
                 Образац 4 В 

В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА 

 

С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР 

 

 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет 

Ужа научна, oдносно уметничка област: Историјска геологија 

Број кандидата који се бирају: један (1) 

Број пријављених кандидата: један (1) 

Имена пријављених кандидата: 

 1. др Дејан Радивојевић 

 

 

II - О КАНДИДАТИМА 

 

1) - Основни биографски подаци 

- Име, средње име и презиме: Дејан (Никола) Радивојевић 

- Датум и место рођења: 10.06.1971., Београд 

- Установа где је запослен: Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет 

- Звање/радно место: Доцент 

- Научна, односно уметничка област: Историјска геологија 

 

2) - Стручна биографија, дипломе и звања 

Основне студије: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 1999. 

Магистеријум:   

- Назив установе: Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет 

- Место и година завршетка: Београд, 2008. 

- Ужа научна, односно уметничка област: Стратиграфија 

Докторат: 

- Назив установе: Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет 

- Место и година одбране: Београд, 2014. 

- Наслов дисертације: Регионално-геолошке карактеристике миоценских седимената на 

простору северног Баната 

- Ужа научна, односно уметничка област: Историјска геологија 

Досадашњи избори у наставна и научна звања: 

- Доцент, 2016 (01.11.2016), Универзитет у Београду- Рударско-геолошки факултет 

 

 

 

 



3) Испуњени услови за избор у звање ванредни 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 примењиво 

(видети тачку 2 и 3) 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 

током целокупног  претходног изборног периода  

Распон оцена је од 4,73 

до 5,00 

Просечна оцена је 4,85 

3 Искуство у педагошком раду са студентима 

 

Пет година педагошког 

искуства на Рударско-

геолошком факултету 

 

 

 

 

 

 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

 

Број менторства / 

учешћа у комисији и 

др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка 

 

Комисије: 

- 2 избора у сарадничко 

звање 

- 2 комисије за оцену 

научне заснованости 

докторске дисертације 

- 22 завршна рада ОАС 

(ментор на 10) 

- 11 мастер радова 

(ментор на 5) 

5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

академским специјалистичким, мастер или докторским 

студијама 

Комисије и менторства: 

- 11 мастер радова 

(ментор на 5) 

 

 

 

  

(заокружити испуњен услов за звање у које се 

бира) 

 

Број 

радова, 

саoпштења, 

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 примењиво (видети тачку 8) 

7 Саопштена два рада на научном или стручном 

скупу (категорије М31-М34 и М61-М64). 

 Није примењиво (видети тачку 9) 

8 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање доцента из научне 

области за коју се бира 

3 Списак публикованих радова је дат 

испод табеле под тачком 8. 

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. 

11 Списак публикованих радова је дат 

испод табеле под тачком 9. 

10 Оригинално стручно остварење или руковођење 

или учешће у пројекту 

4 Списак пројеката дат је уз тачку 1.5 

(Изборни услови) 



11 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 

коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ISBN бројем) 

1 РАДИВОЈЕВИЋ Д., 2020: 

Практикум из Депозиционих 

система, Универзитет у Београду, 

Рударско-геолошки факултет, 171 

стр., ISBN 978-86-7352-357-6 

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 примењиво (видети тачку 8) 

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 примењиво (видети тачку 9) 

14 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 

М23 од првог избора у звање ванредног 

професора из научне области за коју се бира. 

 Није примењиво (видети тачку 8) 

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 

 

Више од 10 Scopus: 291 цитат 

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  

 Није примењиво (видети тачку 9) 

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 

 Није примењиво (видети тачку 11) 

18 Број радова као услов за менторство у вођењу 

докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 

стандардима...) 

