског и ловног газдовања на подручју НП Фрушка 

Гора- ловиште Ворово : мастер рад. Београд: [М. Мамлић], 2016. 65 листова, илустр. 

[COBISS.SR-ID 513518236]  

5. MILUTINOVIĆ, Aleksandar. Интегрисани систем планирања управљања специјалним 

резерватом природе "Делиблатска пешчара" : мастер рад. Београд: [А. 

Милутиновић], 2015. 86 листова, илустр., табеле. [COBISS.SR-ID 513409692]  

6. NIKOLENDŽIĆ, Srećko. Одрживо газдовање у шумама водозаштитног карактера Ј.П 

"Борјак" Врњачка Бања" : мастер рад. Београд: [С. Николенџић], 2015. 98 листа, 

илустр. [COBISS.SR-ID 513417884]  

7. RISTOVIĆ, Dejan. Плански приступ газдовању састојинама храста китњака у 

Шумадијском шумском подручју : мастер рад. Београд: [Д. Ристовић], 2015. 98 

листова, илустр., табеле. [COBISS.SR-ID 513407900]  

8. MARIĆ, Đorđe. Пожаришта - ванредни принос као основ за ревизију планова 

газдовања : мастер рад. Београд: [Ђ. Марић], 2015. 56 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 

513406620]  

9. TAKAČ, Marta. Планирање газдовања заштићеним објектима као подршка одрживом 

управљању на примеру специјалног резервата природе "Горње Подунавље" : мастер 

рад. Београд: [М. Такач], 2014. 50 листа, илустр., табеле. [COBISS.SR-ID 513353628]  

10. SPASOJEVIĆ, Branka. Problemi gazdovanja u veštački podignutim sastojinama na 

Vidojevici : master rad. Beograd: [B. Spasojević], 2014. 98 listova, ilustr., tabele. 

[COBISS.SR-ID 513339036]  

11. TODOROVIĆ, Srđan. Структурне и производне карактеристике високих шума 

китњака и цера у газдинској јединици "Добри До" : мастер рад. Београд: [С. 

Тодоровић], 2014. 66 листа, илустр., табеле. [COBISS.SR-ID 513312156]  

12. GRAŠIĆ, Todora. Understanding Anti-corruption Forest Policy Networks in Serbia : master 

thesis. Belgrade: [T. Grašić], 2014. III, 66 lista, graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 513219740]  

13. FILIPOVIĆ, Đorđe. Методолошки приступ плану пошумљавања општине Сурчин : 

мастер рад. Београд: [Ђ. Филиповић], 2013. 52 листа, илустр., табеле. [COBISS.SR-ID 

513087132]  

14. VANDIĆ, Marija. Плански развој Делиблатског песка - еволуција циљева и интереса : 

мастер рад. Београд: [М. Вандић], 2013. 124 листа, илустр., табеле. [COBISS.SR-ID 

513054620]  

15. JANKOV, Dragan. Socio-economic preconditions for biomass production in private forests 

in Serbia : master thesis. Belgrade: [D. Jankov], 2013. 70 lista, graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 

512631196]  

16. MALEŠEVIĆ, Boško. Структурне и производне карактеристике мешовитих шума 

лишћара и четинара на подручју ШУ "Голијска Река" : мастер рад. Београд: [Б. 

Малешевић], 2013. 83 листа, илустр., табеле. [COBISS.SR-ID 513056924]  

17. CURMAN, Marta. Factors influencing the willingness of private forest owners to produce 

woody biomass for energy in the Republic of Croatia : master thesis. Belgrade: [M. Curman], 

2013. 67 lista, graf. prikazi. [COBISS.SR-ID 512629404]  

18. ЂОКИЋ, Сузана. Стање шума смрче и јеле, посебни циљеви и систем газдовања у 

ханпјесачком шумском подручју : мастер рад. Београд: [С. Ђокић], 2021. 47 листова, 

илустр. [COBISS.SR-ID 49460745]  

