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ИЗБОРНОМ ВЕЋУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Предмет: Извештај Комисије за избор једног редовног професора за ужу научну област 

Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине 

Одлуком Изборног већа Универзитета у Београду - Шумарског факултета (бр.01-3/34. Од 

29.06.2022) образована је Комисија за писање Извештаја по расписаном конкурсу за избор 

једног редовног професора за ужу научну област: Екологија шума, заштита и унапређивање 
животне средине, у саставу: 

1. др Милан Медаревић, редовни професор Универзитета у Београду - Шумарског

факултета у пензији;

2. др Љубинко Ракоњац, научни саветник Института за шумарство, Београд; 
3. др Сеад Војниковић, редовни професор Универзитета у Сарајеву - Шумарског

факултета.

На основу одлуке декана Универзитета у Београду - Шумарског факултета, објављен је конкурс 
за избор једног редовног професора за ужу научну област: Екологија шума, заштита и 

унапређивање животне средине. Конкурс је објављен 20.07.2022. год., посредством 
Националне службе за запошљавање у листу „Послови“ бр. 996-997, на сајту Националне 
службе за запошљавање, као и на интернет страници Универзитета у Београду, са роком 

пријављивања од 15 дана. 

Након прегледа добијеног материјала, Комисија је констатовала следеће: 

1. На конкурс се пријавио 1 (један) кандидат и то др Рајко Милошевић, ванредни професор
Универзитета у Београду - Шумарског факултета (пријава бр.02-21/1 од 21.07.2022. год); 

2. Кандидат је доставио потпуну документацију у складу са условима конкурса.

На основу прегледа достављене конкурсне докуменатције Комисија је утврдила да кандидат др 

Рајко Милошевић испуњава све услове конкурса и подноси Изборном већу следећи извештај. 
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2. Тезе и дисертације 
 

 
Магистарска теза: „Утицај лишћарских састојина на умањење нивоа саобраћајне буке“ -

одбрањена 31.05. 1996. године у центру за мултидисциплинарне студије Универзитета у 
Београду. 

 
Докторска дисертација: „Дефинисање типова букових и буково-јелових шума на Великом 

Јастребцу“ - одбрањена 19.06. 2006. године на Шумарском факултету, Универзитета у Београду. 

 

3. Наставна делатност 

 
 

По избору у звање асистента-приправника на предмету Шума и животна средина учествовао је 

у активностима везаним за наставу из наведеног предмета на три одсека Шумарског факултета: 

Одсеку за Шумарство, Одсеку за пејзажну архитектуру, и Одсеку за Заштиту од ерозоје. 

 
По избору у звање асистента-приправника на предмету Типологија шума - научна област 

Екологија шума изводио је вежбе такође на напред наведена три одсека Шумарског факултета. 

 
Од избора у звање асистента на предмету Типологија шума- ужа научна област-Екологија 

шума поред извођења вежби и теренске наставе на наведена три одсека из Типологије шума, 
активно је учествовао у реализацији и других облика и наставних садржаја, везаним за наставни 

процес. 

 
По избору у звање доцента реализује вежбе и предавања и изводи теренску наставу из 

предмета Типологија шума ,на Одсеку за шумарство, на основним академским студијама. 

 
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 кандидат изводи и обавља наставу припадају Катедри Екологије 
шума и ужој научној области Екологија шума, заштита и унапређење животне средине. 

 
По избору у звање ванредног професора кандидат је ангажован на одржавању вежби и 

предавања и извођењу теренске наставе из предмета Типологија шума на Одсеку за 

шумарство на основним академским студијама. Истовремено, предавања и вежбе и теренску 

наставу из предмета Типологија шума реализује на Одсеку за еколошки инжењеринг - изборни 

предмет на другој години, до школске 2014/2015 године,у складу са акредитованим наставним 
програмима. Oд школске 2016/2017 држи предавања из предмета Еколошко типолошки основ 

у заштити природе, на Одсеку за шумарство - изборни предмет, у трећој години, на основним 

академским студијама. 
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На дипломским академским студијама - мастер, Студијског програма за шумарство 

Шумарског факултета Универзитета у Београду, Модул 6: Екологија, заштита и унапређивање 

животне средине, држи наставу из предмета: 

 
1. Типолошко картирање и типови шума Србије, 

 
2. Типолошко дефинисање састојина различитог порекла и структуре. 

 
На докторским студијама - Студијски програм Шумарство: Модул Шумарство -Подмодул 

М1.6 - Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине држи наставу из предмета: 

 
1. Типологија шума 

 
2. Типолошка структура заштитних шума. 

 
Поред извођења наставе на основним академским и дипломским - мастер студијама 

активно учествује у развоју постојећих и формирању и развоју нових наставних предмета на 

Катедри Екологије шума, усклађених са Болоњским процесом, истовремено обогаћујући и 

осавремењујући наставни процес који се огледа првенствено у практичном овладавању и 

примени у пракси научне дисциплине на којој је ангажован и њеног значаја као исходишта и 

основе како за друге научне дисциплине тако и за планске концепције у савременом 
шумарству. 

 

Руководилац је теренске наставе из предмета Типологија шума. 

 
Редовно одржава консултације са студентима указујући им на потребне литературне изворе 

и на тај начин омогућујући им лакше овладавање наставном материјом и ефикасност на 
завршном испиту. 

 
Од избора у звање доцента до данас, кандидат је оцењиван високим оценама у процесу 

студентског вредновања педагошког рада. У звању ванредног професора (период од 2017. до 

2022.год.) кандидат је на свим предметима на којима је био ангажован оцењиван са високим 

оценама које су се кретале од 4,16 до 4,56, просечно 4,45. 
 

У досадашњем раду кандидат је руководио (ментор) израдом 44 завршна и дипломска рада 

на основним академским студијама. Поред менторства кадидат је био и члан комисија за 
одбрану 74 завршна и дипломска рада. Др Рајко Милошевић као члан комисије и ментор 

учествовао је при изради 14 мастер радова. Др Рајко Милошевић је био члан комисије при 

оцени и одбрани 5 магистарских радова. Поред ангажовања на завршним радовима на 

основним и мастер академским студијама, кандидат је био члан 3 комисије за оцену 
пријавњених тема и одбрану израђених докторских дисертација. 

 
После избора у звање ванредног професора, Др Рајко Милошевић , био је ментор при 

изради 3 дипломска рада и 28 завршних радова. Поред ангажовања на завршним радовима на 

основним и мастер академским студијама, Др Рајко Милошевић је био члан комисија за избор 
једног ванредног професора (Одлука Изборног већа Универзитета у Београду - Шумарског 

факултета бр. 01-3/9 од 27.03.2019. (члан комисије) и једног стручног сарадника (члан 

комисије) за ужу научну област 
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Био је шеф Катедре екологије шума. Тренутно је заменик шефа Катедре екологије шума, 

заштите и унапређивања животне средине. 
 

