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Професионалне друштвене функције:






2008-2012 Државни секретар у Министарству животне средине и просторног
планирања Р. Србије
2013-2014 Помоћник министра у Министарству просвете, науке и технолошког
развоја Р. Србије
2014–2015 Посебни саветник министра, Министарство пољопривреде и
заштите животне средине Р. Србије
2013-2015 Члан Управног одбора Агенције за јонизујуће зрачење и нуклеарну
сигурност Србије
2020 (јан.) – фебр. 2021 (феб.) Председник Управног одбора Института за
повртарство у Смедеревској Паланци

Професионалне-друштвене активности:
1993–1998 Члан Стручног већа за биотехничке науке, Универзитета у Београду.
1994–2000 Члан Просветног савета, Министарства просвете Р. Србије.
1994–1998 Члан Савета за еколошку едукацију, Министарства заштите животне
средине Р. Србије (координатор за универзитетски ниво).
1997–1999 Председник експертске групе за формирање Центра за заштиту животне
средине и одрживи развој земаља југоисточне Европе, Савезно министраство за развој,
науку и животну средину СР Југославије.
1999–2001 Члан Задужбинског савета Универзитета у Београду.
1998–2000 Члан Одбора за биологију и биотехничке науке Министарства за науку и
технологију Р. Србије.
1996–2000 Потпредседник Савета за ревитализацију Делиблатске пешчаре и бригу о
заштићеним природним добрима којима управљају Србијашуме.
2000–2001 Члан Националног савета за генетичке ресурсе СР Југославије.
1996 -2001
Експерт у области 1.1.17. Биологија и 1.5.52. Екологија, Савезног
министарства за развој, науку и животну средину.
1999 - 2000 Члан Координационог тела за анализу еколошких удеса као последице
НАТО агресије на СР Југославију, Савезно министраство за развој, науку и животну
средину.
1999. Помоћник Начелника Штаба цивилне заштите Р. Србије (за еколошке последице
ратних дејстава), Министарсво одбране СР Југославије (Подручни орган за Србију).
2001. Члан Комисије за заштиту дивљих врста флоре и фауне и биодиверзитета,
Министарство здравља и заштите животне средине (Управа за заштиту животне
средине) Р. Србије.
2002.Члан Савета за екологију (Привредна комора Југославије).
2002-2004 Члан Стручног већа за биотехиничке науке, Универзитета у Београду.
2004-2006 Члан Већа групација за природне науке и математику, Универзитета у
Београду.
2004-2007 Члан Стручног већа за природне науке (биологија, хемија, физичка хемија)
Универзитета у Београду.
2004-2006
Члан NEAP - група за Биодиверзитет, Environmental Capacity Building
Programme 2003, European Agency for Reconstruction, Канцеларија у Београду.
Oд 2004. Члан Одбора човек и средина Српске академије наука и уметности (САНУ)(
2005-2007 Члан Управног одбора: ALARM Project (Assessing Large scale environmental
Risk for biodiversitywith tested Methods) Advisory Board. Socio-economics Module. EU’s 6th
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Framework Program (50 scientific institutes from 20 countries). Coordinator: SERI-Sustainable
Europe Research Institute, Bad Oeynhausen, Germany.
2009-2012 Члан Управног одбора (Steering Committee). Project: Program on Education for
Sustainable Development in Western Balkan. Ministry for foreign affairs of Finland, Regional
Environmental Center Szentendre, Hungary.
2009–2012 Члан Управног одбора (Steering Committee). Project: “Biodiversity and
Ecosystem Services for local Sustainable Development in the Western Balkans” Ministry for
foreign affairs of Norway, ECNC, Regional Environmental Center Szentendre, Hungary.
2011-2012 Члан Управног одбора Пројект: “Помоћ у имплементацији система
управљања хемикалијама у Србији” Република Србија, Агенција за хемикалије,
Финансијер Европска унија, Инструменти претприступне помоћи (IPA).
2015 Члан Националног савета за климатске промене. Влада Републике Србије,
Министарство пољопривреде и заштите животне средине (сада Министарство
животне средине).