19. ПАНОВИЋ, Дејан. Циљеви, системи и проблеми газдовања шумама црног бора у 

газдинској јединици "Јеленско осоје" : мастер рад. Београд: [Д. Пановић], 2022. 43 

листa, илустр. [COBISS.SR-ID 63740681]  

20. РАТКОВИЋ, Дејан. Еколошко производне основе планирања газдовање шумама на 

Голији : мастер рад. Београд: [Д. Ратковић], 2021. 53 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 

49410569]  

21. JANJUŠEVIĆ, Petar. Mogućnost primjene djelimičnog premjera u inventuri raznodobnih 

sastojina jele i smrče na području Pljevlja : master rad. Beograd: [P. Janjušević], 2021. 71 

list, ilustr. [COBISS.SR-ID 49435913]  

22. ЛАЗАРЕВИЋ, Немања. Стање букових састојина карактера прашуме као један од 

основа за утемељење природи блиског газдовања шумама : мастер рад. Београд: [Н. 

Лазаревић], 2021. 46 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 48348425]  

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=49435913
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513518236
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512629404
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=49460745
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513056924
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=49410569
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513519772
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513407900
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513339036
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513417884
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513353628
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513087132
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513054620
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513219740
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512631196
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513409692
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513406620
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513312156
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=48348425
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=63740681
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23.  ПЕНДИЋ, Милош. Стање шума и посебни циљеви газдовања у односу на 

полифункционални аспект у појасу буково-смрчевих шума на Голији : мастер рад. 

Београд: [М. Пендић], 2021. 77 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 47041801]  

24.  САВИЋ, Младен. Усклађивање шумског и газдовања у повезаним секторима у 

Моравском шумском подручју : мастер рад. Београд: [М. Савић], 2021. 49 листова, 

илустр. [COBISS.SR-ID 48322825]  

25. САВИЋ, Младен. Усклађивање шумског и газдовања у повезаним секторима у 

Моравском шумском подручју : мастер рад. Београд: [М. Савић], 2021. 1 електронски 

оптички диск (CD-ROM), текст. [COBISS.SR-ID 48325897]  

26. ХАЏИБЕГОВИЋ, Амер. Интегрални систем планирања газдовања шумама : план - 

реализација - контрола : мастер рад. Београд: [А. Хаџибеговић], 2020. 48 листова, 

илустр. [COBISS.SR-ID 22176521]  

27. JOVIČIĆ, Dejan. Proizvodne i strukturne karakteristike mješovitih šuma lišćara i četinara u 

gazdinskoj jedinici Ratak-Devetak Rogatičko šumskoprivredno područje : master rad. 

Beograd: [D. Jovičić], 2020. 151 list, ilustr., tabele. [COBISS.SR-ID 21963785]  

28. ДЕРИКОЊИЋ, Дуња. Структурне и производне карактеристике мешовитих шума 

јеле и смрче у Лимском шумском подручју : мастер рад. Београд: [Д. Дерикоњић ], 

2020. 62, [6] листа, илустр., граф. прикази. [COBISS.SR-ID 21975817]  

29. МАРТАЋ, Никола. Шуме јеле са планског аспекта у газдинској јединици "Ђерекарски 

Омар" : мастер рад. Београд: [Н.Мартаћ], 2019. 50 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 

514049692]  

30.  LUKIĆ, Daliborka. Адаптивно планирање газдовања шумама у условима ризика : 

мастер рад. Београд: [Д. Лукић], 2018. 58 листова, илустр. [COBISS.SR-ID 513915804]  

31. POPOVIĆ, Aleksandar. Адаптивно планирање газдовања шумама у условима израженог 

ризика у најзаступљенијим типовима шума на Златару : мастер рад. Београд: [А. 

Поповић], 2017. 93 листа, илустр. [COBISS.SR-ID 513706908]  

32. VIDOVIĆ, Dragan. Сушење шума у Националном парку Фрушка гора и утицај на 

реалност планова : мастер рад. Београд: [Д. Видовић], 2017. 65 листа, илустр. 