 
4. Уџбеници, збирке задатака, практикуми 

 

 
1. Милошевић, Р., (2012): Типологија шума : практикум, Шумарски факултет Универзитета у 
Београду - 1. изд. - Београд : Планета принт.- 150 стр. : илустр. ; 24 cm (ISBN 978-86-7299-193-
2, CIP 630* 18(075.8) , COBISS.SR-ID 188910092). 

 
2. Медаревић, М., Милошевић, Р. (2021): Типолошке основе у планирању газдовања 

шумама: Уџбеник, Шумарски факултет Универзитета у Београду- 1. изд..- Београд: Планета 

принт.-228 стр.: илустр.; 24 cm (ISBN 978-86-7299-333-2, CIP630* 18(075.8), 630* 68(075.8), 

COBIS.SR-ID46648329 

 
Практикум Типологија шума (2012) је намењен студентима основних студија на истоименом 

предмету. Садржајно је комплементаран са наставним планом и програмом за које је овај 
предмет акредитован. Садржај у најкраћем обухвата: Типолошка класификација шума – појам и 

значај у обезбеђивања мултифункционалног коришћења шума.Типолошко дефинисање шума, 
методологија и фазе рада при практичном типолошком дефинисању шума различите 
структуре, порекла, очуваности и структурног облика. Типолошко дефинисање и дефиниција 

типолошких класификационих категорија. Еколошке карактеристике и екологија шума. 
Типолошке основе при практичним радовима у планирању газдовања шумама. 
Најзаступљенији типови шума и њихове карактеристике. 

 
Предметни уџбеник „Типолошке основе у планирању газдовања шумама“ одговара 

програму na предмету Типологија шума - основних студија и изборних предмета на Мастер 
студијима одсека за шумарство, и то: Еколошке основе планирања газдовања шумама, 
Модул: Планирање газдовања шумама; на предметима Типолошко картирање и типови шума 

Србије и делом као помоћни уџбеник на предмету Типолошко дефинисање састојина 
различитог порекла и структуре на Модулу: Екологија шума, заштита и унапређивање животне 
средине на Универзитету у Београду - Шумарском факултету. 

 
Дело је у потпуности прилагођено програму напред наведених предмета за разумевање 

актуелне проблематике и методском решавању појединих проблема. 

 
Текст је приказан у две целине, где се у првој кроз поглавља (I до III) прказују теоријске 

основе Типологије шума, а у другој целини кроз 3 поглавља (oд IV дo VI) приказују еколошке 
(типолошке) основе при практичном планирању газдовања шумама са следећим поглављима: 

1. Тип шуме,појам и типолошка диференцираност шума 2. Типолошко дефинисање шума 3. 
Типолошка структура шума Србије по дубини, 4. Функционално реонирање шума, појам и 

основне поставке савременог планирања газдовања шумама уз Утврђивање намене шумских 
комплекса и делова комплекса 5. Поглавље односи се на место типолошког дефинисања у 
пракси планирања газдовања шумама 6. Поглавље се односи на истицање значаја прашума 

при типолоком дефинисању шума а у односу на лакше закључивање о станишту, активно 
праћење природних процеса и на тој основи прописиваање газдинских процедура у опште 
узевши обухваћених именом природи блиско газдовање, које у условима изражених 

негативних утицаја климатских промена укључује и адаптивност. 
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5. Научно-истраживачка делатност 
 

 
5.1 Научно-истраживачки радови 

 
 

Научно-истраживачки и стручни рад кандидата може се сагледати кроз обим и структуру 
објављених радова. У свом досадашњем раду др Рајко Милошевић је објавио или саопштио, 

самостално или са другим ауторима, укупно 71 библиографску јединицу, укључујући 
магистарски рад и докторску дисертацију (библиографија је дата у Прилогу 1 овог реферата), од 
чега 51 (рачунајући и практикум „Типологија шума“), до избора у звање ванредног професора, 

а 20, после избора у звање ванредног професора.У актуелном периоду као коаутор објављује 
уџбеник „Типолошке основе у планирању газдовања шумама“. 

 
Поред магистарске тезе и докторске дисертације до избора у звање ванредног професора за 

ужу научну област- Екологија шума, заштита и унапређење животне средине, објавио је 
Практикум - „Типологије шума“. У истом периоду објавио је и: 4 рада у часописима 

међународног значаја са SCI листе (М23), 4 поглавља у монографијама националног значаја 

(М45), 5 радова саопштених на скуповима међународног значаја штампаних у целини (М33), а 

9 у изводу (М34), 15 радова у часописима националног значаја (М51, М52), и 10 радова на 
скуповима националног значаја штампаних у целини (М63). 

 
После избора у звање ванредног професора за ужу научну област - Екологија шума, 

заштита и унапређење животне средине, објавио је 3 рада у часописима међународног 

значаја са SCI листе (М23), 4 рада у водећим часописима националног значаја (М51), 3 радa на 
скуповима међународног значаја штампани у целини, од кoјих један је предавање по позиву 
(категорија М31) на међународном скупу „Agrosym 2020“ и 11 штампаних у изводу (М34). 

 
Кандидат је објавио укупно 7 радова у часописма категорије М20 (М23), од чега је на 4 рада 

први аутор. Позивно писмо за предавање по позиву на међунардоном научном скупу (рад 
категорије М31), као и потврда о презентованом раду налазе се у прилогу овог извештаја 

(прилог 2 и 3). 

 
Научна компетентност др Рајка Милошевића исказана је кроз вредност коефицијента „М“ 

(„Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача“, Сл. Гласник РС, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017)) 
и износи укупно 96,5 и то 68,5 пре и 28,0 после избора у звање ванредног професора, што се 

види из табеле 1. 
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Табела 1. Вредност коефицијената компетентности 

Вредност коефицијената компетентности 

Врста научног 

резултата 

До избора у 

звање ванредног 
професора 

После избора у 

звање ванредног 
професора 

 
Укупно 

М Вредност Број Укупно Број Укупно Број Укупно 

М23 3 4 12 3 9 7 21 

М45 1,5 4 6 - - 4 6 

М51 2 9 18 4 8 13 26 

М52 1,5 6 9 - - 6 9 

М31 3,5 - - 1 3,5 1 3,5 

М33 1 5 5 2 2 7 7 

М34 0,5 9 4,5 11 5,5 20 10 

М63 0,5 10 5 - - 10 5 

М64 - - - - - - - 

М71 6 1 6 - - 1 6 

М72 3 1 3 - - 1 3 

Укупно 49 68,5 21 28,0 70 96,5 

 
Цитираност кандидата (без аутоцитата): према бази података Web Of Science, укупан број 

хетероцитата радова др Рајка Милошевића износи 10, а SCI-индекс 3. (Прилог 4). 

 
Према бази Scopus укупан број хетероцитата износи 11, а према бази - Српски Цитатни Индекс 

износи 3 (прилог 9). 

