
КОМЕ:  Референту за радне односе 
Већу одсека за Технологије дрвета 
Изборном већу Универзитета у Београду-Шумарског факултета 

ПРЕДМЕТ: Реферат по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу 
научну област Финална прерада дрвета 

На основу члана 8. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставникa Универзитета у Београду (Гласник Универзитета бр.200 од 
23.11.2017.год.) и члана 63 Статута Шумарског факултета бр 01-1/36 од 14.03.2019.год., а 
на Предлог Већа одсека за Технологије дрвата бр.07-1786/2 од 23.03.2021.год., Изборно 
веће Универзитета у Београду – Шумарског факултета, на електронкској седници 
одржаној 30-13.03.2021.год., донело је одлуку бр.01-3/20 о расписивању конкурса за 
избор једног асистента за ужу научну област Финална прерада дрвета и о формирању 
комисије за писање Извештаја по расписаном конкурсу у саставу: 

1. Др Игор Џинчић, ванред. проф. Универзитета у Београду - Шумарског
факултета – председавајући Комисије;

2. Др. Тања Палија, ванред. проф. Универзитета у Београду - Шумарског
факултета;

3. Др. Гјорги Груевски, ред. проф. Факултета за дизајн и технологии на мебел и
ентериер, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ Скопље.

Према одлуци декана Универзитета у Београду - Шумарског факултета, објављен је 
конкурс за избор једног асистента за ужу научну област Финална прерада дрвета. 
Конкурс је посредством Националне службе за запошљавање објављен у листу „Послови“ 
(бр.929) од 14.04.2021.год., интернет страници Националне службе за запошљавање и на 
интернет страници Универзитета и Факултета, са роком пријављивања од 15 дана. 

Након прегледа достављеног материјала, Комисија је констатовала да се на 
расписани конкурс пријавио 1 (један) кандидат, и то мастер инжењер шумарства-област 
ТМП-технологије дрвата Иван Симић. 
Кандидат је уз пријаву поднео потпуну документацију у складу са условима конкурса.  

Након прегледа достављене конкурсне документације Комисија је утврдила да 
кандидат испуњава све услове конкурса и подноси Изборном већу Унивезитета у 
Београду-Шумарског факултета Универзитета у Београду следећи извештај. 



 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
 

 
А. Биографски подаци 
 
Кандидат, мастер инжењер технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и 

производа од дрвета Иван Симић, рођен је у Београду, 06.01.1991. год., где је завршио 
основну и средњу школу. 

По завршетку Архитектонско-техничке школе, школске 2014/15 уписује одсек за 
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета на Шумарском 
факултету, где дипломира 2018. године. Током основних студија остварио је просечну 
оцену 9,21. 

Школске 2018/19 године уписује мастер академске студије, на студијском програму 
Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета – модул М2 – 
Финална прерада дрвета. Завршни мастер рад  одбранио је септембра 2020 год. Мастер 
академске студије завршава са просечном оценом 9,86. 

Школске 2020/21 кандидат уписује докторске академске студије, студијски 
програм: Шумарство; модул Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета. 

Током студија кандидат је био добитник награде који додаљује Шумарски 
факултета за студента генерације (2014/15), као и награде за студенте са највећим 
просеком на крају школске године . 

Током основних студија, кандидат је био стипендиста Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја на републичком нивоу. 

Кандидат пише, чита и говори енглески језик и поседује напредни ниво знања из 
цртачких програма AutoCad, Solid Works и ArchiCad.  