[COBISS.SR-ID 513702812]  

 

Ментор и члан Комисије докторских дисертација 

 

1. KISIN, Bratislav M.. Принцип одрживости (трајности) у приватним шумама у Србији 

:докторска дисертација. Београд: [Б. М. Кисин], 2016. XIV, 390, 6 листова, илустр. 

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:14822. [COBISS.SR-ID 513502876] (број одлуке 01-2/48 од 

30.03.2016 године) 

2. ОБРАДОВИЋ, Снежана. Стање и развој састојина букве, јеле и смрче прашумског 

порекла у Србији као основ за планирање и обезбеђивање природи блиског газдовања : 

докторска дисертација. Београд: [С. Љ.Обрадовић], 2015. 226 листова, [2] савијена 

листа с геогр. картама, илустр., граф. прикази. http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:10394. 

[COBISS.SR-ID 513398684] (број одлуке 01-2036/1 од 25.03.2015 године) 

3. ГОЛИЋ, Игор. Еколошко производни типови шума Радаве : докторска дисертација. 

Београд: [И. З. Голић], 2021. 139 стр., илустр., граф. прикази. [COBISS.SR-ID 46983433] 

(број одлуке 01-2/59 од 28.04.2021 године) 

4. VASIĆ, Vladimir. Плански приступ газдовању буковим шумама у Србији : докторска 

дисертација. Београд: [В. Б. Васић], 2018. 272 листа, илустр., граф. прикази. 

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:19344. [COBISS.SR-ID 513901468] (број одлуке 01-2/53 од 

25.04.2018 године) 

5. MARINKOVIĆ, Marko M.. Производни потенцијал дрвне биомасе и утицај на циљеве 

газдовања шумама : докторска дисертација. Београд: [М. М. Маринковић], 2018. IV, 

213 листа, илустр., граф. прикази. http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:19188. [COBISS.SR-ID 

513876124] (број одлуке 01-2/34 од 29.03.2018 године) 

6. БАКОВИЋ, Звонимир. Уређајне мере за остваривање циљева газдовања шумама у 

савременим условима : докторска дисертација. Београд: [З. М. Баковић], 2018. XXV, 

344 листа, илустр. http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:23134. [COBISS.SR-ID 513968540] (број 

одлуке 01-2/152 од 27.09.2018 године) 

7. TUBIĆ, Bojan D.. Примена метода вишекритеријумског одлучивања при избору циљева 

газдовања шумама : докторска дисертација. Београд: [Б. Д. Тубић], 2017. 293 листа, 

илустр., граф. прикази. [COBISS.SR-ID 513760668] (број одлуке 01-2/107 од 

27.09.2017 године) 
 

 

http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:14822
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:19188
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=513876124
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=513968540
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=48322825
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=513915804
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:10394
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=46983433
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:19344
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513502876
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=21963785
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=513706908
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=48325897
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=513901468
http://phaidrabg.bg.ac.rs/o:23134
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=513702812
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=513760668
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=47041801
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=514049692
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=22176521
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=21975817
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513398684
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АУТОР ИЛИ КОАУТОР ЕЛАБОРАТА ИЛИ СТУДИЈА  

 

1. Vuković Vimić, A., Petrović, N., Weinreich, A., Pistorius, T. Решења заснована на природи 

за климатске промене и потенцијал за њихову имплементацију у Србији,  ISBN: 978-86-

7728-304-9, Београд 2021 година 

2. Dragan Nonić, Nenad Petrović, Milan Medarević, Predrag Glavonjić, Jelena Nedeljković, 

Mirjana  Stevanov, Saša Orlović, Ljubinko Rakonjac, Ilija Djordjević, Zoran Poduška, 
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ID 187618060]  http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_cont

ent&task=view&id=219&Itemid=30 

M52 1,5 

Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано  у целини: М61 

Aутор рада, наслов, објављено 
Категорија 

публикације 

Број 

поена 

28.  Медаревић М., Банковић С., Пантић Д., Петровић Н. (2003): Планирање и план у 