 
 

Приказ радова 
 

 
Научно истраживачки рад кандидата усмерен је на ужу научну област Екологија шума, 

заштита и унапређење животне средине и комплементарне дисциплине, а односи се: 
 

- на мултидисциплинаран приступ у проучавању сложених односа природе и човека, у 
конкретном случају позитивног утицаја шуме на очување и одрживост природног 

баланса и природног ресурса, утицај шумских екосистема на умањење нивоа 
саобраћајне буке и озелењавање депонија пепелишта, (радови М23-3; М45-1; М52-3; 

прилог 1 ), 

 

- проблематику везану за утврђивање стања различитих култура на више локалитета у 
Србији, као и предлог мера у циљу неге, заштите, очувања и проширења шумског 
фонда Србије, (радови М52-1, М63-1, М63-2 до М63-9, М51-3, М33-2)1, 

 

- методологију типолошког дефинисања шума и практичну примену типа шуме у 

савременом шумарству, (радови М45-2, М45-4), 

 

- типолошко дефинисање шума различитог састојинског стања и структурног облика, (рад 
М51-8), 
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- екологију, еколошке и ценолошке карактеристике типова шума, (радови М23-2; М51-9, 

М23-1, М23-2, М51-1, М51-2, М33-3, М34-9), 

 

- типове шума и типолошке карактеристике различитих цено-еколошких целина, (радови 
М52-4, М52-6,), 

 

- најзаступљеније типове у шумском фонду Србије и њихове типолошке карактеристике, 

(радови М23-1, М45-2; М51-1, М52-2, М52-5, М33-2, М33-3, М34-1, М34-6, М34-7, М34-
8,), 

 

- еколошко-производни потенцијал станишта и продукционе карактеристике шума 
различите типолошке припадности и типолошког састава,(радови М51-2, М51-4, М51-5, 
М33-4, М34-2,М70-2, М51-4), 

 

- еколошко - ценолошка виталност и еколошко ценолошки однос вештачки подигнутих 
састојина на станишту различитих типова шума, (радови М23-4, М51-7, М33-5, М34-4, 
М34-5, М34-2, М34-3, М34-4, М34-5, М34-6, М34-7), 

 

- типолошки основ и типолошка припадност састојина у планској реонизацији шумских 

екосистема и конкретних састојнских ситуација, (рад М34-1), 

 

- типолошки основ и припадност типу шуме у вишенаменском коришћењу шума, (радови 
М63-10, М33-1, М34-8), 

 

- типолошка припадност и типолошки основ у подизању заштитних шумских појасева, 

(радови М51-3, М53-11), 

 

- утицај шуме у одржавању природног баланса и заштити животне средине,(рад М34-9,), 

 

- биодиверзитет састојина у различитим еколошким условима, (радови М23-3, М51-1, 

М34-10), 

 

- утицај еколошко-састојинске структуре састојина на умањење нивоа саобраћајне буке и 

др. (радови М33-1, М70-1). 

 

Научно-истраживачка делатност кандидата др Рајка Милошевића, у периоду до избора у 
звање ванредног професора, односила се на уже научне области Екологије шума и заштите 

животне средине и Планирање газдовања шумама и може се поделити у три групе: 
утврђивање развојно производних и структурних каратеристика вештачки подигнутиих 
састојина и култура претежно четинарских врста дрвећа, утицај шумских екосистема на 

умањење штетног имисионог дејства буке на окружење а најшире ангажовање кандидата било 
је везано за методологију типолошког дефинисања,типолошка истраживања и дефинисање 
станишта најчешће букве као најраспрострањеније врсте дрвећа у Србији. Кандидат је у 

континуитету (самостално или у оквиру ширих стручних тимова),усмерио ангажовање на 
утврђивање еколошких, ценоеколошких каратеристика шумских екосистема, појединих 
локалитета најчешће до нивоа јасног дефинисања еколошких целина и еколошких јединица(на 

основу фитоценолошких и педолошких истраживања). У циљу одређивања типа шуме 
истраживањее на већини локалитета је проширено на премер основних таксационих 
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показатеља едификатора и утврђивање зависности њихове вредности од ценоеколошке 

припадности.Емпиријски доказана повезаност и условљеност структурно производних 

каратеристика од станишта је јасно упућивала и на диференцијацију и тиме потребу издвајања 
у посебне и основне класификационе јединице у Типологији -типове шума. 

 
По избору за ванредног професора, кандидат се већим делом усредсређује на флористичка 

и типолошка истраживања ,конкретно истражујући ценолошке карактеритике на станишту 
планинског јавора на В. Јастребцу, буковим шумама у Србији и Црној гори, шумама црног и 
белог бора у Србији. При том се посебно истиче на флорну биоразноврсност у буковим 

шумама. 

 
Кандидат је у посебним радовима установљавао утицај земљишног потенцијала на висине 

стабала (као јасног индикатора производности) у различитим типовима шума букве. 

 
С обзиром на антропогену измењеност састава шумских екосистема у односу на типолошку 

припадност и ризик који то са собом носи кандидат је у великом броју радова установљавао 

односе унешених врста дрвећа са стаништем на коме их затичемо,посебно у периурбаним 
срединама. Паралелно теку истраживања биоеколошке стабилности и виталности едификатора 

конкретних типова у наведеним условима градских и приградских шума Београда. 

 
Посебно интересовање кандидат и даље посвећује истраживању значаја реалног 

дефинисања станишта (типова шума) као основу интегралног и интегросаног планирања 

газдовања шумама. 

 
Наведени резултати су доминантно апликативног карактера посебно у свери планирања 

одрживог газодвања шумама, у условима све израженијег ризика. 

 
У 50% наведених радова у прилогу 1 кандидат је самостални аутор. 

 
 

5.2 Научно-истраживачки пројекти 

 
 

Др Рајко Милошевић је до сада учествовао у 8 националних пројеката. 

 
1. Научно-истраживачки пројекат: „Утицај аерозагађења на шумске екосистеме и значај 

шумских екосистема за очување основних природних ресурса у Србији и проучавање 
унапређења њихових заштитних и регулаторних функција“ Министарство за науку 

технологију Републике Србије (1991-1995) - истраживач. 

 
2. Научно-истраживачки пројекат: “Унапређење и оптимално коришћење потенцијала и 

функција шума и шумских подручја“ Министарство за науку и технологију Републике 

Србије (1991-1996 ) - истраживач. 

 
3. Научно истраживачки пројекат: “Типови шума Ђердапа“ Министарство за науку и 

технологију Републике Србије (2001-2004) - истраживач. 

 
4. Научно-истраживачки пројекат: „Унапређење производње дрвних сортимената у 

изданачким храстовим шумама“ Министарсто за науку и технологију Републике Србије 
(2005-2008) - истраживач. 
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5. Научно-истраживачки пројекат:„Избор одговарајућих узгојних мера у културама бора у 
циљу максималне производње квалитетног дрвета и одрживог развоја“ (2008-2010) -

истраживач. 

 
6. Научно-истраживачки пројекат: „Технологија производње и садње наменског садног 

матртијала у пошумљавању деградираних терена“ (2008-2010) - истраживач. 

 
7. Истраживачки пројекат: „Типолошко дефинисање шума Београда“ (2011-2012) - 

руководилац пројекта 

 
8. Истраживачки пројекат: Истраживање шумских екосистема на климатске промене на 

територији Града Београда (2013-2014) - руководилац пројекта 
 

Пројекти су апликативног карактера, а очекују се као корисник ЈП „Србијашуме“ - ШГ 
Београд, НП Ђердап,ТЕ Колубара и др. 