 
 
Б. Радови 
 
Завршни рад – основне студије обима 240 бодова ЕСПБ: „Измена технолошког 
процеса производње дечијег креветића“, Универзитет у Београду-Шумарски 
факултета, одбрањен 16.10.2018.год. 
Мастер рад – мастер академске студије обима 60 бодова ЕСПБ: „Анализа 
могућности измене угаоног споја код прозора“, Универзитет у Београду- Шумарски 
факултета, одбрањен 30.09.2020.год. 
Тодоровић, Н., Симић, И. 2017: Comparison of exotic and domestic species in Serbia, 
Conference and Workshop of the Innovation School Sprungbrett, Biel, Switzerland 
 
 
 



 

 
В. Активност у настави 
 
Током основних студија кандидат је био укључен у припрему наставе на катедри 

Финалне прерада дрвета. 
У пролећном семестру школске 2015/16 године, кандидат је био ангажован као 

студент демонстратор на основним студијама на обавезном предмету Нацртна геометрија 
са техничким цртањем – студијски програм Технологије, менаџмент и пројектовање 
намештаја и производа од дрвета, фонд часова 3+3. 

Школске 2006/17 год. кандидат је био ангажован као студент демонстратор на 
основним студијама на обавезном предмету Конструкције намештаја и рпоизвода од 
дрвета – студијски програм Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета, фонд часова 3+5. 

Током мастер академских студија кандидат је такође био укључен у припрему 
наставе. Од школске 2018/19 кандидат је укључен у припрему наставе на  основним 
студијама на обавезном предмету Конструкције намештаја и производа од дрвета – 
студијски програм Технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од 
дрвета, фонд часова 3+5. 

Током наведених активности кандидат се упознавао са проблематиком наставног 
процеса на поменутим предметима кроз помоћ у учествовање припреми узорака за 
вежбе, изради елабората и семинарских радова. 

 
 
Г. Остале релевантне активности 
 
Током основних и мастер академских студија кандидат је учествовао у 5 пројеката: 
 

 54. Међунардни сајам намештаја, учешће у припреми и реализација 
сајамске поставке Шумарског факултета, 2016; 

 Практични пројекат у оквиру програма “Conference and Workshop of the 
Innovation School Sprungbrett” održan u Skoplju, Republika Makedonija, 2018;  

 Пројекат куће “TWISTBOX” у оквиру међинародног пројекта “SOLAR 
DECATHLON” Middle East, 2018; 

 Пројекат учионице 71а – „иновациони центар“ учешће у припреми и 
реализација пројекта, 2018. 

 Реконструкција погона финалне прераде дрвата предузећа „Беби снови 
д.о.о.“ – Лесковац, 2018. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Д. Закључци и препоруке комисије 
 

Увидом у добијени материјал по расписаном конкурсу за избор једног 
асистента за ужу научну област Финална прерада дрвета, који је објављен  
посредством Националне службе за запошљавање објављен у листу „Послови“ 
(бр.929) од 14.04.2021.год., интернет страници Националне службе за 
запошљавање и на интернет страници Универзитета и Факултета, Комисија за 
припрему реферата је утврдила да се на наведени конкурс у предвиђеном року 
пријавио 1 (један) кандидат – M.Sc Иван Симић. 

На основу анализе достављене документације, Комисија сматра да кандидат 
испуњава захтеве стручне оспособљености, као и да је у досадашњем раду показао 
тежњу ка педагошком раду на високошколској установи. Комисија је једногласно 
закључила да M.Sc Иван Симић испуњава све прописане услове и предлаже 
Изборном већу Унивезитета у Београду-Шумарског факултета да M.Sc Ивана 
Симића изабере у звање асистента за ужу научну област Финална прерада дрвета 
 
Београд 
17.05.2021.год 

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ 
 

Др Игор Џинчић, ванред.проф.  
Универзитет у Београду –Шумарски 
факултет 
 
-------------------------------------------------- 
 
Др. Тања Палија, ванред.проф.  
Универзитет у Београду –Шумарски 
факултет 
 
-------------------------------------------------- 
 
Др. Гјорги Груевски, ред.проф.  
Факултет за дизајн и технологии на 
мебел и ентериер, Универзитет 
„Св.Кирил и Методиј“ Скопље 
 
-------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 