уређивању шума, предавање по позиву симпозијума “Савремено планирање газдовања 

шумама”, Гоч, (1-34)  

M61 1,5 

Докторска теза:  М71   

Aутор рада, наслов, објављено 
Категорија 

публикације 

Број 

поена 

29.  Однос државе и приватних шумовласника према шуми као основ дефинисања модела 
планирања газдовања шумама у Србији '' - одбрањена 2012. године на Шумарском 

факултету Универзитета у Београду. 

https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3511  

M71 6 

          Ново техничко решење (није комерцијализовано): М85 

Aутор рада, наслов, објављено 
Категорија 

публикације 

Број 

поена 

30.  Банковић С., Медаревић М., Пантић Д., Петровић Н. (2012): Национална инвентура 

шума у својини физичких лица у Републици Србији-метод рада, Приручник, Универзитет 

у Београду-Шумарски факултет, Београд, (1-172)  

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/190185228  

M85 2 

31. Банковић С., Медаревић М., Пантић Д., Петровић Н. (2012): Национална инвентура 

шума у својини физичких лица у Републици Србији-Техничка упутства за рад, 

Приручник, Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд, (1-72)  

M85 2 

32.  Банковић С., Петровић Н., Пантић Д., Грашић Т., Николић В. (2012):. Приручник за 

испитивање ставова приватних шумовласника о газдовању шумама у оквиру пројекта 

"Национална инвентура шума у својини физичких лица у Републици Србији", 

Универзитет у Београду-Шумарски факултет, Београд, (1-90)  [COBISS.SR-ID 

192351756] 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/192351756#full 

M85 2 

 

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ НАКОН ИЗБОРА У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА  

СПИСАК ПУБЛИКОВАНИХ РАДОВА 

 

Радови објављени у научним часописима међународног значаја: М21 – М23 

Aутор рада, наслов, објављено 
Категорија 

публикације 

Број 

поена 

1. PEZDEVŠEK MALOVRH, Špela, BEĆIROVIĆ, Dženan, MARIĆ, Bruno, NEDELJKOVIĆ, 

Jelena, POSAVEC, Stjepan, PETROVIĆ, Nenad, AVDIBEGOVIĆ, Mersudin (2019)  

Contribution of forest stewardship council certification to sustainable forest management of 

state forests in selected Southeast European countries. Forests, ISSN 1999-4907, iss. 8, article 

648, str. 1-24, ilustr. https://doi.org/10.3390/f10080648, doi: 10.3390/f10080648. 

[COBISS.SR-ID 5445030]  

M21 8 

2. POSAVEC, Stjepan, BEĆIROVIĆ, Dženan, PETROVIĆ, Nenad, PEZDEVŠEK MALOVRH, 

Špela (2019) Possibilities to produce additional quantities of woody biomass from small-scale 

private forests in Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia. Croatian journal of forest 

engineering : [journal for theory and application of forestry engineering], ISSN 1845-5719, 

vol. 40, iss. 1, str. 175-189, ilustr. https://hrcak.srce.hr/217408. [COBISS.SR-ID 5324710]   

M21 8 

https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/190185228
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512340380
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=30
https://doi.org/10.3390/f10080648
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=40053775
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=192351756
https://doi.org/10.3390/f10080648
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/160420620
https://hrcak.srce.hr/217408
http://glasnik.sfb.bg.ac.rs/pdf/100/01.pdf
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=5324710
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/512340380
https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/192351756#full
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=187618060
http://www.srpskosumarskoudruzenje.org.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=219&Itemid=30
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=5445030
https://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/3511
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3. POSAVEC, Stjepan, AVDIBEGOVIĆ, Mersudin, BEĆIROVIĆ, Dženan, PETROVIĆ, 

Nenad, STOJANOVSKA, Makedonka, MARČETA, Dane, PEZDEVŠEK MALOVRH, Špela. 