 
 

6. Остале релевантне активности 

 
 

Научну сарадњу и стручне контакте остварио је са више научних институција у земљи и 

иностранству: Шумарским факултетом у Бања Луци, Шумарским факултетом у Скопљу, 
Пољопривредним факултетом у Источном Сарајеву, Пољопривредним факултетом у Новом 

Саду, Пољопривредним факултетом у Београду, Пољопривредним факултетом у Осијеку, 

Еколошким покретом Новог Сада и др. 

 
Активни је учесник већег броја међународних скупова - „AGROSYM“. 

 
На Међународно Пољопривредном Симпозијуму „AGROSYM 2020“, одржао је уводно 

излагање по позиву, у оквиру Секције шумарство и агро-шумарство (прилог бр. 2 и 3). 

 
Члан је стручне организације „Удружење шумарских инжењера и техничара Србије“, која је 

интегрални део Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС). 

 
На Шумарском факултету у Београду ангажован је у раду различитих тела и 

органа. 

 
Члан je већег броја комисија, почев од комисије за спровођење поступка вредновања 

педагошког рада наставника и сарадника, и других различитих комисија. 

 
Рецензент је више радова у водећем часопису националног значаја (Гласник Шумарског 

факултета - Универзитета у Београду). 

 
Током досадашњег рада кандидат је био рецензент монографске публикације националног 

значаја под називом: Флористичке и едафске карактеристике црног и белог бора на серпентиниту 

и перидотитима у западној Србији (2019) аутора Маријане Новаковић (прилог 6). 
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Био је председник комисије за лиценцирање другог циклуса студијског програма Шумарство, 

на Пољопривредном факултету, Универзитета у Источном Сарајеву 2017 (Прилог 8.) 

Учествовао је у комисији за избор једног ванредног професора и једног стручног сарадника. 

Члан је изборног већа и Наставно - научног већа Шумарског факултета, Универзитета у 

Београду. 
 

 
7. Закључци и препоруке комисије 

 
 

Увидом у добијени материјал по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора 
за ужу научну област Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине, који је 
објављен у листу „Послови“ на сајту Националне службе за запошљавање и на сајту 

Универзитета и Факултета 20.07.2022. године,Комисија за припрему Извештаја је утврдила да 
се на наведени конкурс у предвиђеном року пријавио 1 (један) кандидат - др Рајко 
Милошевић, ванредни професор Универзитета у Београду - Шумарског факултета. На основу 

анализе комплетне документације, Комисија сматра да је кандидат у досадашњем раду 
показао висок ниво педагошке, научне и стручне оспособљености и констатује да кандидат, др 
Рајко Милошевић има: 

 
 Академско звање доктора биотехничких наука из уже научне области Шумарство за коју 

се бира, стечено на Универзитету у Београду - Шумарском факултету; 

 

 Вишегодишње педагошко искуство у извођењу предавања и вежби на обавезним и 
изборним предметима (од 2007. године), на свим нивоима студија који припадају ужој 

научној области Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине, а на 
Универзитету у Београду - Шумарском факултету; 

 

 Позитивну оцену педагошког рада, што значи да је при извођењу наставе и у стручном 

раду са студентима показао примерно залагање и изузетно коректан однос. У раду са 
студентима кандидат је остварио висок квалитет рада у континуетету од избора у звање 

доцента на овамо. Рад кандидата у настави је, и од избора у звање доцента, у 

евалуацијама од стране студената оцењиван је одличним оценама. У студентским 

анкетама наставна активност кандидата вреднована је врло високим оценама (током 

протеклог изборног периода од 4,16 до 4,56, просечно 4,45) Прилог 5; 
 

 објављена 70 научна рада, од којих је 7 из категорије М23. У наведеним радовима 

кандидат је први аутор у 4 рада; 

 

 објављених 21 научних радова након избора у звање ванредног професора и то: 3 рада 
у часописима међународног значаја (М23 - 3), 4 рада у часопису националног значаја, 

на међународним научним скуповима 14 (М31 – 1, М33 - 2, М34 -11); 

 
 На међународном скупу: „11th International Scientific Agriculture Symposium "AGROSYM 

2020, 08.10-11.10. 2020., in Bosnia and Herzegovina“ одржао је предавање по позиву на 

тему: „TYPES OF FORESTS AND TYPOLOGICAL BASIS OF FORESTS IN MULTIFUNCTIONAL 
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PLANNING AND FUNCTIONAL SUSTAINABILITY OF THE ENVIRONMENT“, рад штампан у 

целини. Сертификат о одржаном предавању и позиву у прилогу. (прилог 2); 

 

 позитивну цитираност: број хетероцитата радова др Рајка Милошевића (без аутоцитата) 
износи 10 према бази Web Of Science (Прилог 4). Према бази Scopus укупан број 

хетероцитата износи 11, а према бази - Српски Цитатни Индекс износи 3 (Scopus); 

 

 објављен универзитетски уџбеник (као ко-аутор) из уже научне области за коју се бира, 
и то после избора у звање ванредног професора; 

 

 резултате у развоју научнонаставног подмлатка: кандидат је био члан комисије за 

оцену и одбрану две докторске дисертације на Универзитету у Београду - Шумарском 

факултету, и пријаву и оцену теме три докторске дисертације. 

 

 Поред тога у досадашњем раду кандидат је руководио (ментор) израдом 44 завршна и 
дипломска рада на основним академским студијама, од чега после последњег избора 
као ментор 28 завршних радов и 3 дипломска рада. Поред менторства кадидат је био и 

члан комисија за одбрану 74 завршна и дипломска рада. Др Рајко Милошевић као члан 
комисије и ментор учествовао при изради 14 мастер радова. Др Рајко Милошевић је 
био члан комисије при оцени и одбрани 5 магистарских радова. 

 

 учешћа у комисијама за избор: био је члан комисија за избор једног ванредна 
професора и једног стручног сарадника, на Универзитету у Београду - Шумарском 
факултету; 

 
 учешће и руковођење пројектима: 8 националних (од којих 6 као истраживач, а два као 

руководилац пројекта). 

 

 учешће у раду Шумарског факултета кроз чланство у различитим комисијама: 

руковођење студијским програмом, руковођење теренском наставом и стручном 
праксом, руковођење катедром,чланство у различитим комисијама. 

 

 учешће у раду стручног, законодовног органа и комисијама у широј друштвеној 

заједници, 

 

 остварену сарадњу са великим бројем факултета и универзитета u иностранству и 
шумарских предузећа у земљи. 
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На основу детаљне анализе достављеног конкурсног материјала Комисија је једногласно 

закључила да др Рајко Милошевић 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. Комисија са 

задовољством предлаже Изборном већу Шумарског факултета Универзитета у Београду, Већу 

научних области биотехничких наука Универзитета у Београду да се др Рајко Милошевић 

изабере у звање и на радно место редовног професора за ужу научну област Екологија шума, 
заштита и унапређивање животне средине. 