8 8 публикованих радова у 

међународним часописима 

 

8. Објављени радови из категорије М21, М22 или М23 од првог избора у звање доцента из научне области за 

коју се бира: 

1. RUNDIĆ LJ., GANIĆ M., KNEŽEVIĆ S., RADIVOJEVIĆ D., RADONJIĆ M. 2019: Stratigraphic 

implications of the Mio-Pliocene geodynamics in the area of Mt. Avala: new evidence from Torlak Hill and 

Beli Potok (Belgrade, Serbia). Geologia Croatica, 72 (2), 109–128. https://doi.org/10.4154/gc.2019.11 

(М22) 

2. IVANIŠEVIĆ S., RADIVOJEVIĆ D., 2018: Upper Miocene depositional environments of the Kikinda-

Mokrin High (Serbia). Interpretation, 6 (1), pp. SB65-SB76. https://doi.org/10.1190/INT-2017-0084.1 

(М23) 

3. BALÁZS N., TARI G., BADA G., RADIVOJEVIĆ D., TOMLJENOVIĆ B., KRESZEK C., 2018: 

Introduction to special section: Characterization of hydrocarbon and geothermal resource potential and 

carbon sequestration opportunities of the Pannonian Basin”. Interpretation, 6 (1), pp. SBi-SBii. 

https://doi.org/10.1190/INT-2017-1207-SPSEINTRO.1 (М23) 



9. Саопштени радови на међународним или домаћим научним скуповима (категорије М31-М34 и М61-М64) 

од избора у претходно звање из научне области за коју се бира: 

1. RUNDIĆ LJ., GANIĆ M., KNEŽEVIĆ S., RADIVOJEVIĆ D., 2017: Mio-Pliocene Geodynamics and its 

Stratigraphic Consequences in the Area of Avala Mt. (Belgrade, Serbia), 7th International Workshop: 

Neogene of Central and South-Eastern Europe, Abstracts book, 57-58, Velika, Croatia, ISBN978-953- 

59036-4-2 (M34) 

2. RADIVOJEVIĆ D., RUNDIĆ LJ., 2017: Tectono-lithostratigraphic model of the Northern Banat Miocene 

sediments (Pannonian Basin, Serbia), 7th International Workshop: Neogene of Central and South-Eastern 

Europe, Abstracts book, 53-54, Velika, Croatia, ISBN978-953- 59036-4-2 (M34) 

3. ANĐELKOVIĆ F., RADIVOJEVIĆ D., 2018: Rift sequence stratigraphy and its contribution to source 

rock understanding – Serbian part of Pannonian Basin, Geologica Balcanica, 328. (M34) 

4. RADIVOJEVIĆ D., 2018: Why classical sequence stratigraphy doesn't work in Pannonian basin?, Book 

of abstracts 17th Serbian Geological Congress, 174-178. (M64) 

5. ANĐELKOVIĆ F., RADIVOJEVIĆ D., 2018: A contribution to the knowledge of facial diversity of 

Badenian sediments in the Belgrade area, Book of abstracts 17th Serbian Geological Congress, 232-236. 

(M64) 

6. RADONJIĆ M., STOJADINOVIĆ U., LUIJENDIJK E., RADIVOJEVIĆ D., GOLUBOVIĆ Ž., 

VUKOVIĆ N., 2018: Tectonothermal evolution of an asymmetric extensional system: the Juhor mts in 

Central Serbia (northern serbomacedonian massif), Book of abstracts 17th Serbian Geological Congress, 

251-253 (M64) 

7. IVANIŠEVIĆ S., RADIVOJEVIĆ D., 2018: New approach to correlation of hydrocarbon reservoirs in 

sandstone layers of the "Mokrin" field", Book of abstracts 17th Serbian Geological Congress, 399-404. 

(M64) 

8. IVANIŠEVIĆ S., RADIŠIĆ J., ISIĆ I., RADIVOJEVIĆ D., 2019: The Rift Sequence Stratigraphy of the 

Itebej Field (Pannonian Basin, Serbia). Book of abstracts AAPG Vienna, Paratethys petroleum systems 

between Central Europe and the Caspian Region, 139. (M34) 

9. ANĐELKOVIĆ F., RADIVOJEVIĆ D., 2019: Evidence for Badenian marine transgression in Belgrade 

(Serbia). Book of abstracts AAPG Vienna, Paratethys petroleum systems between Central Europe and the 

Caspian Region, 162. (M34) 