(2015). Private forest owners' willingness to supply woody biomass in selected South-Eastern 

European countries. Biomass & bioenergy, ISSN 0961-9534, 2015, vol. 81, str. 144-153. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953415300258, doi: 10. 1016/ j. 

biombioe. 2015.06.011. [COBISS.SR-ID 513471644],  

M23 3 

 

Зборници међународних научних скупова:   М31 - М34  

Aутор рада, наслов, објављено 
Категорија 

публикације 

Број 

поена 
4. Golić, I., Nikolić, V., Petrović, N. (2017) Utilization aspects of private forests in Western and 

Eastern Serbia relevant to the legal framework, socioeconomic influences and property 

rights. VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", Jahorina, Bosnia-

Herzegovina,  

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183050552  

М33 1 

5. ŠLJUKIĆ, Biljana, MEDAREVIĆ, Milan, BOROTA, Dragan, VASILJEVIĆ, Nevena, 

OBRADOVIĆ, Snežana, PETROVIĆ, Nenad (2017) Mapping ot forest functions as an 

instrument of sustainable forest management. У: CVJETKOVIĆ, Branislav (ur.), et al. Book 

of abstracts. Banja Luka: University,  Faculty of Forestry,  str. 44-45. [COBISS.SR-ID 

513909916] http://iciisct.conforganiser.com/bs/rad/mapping-of-forest-functions-

as/5240#.Yrh92kZBw2w 

М34 0,5 

6.  Petrović, N., Nikolić, V., Rogelja, T., Golić, I. (2015) Utilization aspects of private forests in 

Western Serbia relevant to the legal framework, socioeconomic influences and property 

rights. Proceedings of extended Abstracts International IUFRO Symposium Cross-sectoral 

policy impacts on managerial economics and accounting in forestry, Sarajevo, Bosnia-

Herzegovina,  

https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183050552  

M34 0,5 

7.  Medarević M., Pantić D., Petrović, N., Šljukić B., Obradović S., Borota D., Filipović, Đ. 

(2015): The increase in serbian forest cover as one of the two key strategic goals of forestry. 

The International Conference "Reforestation Challenges", University of Belgrade Faculty of 

forestry,2015.Belgrade.Bookofabstracts,pp10. 

https://www.reforestationchallenges.org/Files/Other/Reforestation%20Challenges%20BoA.p

df  

М34 0,5 

Радови објављени у часописима националног значаја: М51, М52 

Aутор рада, наслов, објављено 
Категорија 

публикације 

Број 

поена 

8.  Avdibegović, M., Petrović, N., Posavec, S., Pezdevšek-Malovrh, Š. (2015). Private forest 

owners in selected South-East European countries: In searching for information. Works of the 

Faculty of Forestry University of Sarajevo No. 2, 2015 (52-68) 52 UDK 630*92(4)  

http://www.worldcat.org/oclc/951391591  

M51 2 

9. МАРТАЋ, Никола, ПЕТРОВИЋ, Ненад, КАЊЕВАЦ, Бранко, ПОПОВИЋ, Александар 

(2021)  Састојинско стање мешовитих шума јеле и смрче на Горњеибарском шумском 

подручју - Југозападна Србија = Stand state of mixed fir and spruce forests in the Gornji Ibar 

forest area - Southwestern Serbia. Šumarstvo : časopis za šumsko-privredna organizaciona i 

tehnička pitanja, ISSN 0350-1752, 73, бр. 1-2, стр. 143-157. http://www. 

srpskosumarskoudruzenje.org.rs/pdf/sumarstvo/2021_1-2/sumarstvo_2021_1-2_rad09.pdf. 