 
 
 
 
 
 
 

Место и датум: Београд, 08.08.2022 
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47.  Живанов Живан (2013): заштићена природна добра на подручју шумске управе Моровић. 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
48. Благојевић Ђорђе (2012): Заштићена природна добра на подручју Ш.Г. „Северни 

Кучај“Кучево. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
49. Поповић Тамара (2012):Природне вредности споменика културе „Лазарев Кањон“. 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
50. Јевтовић Милан (2015): Природне вредности, потенцијали и угроженост шума предела 

изузетних одлика „Вршачке планине“. 
51. Кипић Зоран (2012): Утицај вештачке акумулације „Зворничко језеро“ на   животну 

средину. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
52. Радовановић Игор(2012): Одрживи развој руралног подручја Златибор.  Универзитет у 

Београду, Шумарски факултет. 
53. Игњатовић Златомир (2012): Природне вредности специјалног резервата природе клисура 

реке Трешнице. Универзитет у Београду, Шумарски факултет.  
54. Ивезић Далибор (2014): Утицај изградње акумулације високе бране  на реци 

„Комарници“на животну средину. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
55. Миловановић Предраг (2013):Природни потенцијалаи предела изузетних одлика 

„Лептерија-сокоград“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
56. Нинков Владимир (2012): Еколошке, економске и социјалне користи урбаних шума. 

Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
57. Ивковић Марко (2012): Природне вредности Мојсињских планина и сталаћке клисуре 

Јужне Мораве. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
58. Станић Душко (2013):Пожари као фактор деградације шума у Србији. Универзитет у 

Београду, Шумарски факултет. 
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59. Стојаковић Миланко (2013):Природне вредности прашумског резервата „Лом“ на планини 
Клековача. 

60. Селаковић Никола (2012): Природне вредности специјалног  резервата „Паљевине“ 
Универзитет у Београду Шумарски факултет,. 

61. Радаковић Ивана (2013): Заштићена природна добра на подручју Рашког округа.  
Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

62. Рудинац Иван (2012): Природне вредности, потенцијали и угроженост Ибарске клисуре. 
Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

63. Јовичић Мирослав (2012): Значај, заштита и унапређење приобаља на територији 
административног подручја Града Беогрда. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

64. Ћурчић Дејан (2012): Природни потенцијали планине „Јавор“. Универзитет у Београду, 
Шумарски факултет. 

65. Лалић Вукашин (2012): еколошке и економске последице шумских пожара у Специјалном 
резервату природе Делиблатска пешчара. Универзитет у Београду,  Шумарски факултет.     

66. Стојаковић Ненад (2012):Природне вредности заштићеног природног добра „Јашуњски 
манастири“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет, 

67. Карић Слободан (2014):Типолошка припадност монодоминантних шума китњака и 
затечено стање састојина по типовима у Н:П: „Ђердап“. Универзитет у Београду, Шумарски 
факултет. 

68. Милосављевић Марко (2015): Типови шума брдске букве и китњака истање шума по 
типовима у Н.П.“Ђердап“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

69. Јовановић Мирослав (2015):Типолошка припадност шума брдске букве и затечено  стање 
састојина по типовима у Н.П. „Ђердап“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

70. Бићанин Милан (2012): Типолошка припадност и стање вештачки подигнутих састојина по 
типовима у Г.Ј. „Авала“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

71. Типолошка припадност и стање шума по типовима Г.Ј. „Волујак“ – Милошевић Милош 
(2011); 

72. Типолошка припадност и стање шума по типовима Г.Ј. „Липовица“ – Крсмановић Петар 
(2010); 

73. Продукционе карактеристике вештачки подигнутих састојина на типу сладуна и цера 
(Quercetum frainetto – cerris typicum) на гајњачама у Г.Ј. „Липовица“ – Стојковић Предраг 
(2012); 

74. Типолошка припадност и стање шума по типовима  парк-шуме  „Кошутњак“-    Маљевић 
Жељко (2009) 

75. Типови најзаступљенијих шума храста китњака на подручју Н.П. „Ђердап“-  Обрадовић 
Иван (2009). 

76. Иван Алексић- одбрањен 25.10. 2017- ментор- Тема: Стање шума у оквиру наменске 
целине -заштита земљишта од ерозије на подручју Београда 

77. Голубовић Верица- одбрањен 15.10.2019.-ментор: Тема:Газдинске класе на типу шуме 
лужњака, граба и цера са липом ( Carpino-Quercetum robori-Cerris tilietosum) на 
лесивираном  киселом  смеђем земљишту у парк шуми „ Кошутњак“ 

78. Љубишић Ђорђе – одбрањен 25.06. 2020. – ментор: Тема: Стањње вештачки подигнутих 
састојина црног и белог бора на типу шуме цера и крупнолисног медунца (Quercetum cerris 
virgilianae typicum) на дубљим парарендзинама на лесу до плићим сувљим гајњачама у 
парк шуми „Кошутњак“ 
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Завршни радови  
 
 
Ментор и члан комисије 
 

1. Николић Бранислав (2016): Стање шума у ГЈ“Кошутњак“ у оквиру наменске целине 
рекреативно-туристички центар 

2. Антић Младен (2014): Типолошка припадност и стање шума по типовима у Газдинској 
јединици „Бањица“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

3. Томанић Весна (2016): Стање и оцена затеченог стања шума у оквиру наменске целине 
рекреативно-туристички центар-I категорије на подручју Београда. Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет. 

4. Бојић Лазар (2016): Типови шума у ГЈ“Шуљамачка главица- краљевац“. Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет. 

5. Милош Радојковић – одбрањен  17.10.2017- ментор - Тема : Стање шума у оквиру 
наменске целине – шуме у оквиру урбанизованих зона на подручју Београда. 

6. Јована Раденковић- одбрањен 20.07.2018.- ментор - Тема: типолошка припадност 
газдинских класа у Парк шуми „Кошутњак“. 

7. Мирослав Ћушић- одбрањен 28.9.2018- ментор- Тема: стање и оцена затеченог стања 
шума у оквиру наменске целине- предео изузетних одлика II степена заштите. 

8. Лучијан Кринуловић- одбрањен 12.10.2018- ментор- Тема: Стање састојина по 
газдинским класама у оквиру типа шуме сладуна и цера (Quercetum frainetto-cerris 
typicum) на смеђим лесивираним земљиштима  у г.ј. „Липовица“. 

9. Срђан Савић- одбрањен 12.10.2018- ментор-Тема: Газдинске класе на типу шуме цера 
и крупнолисног медунца на парарендзинама  у Парк шуми „Кошутњак. 

10. Немања Матовић- одбрањен 22.04.2019- ментор- Тема : Типолошка припадност и 
стање  монодоминантних китњакових типова  шума у националном парку „Ђердап“ 

11. Милош Вујадин- одбранјен 13.09.019.- ментор- Тема: Газдинске класе на типу шуме 
различитих храстова са црним јасеном (Orno-polyquercetum typicum) на плитким 
еутричним смеђим земљиштима у парк шуми „Кошутњак“. 