10. RADIVOJEVIĆ D., 2019: Pannonian Basin, Pannonian Basin System and Pannonian realm - three 

different concepts. GeomorForum 2019, Landforms related to the plains of Serbia and its neighboring area, 

14-15 (M34) 

11. ANĐELKOVIĆ F., RADIVOJEVIĆ D., 2019: The correlation of Upper Miocene lithostratigraphic units 

of the southern part of the Pannonian basin. Knjiga sažetaka i radova II Kongresa geologa Bosne i 

Hercegovine, 299-301. (M64) 

Напомена: Према правилнику о минималним условима за стицање звања наставника Рударско-геолошког 

факултета обавезан услов је и најмање један рад објављен у домаћем научном часопису. Кандидат је из ове 

категорије публиковао 5 радова: 

1. RADIVOJEVIĆ D., 2018: The different approaches in seismic stratigraphy interpretation. Tehnika – 

rudarstvo, geologija i metalurgija, 69 (2): 211-217. (М52) 

2. RADIVOJEVIĆ D., 2020: Naftna industrija i klimatske promene. Tehnika – rudarstvo, geologija i 

metalurgija 75 (1), 31–37. (М52) 



3. RADIVOJEVIĆ D., 2020: A hundred years of Milutin Milanković's climate change theory - geological 

implications. Geološki аnali Balkanskoga poluostrva, 81 (2): 87-98. (М24) 

4. RADIVOJEVIĆ D., 2020: William „Strata” Smith, otac engleske geologije– 250 godina od rođenja, 

Zapisnici Srpskog geološkog društva za 2019. godinu, 85-89. (М51) 

5. STEFANOVIĆ J., RADIVOJEVIĆ D., 2021: Sekvenciona stratigrafija visoke rezolucije u karbonatnim 

sedimentima - teorija i primeri, Zapisnici Srpskog geološkog društva za 2020. godinu, 67-80. (М51) 

 

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 или 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 



1.1. Уредник (Managing Editor) часописа Геолошки анали Балканскога полуострва за 2020. годину, Уредник 

специјалног издања SPE AAPG „Interpretation Characterization of hydrocarbon and geothermal resource 

potential and carbon sequestration opportunities of the Pannonian Basin“. 

1.2. Члан организационог одбора: 17. конгреса геолога Србије 2018. године и AAPG регионалне 

конференције: Paratethys Petroleum Systems between Central Europe and the Caspian Region у Бечу 2019. 

године; Учесник на стручним или научним скуповима националног или међународног нивоа: 7th 

International Workshop: Neogene of Central and South-Eastern Europe, 17th Serbian Geological Congress,  

XXI Kongres Karpato-Balkanske geološke asocijacije Salcburg, Austrija, AAPG Vienna, Paratethys petroleum 

systems between Central Europe and the Caspian Region, II Kongresа geologa Bosne i Hercegovine, Laktaši. 

1.3. 11 комисија за мастер рад, 22 комисије за завршне радове. 

1.5. CHPM2030: Combined Heat, Power and Metal extraction from ultra-deep ore bodies; Innovative, Non-

invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies (INFACT); ENGIE: Encouraging Girls to Study 

Geosciences and Engineering; Геодинамичка еволуција литостратиграфија и геодиверзитет централних 

делова Балканског полуострва (Основна истраживања – 176015- Министарства за просвету и науку 

Републике. 

1.6. Ревидент часописа са SCI листе и домаћих часописа: Basin Research, Paleogeography, Paleoclimatology 

and Paleoecology, GEM – International Journal of Geomathematics, Geologica Carpathica, Global and 

Planetary Change, Rivista Italiana Di Paleontologia e Stratigrafia, Geologia Croatica и Записници Српског 

геолошког друштва. Био је рецензент књиге Бањац и други „Геолошка библиографија Србије“ (2006-

2010). 