[COBISS.SR-ID 47859977]  

М52         1,5 

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини: М63 

Aутор рада, наслов, објављено 
Категорија 

публикације 

Број 

Поена 

10. Medarević M., Petrović N., Šljukić B., Obradović S. (2018): Savremeno planiranje održivog 

gazdovanja šumama u Srbiji, Naučni skup pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i 

umetnosti „Prošlost, sadašnjost i budućnost inženjerstva i arhitekture u Srbiji“, 23-24. maj, 

Beograd, ISBN 978-86-80067-37-7, Zbornik radova (189-200) . [COBISS.SR-

ID  512340380]  

M63 0,5 

           Студија експертиза, у Републици, регионима,...М110 

Aутор рада, наслов, објављено 
Категорија 

публикације 

Број 

поена 

11. Dragan Nonić, Nenad Petrović, Milan Medarević, Predrag Glavonjić, Jelena Nedeljković, 

Mirjana Stevanov, Saša Orlović, Ljubinko Rakonjac, Ilija Djordjević, Zoran Poduška, 

Radovan Nevenić. 2015. COST Action FP1201 FACESMAP Country Report: Serbia. In: 

Živojinović, I., Weiss, G., Lidestav, G., Feliciano, D., Hujala, T., Dobšinská, Z., Lawrence, A., 

Nybakk, E., Quiroga, S., Schraml, U. (2015). Forest Land Ownership Change in Europe. 

COST Action FP1201 FACESMAP Country Reports, Joint Volume. EFICEEC-EFISEE 

Research Report. University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), 

Vienna, Austria. 693 pages. [Online publication]  

https://www.researchgate.net/publication/289251401_Forest_Land_Ownership_Change_in_Se

rbia 

M110 1,5 

12. 2021. Студија: Vuković Vimić, A., Petrović, N., Weinreich, A., Pistorius, T. Решења 

заснована на природи за климатске промене и потенцијал за њихову имплементацију у 

Србији,  ISBN: 978-86-7728-304-9 
M110 1,5 

 

http://iciisct.conforganiser.com/bs/rad/mapping-of-forest-functions-as/5240#.Yrh92kZBw2w
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953415300258
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183050552
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513471644
http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.06.011
http://www.worldcat.org/oclc/951391591
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=513909916
https://www.researchgate.net/publication/289251401_Forest_Land_Ownership_Change_in_Serbia
https://www.researchgate.net/publication/289251401_Forest_Land_Ownership_Change_in_Serbia
https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20183050552
http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.06.011
http://iciisct.conforganiser.com/bs/rad/mapping-of-forest-functions-as/5240#.Yrh92kZBw2w
https://www.reforestationchallenges.org/Files/Other/Reforestation%20Challenges%20BoA.pdf
https://www.reforestationchallenges.org/Files/Other/Reforestation%20Challenges%20BoA.pdf
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=47859977
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512340380




                 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: Шумарски факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Планирање газдовања шумама 

Број кандидата који се бирају: 1 

Број пријављених кандидата: 1 

Имена пријављених кандидата: Ненад Петровић 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Ненад (Миодраг) Петровић 

- Датум и место рођења: 04.09.1974. године, Лозница 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

- Звање/радно место: Доцент 

- Научна, односно уметничка област: Биотехничке науке-Шумарство 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 1999 

Мастер:   

- Назив установе: 

- Место и година завршетка: 

- Ужа научна, односно уметничка област: 

Магистеријум:   

- Назив установе: Albert-Ludwig University, Faculty of forest and environmental sciences, 

                               Freiburg, Germany 

- Место и година завршетка: Фрајбург, Немачка, 2003 

- Ужа научна, односно уметничка област: Планирање газдовања шумама 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду – Шумарски факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2012 

- Наслов дисертације: Однос државе и приватних шумовласника према шуми као основ дефинисања 

                                      модела планирања газдовања шумама у Србији 

- Ужа научна, односно уметничка област: Планирање газдовања шумама 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Асистент приправник, 2001 

- Асистент, 2006 

- Доцент, 2012 

 



3) Испуњени услови за избор у звање_________________________________ 

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  
4,71 

③ Искуство у педагошком раду са студентима 21 година 

 

 

 

 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка  

⑤ 
Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер или докторским 

студијама 

 

- 20  завршних радова 

- 32  мастер рада 

- 7    докторских дисертација 

Према Прилогу 1. у извештају 

 

 

 

 

(заокружити испуњен 

услов за звање у које се 

бира) 

 

Број радова, 

саопштења, 

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 

/ (кандидат се бира у звање ванр. проф.) 