12. Свирчевић Стефан- одбрањен 15.10.2019.-ментор.Тема: Газдинске класе на типу шуме 
китњака, граба и цера (Carpino-Quercetum-pettraeae cerris) на лесивираном киселом 
смеђем земљишту у парк шуми „Кошутњак“ 

13. Мандић Никола- одбрањен 13.11. 2019. – ментор. Тема: Стање вештачки подигнутих 
састојина белог бора и дуглазије по газдинским класама на типу шуме сладуна и цера ( 
Quercetum farnetto –cerris typicum) на смеђим лесивираним земљиштима у г.ј. 
„Липовица“ 

14. Станојловић Драгана- одбрањен 23.12.019. – ментор- Тема:  Стање  вештачки 
подигнутих састојина лужњака и белог јасена на типу шуме цера и крупнолисног 
медунца (Quercetum cerris- virgilianae typicum) на дубљим парарендзинама на лесу до 
плићим сувљим гајњачама у парк шуми „Кошутњак“ 

15. Лазић Дејан– одбрањен 20.01.2020.– ментор. Тема: Стање  вештачки подигнутих 
састојина црног бора на типу шуме цера и крупнолисног медунца (Orno-Quercetum 
cerris-virgilianae) на дубљим парарендзинама на лесу до плићим сувљим гајњачама у 
парк шуми „Кошутњак“ 

16. Сретовић Драгослав – одбрањен 19.05.2020.- ментор. Тема: Стање вештачки 
подигнутих састојина вајмутовог бора по газдинским класама у г.ј. „Липовица“ 

17. Ћирковић Светозар-одбрањен  03.07.020.- ментор. Тема: Стање вештачки подигнутих 
састојина смрче у г.ј.Авала“ 

18. Лазаревић Алекса – одбрањен 15.07.2020.- ментор.  Тема: Стање вештачки подигнутих 
састојина кедра у г.ј.Авала“. 
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19. Десимировић Иван- одбрањен 15.07. 2020.- ментор.  Тема: Стање вештачки 
подигнутих састојина дуглазије у г.ј.Авала“ 

20. Војиновић Душан- одбрањен 21.07. 2020.- ментор. .  Тема: Стање вештачки подигнутих 
састојина  млеча ( Acer platanoides L.)  у г.ј.Авала“ 

21. Ковачевић Никола- одбрањен 07.09.2020.- ментор. Тема: Стање вештачки подигнутих 
састојина китњака (Quercus petreae)  у г.ј.“Трешња“ 

22. Шакотић Слободан-одбрањен 07.09.2020.- ментор. Тема:Стање вештачки подигнутих 
састојина кедра(Cedrus Spp) у г.ј.“Трешња“ 

23. Тадић Милован-одбрањен 15.09. 2020.- ментор - Тема: Стање вештачки подигнутих 
састојина црног бора старости 60 година у г.ј. „Авала“ 

24. Милошевић Јован-одбрањен 30.9.2020.- ментор. Тема: Стање вештачки подигнутих 
састојина лужњака у г.ј „Трешња“ 

25. Спасојевић Драган- одбрањен 16.10.2020.- ментор. Тема: Стање вештачки подигнутих 
састојина дуглазије у г.ј.“Трешња“ 

26. Русовац Огњен-.одбрањен 20.10. 2020.-ментор. Тема: Стање вештачки подигнутих 
састојина дуглазије старости 35 година у г.ј.Трешња“ 

27. Пандуров Лука – одбрањен 19.01.2021. – ментор. Тема: Еколошко-ценолошка 
виталност вештачки подигнутих састојина кедра у г.ј.“Губеревачке шуме“ 

28. Стојковић Данијел – одбрањен 11.03.2021. – ментор.   Тема: Стање вештачки 
подигнутих састојина храста лужњака (Quercus robur) старост 70 година у г.ј. 
„Губеревачке шуме“ 

29. Ботић Далибор - одбрањен 7.07.2021. – ментор. Тема: Типолошка припадност и 
продуктивност вештачки подигнутих састојина кедра (Cedrus sp) у г.ј.“Губеревачке 
шуме“ 

30. Крљић Александар- одбрањен 6.10.2021. - ментор.  Тема: Типолошка припадност и 
продуктивност вештачки подигнутих састојина дуглазије (Pseudotsuga menziesii) у г.ј. 
„Губеревачке шуме“ 

31. Максимовић Милош - одбрањен 1.11.2021. - ментор.  Тема:Еколошко-ценолошка 
виталност и продуктивност вештачки подигнутих састојина лужњака (Quercus robur) 
старости 60 год. у г.ј.“Губеревачке шуме“ 

32. Лачњевац Богдан – одбрањен 1.11.2021.-ментор Тема: Типолошка припадност и 
продуктивност вештачки подигнутих састојина лужњака (Quercus robur) старости 40 
година у г.ј.“Губеревачке шуме“. 

33. Кустурин Сандра (2014): Заштићено природно подручје „Горње подунавље“, режими 
заштите и управљање. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

34. Павловић Иван (2014): Стање и узроци загађивања елемената животне средине на 
територији града Прокупља. 

35. Вранић Владимир (2015): Природне вредностии управљање парком природе „Голија“. 
Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

36. Лућијан Аугустин(2015): Еолска ерозија на Делиблатској пешчари. Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет. 

37. Маричић Дејан (2012): Природне вредности Специјалног резервата природе  
„Јелашничка клисура“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

38. Новаковић Марко (2012): Природне вредности Заштићених природних добара 
Југоисточне Србије. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

39. Гудурић Стефан (2012): Дендрофлора парка „Ушће“ у Београду. Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет. 

40. Петровић Милан (2012): Стање животне средине и главни проблеми заштите на 
територији општине Врњачка бања. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
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Магистарски радови 
 
 
Члан комисије за оцену и одбрану магистарских радова 
 
 
1. Таксономске, еколошке и анатомске карактеристике планинског јавора (Acer heldreichii 
orph.) у централној Србији – Марко Перовић (2007). 
2. Шумска вегетација Црног Врха код Прибоја – Маријана Новаковић (2008). 
3. Основ типолошког дефинисања букових шума на Руднику- Стево Јовановић (2007). 
4. Основне структурно-производне карактеристике најважнијих типова шума бијелог бора 
(Pinus silvestris) на Романији- Копривица Александар (2009). 
5. Еколошко-вегетацијска класификација шума храста лужњака на подручју Апатина - Мићо 
Вукелић. 
 
 
Мастер радови 
 
 
Члан комисије и ментор за оцену и одбрану мастер радова 
 
1. Еколошка класификација шума ревира „Гозна“ код Челинца-Александар Кутић (2010). 
2. Еколошка класификација шума питомог кестена привредне јединице „Пастирево“ код 

Костајнице – Младен Шурлан (2010). 
3. Еколошко-вегетацијске карактеристике шума „Космаја“- Миљковић Ведрана (2013). 
4. Цвијетић Горана (2014): Вегетацијске и едафске карактеристике у шумама бијелог бора на 

подручју ПЈ „Романија-Гласинац“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
5. Цветковић Теодора (2015): Анализа флористичког састава шумских екосистема газдинске 

јединице“Купинске греде“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
6. Ратковић Антонијо (2015): Еколошки типови шума храста лужњака на подручју ревир 

„Штрбац“ газдинске јединице „Колут-Козара“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 
7. Трифуновић Наташа (2014): Педолошке карактеристике одлагалишта површинског копа 

„Ћирковац“ и процеса и природне обнове вегетације. Универзитет у Београду, Шумарски 
факултет. 