1.7. Положен стручни испит из области геологије 28.11. 2002. године 

2.1. Члан Комисије за упис на мастер академске студије на Геолошком одсеку, студијски програм 

Регионална геологија за школску годину 2020/21 (1478, 08.09.2020) 

2.4. Одржао је предавање по позиву на петом Конгресу студената технике под називом „Енергетика и 

климатске промене“ на Златибору, 2018. године 

2.5. Организовање Зборова Српског геолошког друштва током 2017, 2018 и 2019. године. 

2.6. Добитник награде “Јован Жујовић” за допринос у регионалној геологији и палеонтологији 

3.3. Члан одбора за геодинамику Земљине коре САНУ, Члан управе и благајник Српског геолошког друштва 

у периоду 2016-2020 

3.4. Током 2020. године је био домаћин докторанду Даниелу Ботки Универзитета Етвош Лоранд, 

Будимпешта, Мађарска у оквиру програма CEEPUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

На Конкурс за избор једног ванредног професора за ужу научну област Историјска геологија јавио се један 

кандидат, др Дејан Радивојевић, доцент Рударско-геолошког факултета, Универзитета у Београду. На основу 

увида у конкурсну документацију и анализе приложених биографских података, списка научних радова и 

података о наставној, научној и стручној делатности, Комисија закључује да кандидат др Дејан Радивојевић, 

доцент, испуњава све услове за избор у звање ванредни професор, који су предвиђени конкурсом и 

прописани Законом о високом образовању Републике Србије, Статутом Универзитета у Београду, 

Критеријумима за стицање звање наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним 

условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Статутом Рударско-геолошког 

факултета и Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Рударско-геолошком 

факултету. 

У досадашњем раду др Дејан Радивојевић је постигао значајне резултате у наставном и научно-

истраживачком раду у научној области Геологија и ужој научној области Историјска геологија. Ангажован 

је на одржавању наставе из девет предмета на основним, мастер и докторским студијама. Био је члан 

комисија за оцену научне заснованости докторске дисертације 2 докторске дисертације, као и ментор или 

члан 32 комисије за одбрану дипломских, мастер и завршних радова. Аутор је практикума из уже научне 

области. У анонимној анкети студената оцењен је просечном оценом 4.85. До сада је објавио 32 рада, од 

којих је осам са SCI листе. У току протеклог изборног периода објавио је 19 научних радова и саопштења (1-

М22, 2-М23, 1-М24, 6-М34, 2-М51, 2-М52, 5-М63). Учествовао је у раду 2 комисијe за избор у наставна, 

сарадничка, научна и истраживачка звања. Током протеклог изборног периода био је учесник је на пројекту 

ОН 176015 Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и 3 међународна пројекта. У 

претходном изборном периоду био је благајник Српског геолошког друштва, члан је одбора за геодинамику 

Земљине коре САНУ, добитник награде „Јован Жујовић“. Одржао је предавање по позиву на Конгресу 

студената технике под називом „Енергетика и климатске промене“. Учествовао је у програму размене 

CEEPUS као домаћин докторанду са Универзитета Етвош Лоранд, Будимпешта, Мађарска. 

На основу анализе достављене документације и научне и наставне активности кандидата, узимајући у обзир 

претходно стечено образовање, академско искуство, квантитативну и квалитативну оцену научних и 

стручних радова, искуство у педагошком раду на предметима из уже научне области за коју се бира и остале 

релевантне параметре, Комисија са задовољством предлаже Изборном већу Рударско-геолошког факултета 

Универзитета у Београду и Већу научних области техничких наука Универзитета у Београду да прихвати 

позитиван Извештај Комисије и да се др Дејан Радивојевић, дипл. инж. геологије, доцент на Катедри за 

Историјску геологију, изабере у звање ванредни професор на Рударско-геолошком факултету Универзитета 

у Београду, за ужу научну област Историјска геологија, на одређено време од пет година, са пуним радним 

временом. 

Место и датум: 15.06.2021 

                                                                                                                             ПОТПИСИ  

                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 
 

______________________________ 

др Љупко Рундић, редовни професор  

Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду 

 

______________________________ 

др Мери Ганић, ванредни професор  

Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду 

 

______________________________ 

др Ивана Царевић, ванредни професор 

Географски факултет, Универзитет у Београду 