7 

Саопштена два рада на 

научном или стручном 

скупу (категорије М31-

М34 и М61-М64). 

/ (кандидат се бира у звање ванр. проф.) 

⑧ 

Објављена два рада из 

категорије М21, М22 

или М23 од првог 

избора у звање доцента 

из научне области за 

коју се бира 

Укупно: 

9 радова  

у категор.  

М21-М23 

 

Сви радови 

су 

приказани у 

Извештају 

Комисије 

(Прилог3) 

1. PEZDEVŠEK MALOVRH, Špela, BEĆIROVIĆ, Dženan, 

MARIĆ, Bruno, NEDELJKOVIĆ, Jelena, POSAVEC, Stjepan, 

PETROVIĆ, Nenad, AVDIBEGOVIĆ, Mersudin (2019):  

Contribution of forest stewardship council certification to 

sustainable forest management of state forests in selected 

Southeast European countries. Forests, ISSN 1999-4907, iss. 8, 

article 648, str. 1-24, ilustr. https://doi.org/10.3390/f10080648, 

[COBISS.SR-ID 5445030] М21 

2. POSAVEC, Stjepan, BEĆIROVIĆ, Dženan, PETROVIĆ, 

Nenad, PEZDEVŠEK MALOVRH, Špela (2019): Possibilities 

to produce additional quantities of woody biomass from small-

scale private forests in Croatia, Bosnia and Herzegovina and 

Serbia. Croatian journal of forest engineering : [journal for 

theory and application of forestry engineering], ISSN 1845-

5719, vol. 40, iss. 1, str. 175-189, ilustr. 

https://hrcak.srce.hr/217408. [COBISS.SR-ID 5324710] М21 

3. POSAVEC, Stjepan, AVDIBEGOVIĆ, Mersudin, 

BEĆIROVIĆ, Dženan, PETROVIĆ, Nenad, STOJANOVSKA, 

Makedonka, MARČETA, Dane, PEZDEVŠEK MALOVRH, 

Špela. (2015): Private forest owners' willingness to supply 

https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=5445030
https://doi.org/10.3390/f10080648
https://hrcak.srce.hr/217408
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=5324710


woody biomass in selected South-Eastern European countries. 

Biomass & bioenergy, ISSN 0961-9534, 2015, vol. 81, str. 144-

153. 

doi: 10. 1016/ j. biombioe. 2015.06.011. [COBISS.SR-ID 

513471644] 

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. 

Укупно: 

17 радова у 

категор. 

М31-М34 

и 

2 рада 

у категор. 

М61-М64 

 

Сви радови 

су 

приказани у 

Извештају 

комисије 

(Прилог 3) 

1. Golić, I., Nikolić, V., Petrović, N. (2017): Utilization aspects of 

private forests in Western and Eastern Serbia relevant to the 

legal framework, socioeconomic influences and property rights. 