8. Грабеж Далибор (2014): Еколошко-вегетацијске карактеристике букових шума Привредне 
јединице“Козара-Врбашка“ у Републици Српској. Универзитет у Београду, Шумарски 
факултет. 

9. Милутиновић Јелена (2013): Едафско-вегетацијске карактеристике Г.Ј. „Трешња“ на Авали. 
Универзитет у Београду, Шумарски факултет. Миљковић Ведрана(2013): Еколошко-
вегетацијска класификација шума Космаја. Универзитет у Београду, Шумарски факултет. 

10. Јоловић Марко (2012): Еколошко-вегетацијске карактеристике шума букве на кречњацима 
на подручју шумске управе „Милићи“ 

11. Милутиновић Јелена (2013): Едафско-вегетацијске карактеристике ГЈ“Трешња“ на Авали 
12. Радован Павловић (2012): „Едафско вегетацијске карактеристике ГЈ „Близанац- Дебелица““ 
13. Бићанин Милан (2015): Типолошка припадност и стање вештачки подигнутих састојина Г.Ј.“ 

Липовица“. Универзитет у Београду, Шумарски факултет 
14. Младен Антић – одбрањен октобар 2017 - тема: Типолошка припадност вештачки 

подигнутих састојина у г.ј. „Степин Луг“ 
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Докторске студије 
 
 
Чланство у комисијама за оцену научне заснованости пријављене теме и оцену и одбрану 
израђене докторске дисертацијe 
 

1. Члан комисије за оцену и одбрану израђене докторске дисертације: Типови шума у 
националном парку „Биоградска Гора“ – Милић Чуровић (2010)  

 
2. Члан комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата 

Милића Чуровића под насловом: Типови шума у националном парку „Биоградска 
Гора“ (прихваћена тема 16.07.2008) 

 
3. Члан комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата 

Игора Голића под насловом: Еколошко производни типови шума Радаве (одлука бр. 
01-5976/1 од 16.07.2014.) 

 
4. Члан комисије за оцену и одбрану израђене докторске дисертације: Типови шума у 

прашуми „Перућица“-Радован Лучић (2016)  https://phaidrabg.bg.ac.rs/view/o:12450  
 

https://phaidrabg.bg.ac.rs/view/o:12450
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ПРИЛОГ 9 

Универзитет у Београду 

Шумарски факултет 

Проф. др Рајко К. Милошевић 

ЦИТИРАНОСТ ПРЕМА GOOGLE SCHOLAR1 

Укупно: 11 

1) Кнежевић, М., Рајко, М., & Кошанин, О. (2010). Производни потенцијал земљишта и
основни елементи продуктивности најзаступљенијих китњакових типова шума у НП
„Ђердап”. Гласник Шумарског факултета, бр, 102, 57-68. 

 Kanjevac, B. (2020). Обнављање шума храста китњака са подстојним спратом пратећих

врста дрвећа на подручју североисточне Србије. Докторска дисертација,Универзитет у

Београду.

2) Бићанин, М., Милошевић, Р. (2015) Типолошка припадност станишта и
еколошкоценолошка прилагодљивост пенсилванског јасена (Fraxinus pennsylvanica
Marsch.) у ГЈ „Липовица“, Шумарство, бр. 1-2, vol. LXVII, 167-174.

 Вукин, M. (2017). Оцена квалитета вештачки подигнуте састојине белог јасена у

заштићеном подручју 'Липовичка шума– Дуги рт’. Шумарство, вол. 69, бр. 3-4, стр. 85-

102. 

 Галић, З., Поњарац. Р., Киш, А., & Ђорђевић, Б. (2018). Карактеристике типова шума у ГЈ 

„Брањевина“ на подручју Бачке. Шумарство, вол. 70, бр. 1-2, стр. 251-260.

3) Бићанин, М., Милошевић, Р. (2015). Еколошко-типолошка припадност вештачки
подигнуте састојине белог јасена и крупнолисне липе у ГЈ ‘Липовица’. Шумарство, бр.
4, 119-125.

 Вукин, M. (2017). Оцена квалитета вештачки подигнуте састојине белог јасена у

заштићеном подручју 'Липовичка шума– Дуги рт’. Шумарство, вол. 69, бр. 3-4, стр. 85-

102. 

4) Милошевић, Р. (2016). Еколошко-ценолошки однос белог јасена на станишним
условима различитих типова шума. Шумарство, бр. 1-2, 151-157.

 Вукин, M. (2017). Оцена квалитета вештачки подигнуте састојине белог јасена у

заштићеном подручју 'Липовичка шума– Дуги рт’. Шумарство, вол. 69, бр. 3-4, стр. 85-
102 

1 Изостављени су цитати који су видљиви у Web of Science. 
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5) Novaković-Vuković, M., Milošević, R. (2016): Floristic characteristics of beech and fir forests

on granodiorite and serpentinite in Serbia., Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 25, No.

12a, pages. 5870-5876

 Novaković-Vuković, M., & Eremija, S. (2020). Florističke i edafske karakteristike šuma crnog i 
belog bora na serpentinitu i peridotitima u Zapadnoj Srbiji. Beograd : Institut za šumarstvo,
2020. ISBN 978-86-80439-41-9 

6) Milosevic, R., Curovic, M., & Novakovic-Vukovic, M. (2019). Analysis of the floristic

composition of mountain beech forests on the territory of Serbia and Montenegro.

Fresenius Environmental Bulletin, 28(8), 5727-5733.

 Spalevic, V., Zejak, D., Curovic, M., Glisic, I., & Radovic, A. (2021). Analysis of the impact of
fruit growing development on the intensity of soil erosion and runoff: case study of Krusevo,

Bijelo Polje, Montenegro. Agriculture & Forestry, 67(2), 37-51.2

 Curovic, M., Stijovic, A., Spalevic, V., Dudic, B., & Skataric, G. Structural characteristics of the

spruce–fir-beech forests: Case Study-Mountain Bjelasica, Montenegro. In BOOK OF

ABSTRACTS. Vol. 59, No. 1, p. 67.

 Đorđević, I., Češljar, G., Eremija, S., Hadrović, S., Ćirković-Mitrović, T., Gagić-Serdar, R., &

Rakonjac, L. (2020). Analysis of the organization of protected species monitoring in

Serbia. Agriculture & Forestry, 66(1), 105-113.3

 Novaković-Vuković, M., & Eremija, S. (2020). Florističke i edafske karakteristike šuma crnog i 
belog bora na serpentinitu i peridotitima u Zapadnoj Srbiji. Beograd : Institut za šumarstvo,
2020. ISBN 978-86-80439-41-9 

 Curovic, M., Spalevic, V., Sestras, P., Motta, R., Catalina, D. A. N., Garbarino, M., ... & Urbinati,
C. (2020). Structural and ecological characteristics of mixed broadleaved old-growth forest

(Biogradska Gora-Montenegro). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 44(4), 428-438.

