
IN MEMORIAM

ПРОФ. ДР СЛОБОДАН ВУЧИЋЕВИЋ
(1943-2021)

Проф. др Слободан Вучићевић рођен је 
8. априла 1943. у Гоњој Врбави, код Горњег 
Милановца. Био је ожењен супругом Вером 
(1948-2021), интернистом-кардиологом. Иза 
угледног брачног пара остаје породица, сино-
ви: Александар, дипл. инж. шумарства, са су-
пругом Јеленом, дипл. инж. пејзажне архитек-
туре и двоје деце, унуцима Лазаром и Маријом; 
и Владимир, дипл. фармацеут, са супругом 
Мајом, фармацеутом.

Проф. др Слободан Вучићевић завршио 
је основну школу у родном селу, а гимназију 
(нижу) у Горњем Милановцу. Средњу шумар-
ску школу у Чачку уписао је 1956/57. године, 

а завршио у Краљеву, 1961. године. Школовање је наставио на Шумарском 
факулету Универзитета у Београду, где је дипломирао 1967. године. За време 
школовања био је стипендиста Ловно-шумског газдинства 'Јелен' Београд. 
Докторску дисертацију под насловом 'Шумски екосистеми и њихов ути-
цај на оптимално стање неких природних ресурса југозападног региона 
Шумадије' одбранио је 1984. године на Шумарском факулету Универзитета 
у Београду.

Проф. др Слободан Вучићевић свој радни век провео је у струци, а од 
1994. године ради и на Шумарском факултету Универзитета у Београду и 
Шумарском факултету Универзитета у Бањој Луци. У периоду 1961-1963. го-
дине запослен је као шумарски техничар у Ловно-шумском газдинству 'Јелен' 
Београд, Ловно – шумска управа 'Копачево' Беље, код Осијека. У периоду 
1968-1971. године запослен је у ЛШГ 'Јелен', Ловно – шумска управа Илок, на 
радном месту помоћника управника за шумарство. Од 1971. до 1974. године 
ради у Националном парку 'Фрушка Гора', у ШУ Беочин, као руководилац 
шумарства (1971-1972) и у ШУ Ердевик, као директор ООУР-а (1972-1974). У 
периоду од 1974. до 1991. године налази се на месту директора, у Предузећу 
за газдовање шумама, ловство и туризам 'Таковски Грм' Горњи Милановац. 
У Јавном предузећу за газдовање шумама 'Србијашуме' Београд, од оснивања 
предузећа, налази се на радним местима у Генералној дирекцији: директор 
Службе за приватне шуме и заштиту животне средине (1991-1993); директор 
Истраживачко-развојног центра (1994-2005) и извршни директор за развој и 
информатику (1995-2005). Од 1994. године, професор Вучићевић је универ-



зитетски наставник на предмету 'Шума и животна средина' на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду и Шумарском факултету Универзитета 
у Бањој Луци. Радни век завршио је 2006. године, са жељом да се посвети 
писању.

Професор Вучићевић објавио је више од 115 научних и стручних радова, 
највећим делом из области шумарства, екологије и заштите животне сре-
дине. Професор Вучићевић је руководио израдом великог броја програма, 
пројеката, студија и елабората из области шумарства, екологије и заштите 
животне средине. У оквиру националног програма Министарства за нау-
ку Републике Србије, руководио је пројектом 'Заштита шумских подручја, 
производња лековитог биља, шумских плодова и развој нових биолошких про-
извода', у периоду од 2002. до 2005. године. Аутор је књиге 'Шума и живот-
на средина', намењене студентима шумарства и последипломцима разних 
струка. Такође, написао је монографије 'Шуме и шумарство Србије на крају 
XX и почетку XXI века' (2008); 'Горња Врбава' (2011) и 'Горњи Милановац и 
његова села' (2016), у издању Културно-просветне заједнице Србије. Коаутор 
је више монографија: 'Рудник –шаапат висина' (2014, Службени гласник); 
'Планинско острво Шумадије – Рудник' (2014, Универзитет у Крагујевуцу); 
те 'Гружа и Рудничка Морава' (2015, Универзитет у Крагујевуцу). 

Поред бројних друштвено-стручних функција, истичемо да је проф. др 
Вучићевић био председник Удружења шумарских инжењера и техничара 
Србије, у периоду 1997-2003, као и члан редакције часописа 'ШУМАРСТВО'. 
Такође, био је главни уредник издавачке делатности ЈП за газдовање шумама  
'Србијашуме' Београд (1993-2005) и члан редакције ревије 'ШУМЕ' (1994-
2005). У периоду 1988-1990. године, професор Вучићевић био је председник 
Комисије за биотехничке науке региона Краљево; члан Одбора за шумарство 
и дрвну индустрију Већа биотехничких наука Републичке заједнице науке 
СР Србије (1982-1984); председник Скупштине Удружења шумарства, дрвне 
индустрије, прераде папира и водопривреде Регионалне привредне комо-
ре Краљево (1980-1982; 1987. и 1988-1990); члан Скупштине Универзитета 
у Крагујевцу и др. Обављао је и разне друштвено-политичке функције, те 
је добитник више награда и признања, између осталих: Ордена заслуге за 
народ са сребрном звездом, којим га је одликовало Председништво СФРЈ, и 
Златне повеље 'Таковски устанак', коју је добио 2005. године.

Проф. др Слободан Вучићевић преминуо је 9. јануара 2021, на дан сахра-
не своје супруге Вере, преминуле 5. јануара 2021. године.

НЕКА ИМ ЈЕ ВЕЧНА СЛАВА И ХВАЛА!

Редакција часописа 'ШУМАРСТВО'