VIII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2017", 

Jahorina, Bosnia-Herzegovina,, М31 

2. ŠLJUKIĆ, Biljana, MEDAREVIĆ, Milan, BOROTA, Dragan, 

VASILJEVIĆ, Nevena, OBRADOVIĆ, Snežana, PETROVIĆ, 

Nenad (2017): Mapping ot forest functions as an instrument of 

sustainable forest management. У: CVJETKOVIĆ, Branislav 

(ur.), et al. Book of abstracts. Banja Luka: University, Faculty of 

Forestry, str. 44-45. [COBISS.SR-ID 513909916 М34 

3. Petrović, N., Nikolić, V., Rogelja, T., Golić, I. (2015): 

Utilization aspects of private forests in Western Serbia relevant 

to the legal framework, socioeconomic influences and property 

rights. Proceedings of extended Abstracts International IUFRO 

Symposium Cross-sectoral policy impacts on managerial 

economics and accounting in forestry, Sarajevo, Bosnia-

Herzegovina,, М34 

4. Medarević M., Pantić D., Petrović, N., Šljukić B., Obradović S., 

Borota D., Filipović, Đ. (2015): The increase in serbian forest 

cover as one of the two key strategic goals of forestry. The 

International Conference "Reforestation Challenges", University 

of Belgrade Faculty of forestry, june, 2015. Belgrade. Book of 

abstracts, pp 10. http://www. reforestationc hallenges. org/ 

Reforestation%20 Challenges% 20Book% 20of% 20 

Abstracts.pdf] М34 

5. Medarević M., Petrović N., Šljukić B., Obradović S. (2018): 

Savremeno planiranje održivog gazdovanja šumama u Srbiji, 

Naučni skup pod pokroviteljstvom Srpske akademije nauka i 

umetnosti „Prošlost, sadašnjost i budućnost inženjerstva i 

arhitekture u Srbiji“, 23-24. maj, Beograd, ISBN 978-86-80067-

37-7, Zbornik radova (189-200) М63 

⑩ 
Оригинално стручно 

остварење или 

руковођење или учешће 

у пројекту 

17 

Сви 

пројекти су 

приказани у 

Извештају 

комисије 

(Прилог 2) 

Кaндидaт je учeствoвao у 9 нaциoнaлних и мeђунaрoднa 

прojeктa, нaкoн избoрa у звaњe дoцeнтa, кao истрaживaч, 

рукoвoдилaц, координатор, члaн рaднe групe. 

⑪ 

Одобрен и објављен 

уџбеник за ужу област 

за коју се бира, 

монографија, 

практикум или збирка 

задатака (са ISBN 

бројем) 

1 

ПЕТРОВИЋ, Ненад, ШЉУКИЋ, Биљана. Практикум из 

Планирања газдовања шумама. Београд: Универзитет, 

Шумарски факултет, 2022. 1 електронски оптички диск (CD-

ROM). ISBN 978-86-7299-346-2. [COBISS.SR-ID 66288137] 

12 

Објављен један рад из 

категорије М21, М22 

или М23 у периоду од 

/ (кандидат се бира у звање ванр. проф.) 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513471644
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=66288137
http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2015.06.011
https://plus.sr.cobiss.net/opac7/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=513909916


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) 

/ (кандидат се бира у звање 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. 

/ (кандидат се бира у звање ванр. проф.) 

15 
Цитираност од 10 

хетеро цитата 
/ (кандидат се бира у звање ванр. проф.) 

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  

/ (кандидат се бира у звање ванр. проф.) 

17 

Књига из релевантне 

области, одобрен 

уџбеник 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 

/ (кандидат се бира у звање ванр. проф.) 

18 

Број радова као услов 

за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандар 

/ (кандидат се бира у звање ванр. проф.) 



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 и 

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. 

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

 



 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Комисија на основу увида у достављени конкурсни материјал констaтује да је кандидат др Ненад 

Петровић испунио све услове за избор у звање наставника-ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА, предвиђене 

Законом о високом образовању (Службени гласник РС, број 76-05), Статутом Универзитета у Београду 

(Гласник Универзитета у Београду, број 131-06) и Критеријумима за стицање звања наставника на 

Универзитету у Београду (2022. година) и предлаже Изборном већу Шумарског факултета Универзитета у 

Београду да др Ненада Петровића изабере у звање наставника - ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу 

научну област ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА. 

 

Место и датум: Београд, 04.07.2022. године 

                                                                                                       ПОТПИСИ  

                                                                                                     ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

др Дамјан Пантић, редовни професор   

Универзитета у Београду-Шумарског факултета 

 

_____________________________________ 

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

 у пензији     

 

_____________________________________ 

 

                         др Војислав Дукић, ванредни професор    

                Универзитета у Бања Луци -Шумарског факултета 

 

______________________________________ 