ЦИТИРАНОСТ ПРЕМА БАЗИ СРПСКИ ЦИТАТНИ ИНДЕКС 

Укупно: 3 

1) Milošević, R. (2006) Definisanje tipova bukovih i bukovo-jelovih šuma na Velikom
Jastrepcu. Beograd, doktorska disertacija

 Golić, I. [2015]. Strukturno proizvodne karakteristike planinske šume bukve na području

planine Radava. Glasnik Šumarskog fakulteta, (111), 37-44. 

 Košanin, O., & Knežević, M. [2010]. Opodzoljena kisela smeđa zemljišta u Srbiji. Zemljište i

biljka, 59(1), 1-14.

2 Citat vidljiv i u bazi Scopus. 
3 Citat vidljiv i u bazi Scopus. 
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2) Knežević, M., Košanin, O., Milošević, R. (2011) Ocena proizvodnog potencijala

opodzoljenog i tipičnog kiselog smeđeg zemljišta u nekim tipovima šuma sa područja

Velikog Jastrepca. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 103, str. 57-72

 Karaklić, V., Cvjetićanin, R., Košanin, O., Pekeč, S., & Simić, A. [2020]. Fitocenološke i edafske
karakteristike acidofilne šume bukve sa mahovinama (Musco - Fagetum moesiacae B. Jov.
1976) na Jelovoj gori. Topola, (205), 47-57.
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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 

Није примењљио 

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

У току последњег изборног 

периода (до 2017/18 до 2021/22) 

оцена студената на основним 

студијама се кретала 4,16 до 4.56 у 

просеку 4.45 
Искуство у педагошком раду са студентима Кандидат је од 1990. .ангажован у 

раду са студентима до 2006., 

држећи вежбе а потом 

предавања 

на свим облицима наставе и вежбе. 

(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

Број менторства / учешћа у 

комисији и др. 
Резултати у развоју научнонаставног подмлатка Дипломски ментор: 12 

Дипломски члан комисије 66 
Завршни радови ментор: 32 
Завршни радови – члан комисије: 8 

Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер или докторским 

студијама 

2 докторске дисертације и члан 
комисије за оцену теме 3 докторске 
дисертације, ментор и члан 
комисије 14 мастер радова, члан 
комисије за оцену и одбрану 5 
магистарских радова 

(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 

Није примјенљиво 

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

Није примјенљиво 

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

Није примјенљиво 

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. 

Није примјенљиво 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту 

Није примјенљиво 

11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 
задатака (са ISBN бројем) 

Није примјенљиво 

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) 

Није примјенљиво 



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) 

Није примјенљиво 

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

Fresenius Environmental Bulletin,3- 
М23.,(прилог 1) 

Цитираност од 10 хетеро цитата Web of Science Пронађено је 10 
цитата. (прилог 4) 
Цитираност према GOOGLE 
SCHOLAR - база Scopus: 11 
Цитираност према бази - Српски 
Цитатни Индекс: 3 (Прилог 9) 

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 

1- М31 

3-М33 

11-М34 

XI International Scientific 

Agricultural Symposium 

„AGROSYM 2020“, 
XI International Scientific 

Agricultural Symposium 

„AGROSYM 2020“, 
XII International Scientific 

Agriculture Symposium “AGROSYM 

2021”, 

IX International Scientific 
Agricultural Symposium 

„AGROSYM 2018“, 

X International Scientific Agriculture 
Symposium “AGROSYM 2019” 

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 

М. Медаревић,Р. 

Милошевић,2021: Типолошке 

основе у планирању газдовања 

шумама, Уџбеник, Шумарски 

факултет Универзитета у 

Београду, ISBN 978-86-7299-333- 

2 

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

Није примељиво 



ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 

(изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 
(најмање пo једна из 2 изабрана услова) 

. Стручно-професионални 
допринос 

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

. Председник или члан организационог одбора или учесник на 
стручним или научним скуповима националног или међународног 
нивоа. 

. Председник или члан у комисијама за израду завршних радова на 
академским специјалистичким, мастер и докторским студијама. 

. Аутор или коаутор елабората или студија. 

. Руководилац или сарадник у реализацији пројеката. 
6. Иноватор, аутор или коаутор прихваћеног патента, техничког 
унапређења, експертиза, рецензија радова или пројеката. 
7. Поседовање лиценце. 

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

. Руковођење активностима од значаја за развој и углед факултета, 
односно Универзитета. 

. Руковођење или учешће у ваннаставним активностима студената. 

. 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. 

. Сарадња са другим 

високошколским, 

научноистраживачким 

установама, односно 

установама културе или 

уметности у земљи и 

иностранству 

. Учешће у реализацији пројеката, студија или других научних 
остварења са другим високошколским или научноистраживачким 
установама у земљи или иностранству. 

. 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. 

. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
6. Гостовања и предавања по позиву на универзитетима у земљи или
иностранству. 

Кратки опис заокружених одредница у изборним условима 

1.3. Др Рајко Милошевић је био члан комисије за одбрану 2 докторске дисертације и члан 

комисије за оцену теме 3 докторске дисертације,  ментор и члан комисије за оцену и одбрану 14 

мастер радова; а руководио је израдом дипломских радова као ментор: 12, члан комисије 66; 
Руководио је завршним радовима као ментор: 32, члан комисије: 8. 
1.4. Аутор је 3 студије за потребе привреде (називи и наручиоци наведени у Реферату). 
1.5. Кандидат је учесник или руководилац 8 пројеката на националном нивоу (Називи наведени у 

прилогу Реферата). 

2.1. На Шумарском факултету кандидат је обављао или и даље обавља следеће функције: члан је 

Научно-наставног Већа и Изборног већа Шумарског факултета ; члан Комисије за спровођење 
поступка вредновања педагошког рада наставника и сарадника; шеф Катедре и заменик шефа 

Катедре Екологија шума,заштита и унапређивање животне средине; 

2.5. Руководилац теренске наставе, перманентно организовање консултација са студентима сва 

три нивоа наставе, 
3.2. Председник комисије за лиценцирање другог циклуса студијског програма Шумарство, на 
Пољопривредном факултету, Универзитета у Источном Сарајеву (Прилог 8.) 



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

Место и датум: Београд, 08.08.2022 

  ПОТПИСИ ЧЛАНОВА  КОМИСИЈЕ 

На основу детаљне анализе достављеног конкурсног материјала Комисија је једногласно 

закључила да др Рајко Милошевић 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. Комисија са 

задовољством предлаже Изборном већу Шумарског факултета Универзитета у Београду, Већу 

научних области биотехничких наука Универзитета у Београду да др Рајко Милошевић изабере у 

звање и на радно место редовног професора за ужу научну област Екологија шума заштита и 

унапређивање жиотне средине. 
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