2015 Члан експертске групе Програма Уједињених нација за животну средину; UNEP
United Nations Environmental Program, GEO 6 – Global Environment Outlook, member of
GEO 6 experts.
2015 Члан саветодавне међувладине групе на високом нивоу Програма Уједињених
нација за животну средину; UNEP United Nations Environmental Program, GEO 6 – Global
Environment Outlook, member of High-Level Intergovernmental and Stakeholder Advisory
Group (HLG).
2017 Члан савета Националне комисије Републике Србије за утврђивање последица
НАТО агресије по здравље људи и животну средину (Министарство заштите животне
средине, Министарство одбране, Министарство здравља и Министарство просвете,
науке и технолошког развоја).
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1980: Certificate in recognation of scholary research as a fellow in residance
1979/1980 Smithsonian Institution, Washington, D.C.., USA.
1988: Повеља захвалности за изузетне резултате и свестрану активност на
Факултету, Савез студената ПМФ, Универзитет у Београду.
1995: Признање, за успешну сарадњу и подстицај у раду поводом 100годишњице оснивања Природњачког музеја у Београду.
1997: Захвалница, за допринос остваривању циљева Српског биолошког
друштва поводом 50 година постојања, СБД Београд.
1997: Certificat, for significant contribution to international cooperation for the
preservation of the Bio-Environment, Biopolitics International Organisation, Athens,
Greece.
1998: Zlatna diploma, za izuzetan doprinos razvoju bioloških nauka u Srbiji, Biološki
fakultet, Univerziteta u Beogradu.
1998: Захвалница за несебичну помоћ, подршку и учешће у пројекту “Еконедеља” AIESEC (Оделење у Југославији) поводом 50 година постојања.
2001: Захвалница “Caeli Mechanicus” за стручну помоћ и сарадњу Општа
гимназија “Милутин Миланковић” Београд.
2011. Златна значка „Покрет горана Србије“ за изузетан допринос на афирмацији
и унапређивању горанских активности поводом 50. годишњице стваралачког
деловања, Београд
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2014.Certificate of acknowledgement, for contribution to the development of Forest
Science and cooperation in many years. Institute of Forestry, Belgrade.
 2014. Златна повеља Српског биолошког друштва за изванредан и драгоцен
допринос развоју и унапређењу биолошких наука, поводом 65 година
публиковања интернационалног и мултидисциплинарног часописа „Архив
биолошких наука“, Београд.
 2015. Повеља Задужбина Андрејевић, поводом 20 година рада, у знак
захвалности за сарадњу у остваривању оснивачких циљева и допринос развоју
научног стваралаштва.
 2016. Захвалница Студентске конференције универзитета Србије (СКОНУС) за
значајан допринос квалтету образовања студената и подршци унапређењу
студентског организовања на универзитетима у Србији
Од заснивања радног односа 1972. године проф. др Ивица Радовић је било у статусу
истраживача, односно руководиоца пројектних тема, подпројеката или пројекта
укључен у реализацију пројеката који се финансирају од стране данашњег Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Србије. Осим тога учествовао је у реализацији
већег броја пројектних елабората и експертиза за широк круг корисника. До сада је
учествовао у реализацији 5 међународних научних пројеката, у једном од њих који се
односи на примену савремених ГИС технологија у инветаризацији мочварних подручја
Балкана био је пројектини координатор, а у два пројекта који се односе на заштиту
биодиверзитета и управљање заштићеним подручјима природе Србије (финансирани
од стране програма UNDP) је био национални директор. Укупан број библиографских
јединица проф. др Ивице Радовића износи 282 и оне укључују научне радове
публиковане у водећим међународним и националним научним часописима, учешће са
пленарним рефератима на међународним и националним научним скуповима,
ауторство у међународним и националним монографијама, универзитетске уџбенике,
као и уџбенике за средњу и основну школу. Број цитата проф.др Ивице Радовића у
радовима у часописима на SCI листи према Google претраживачу је 529; учључујући
цитате у научним монографијама, извештајима националних и међународних пројеката,
универзитетским уџбеницима, одбрањеним магистарским тезама и докторским
дисертацијама укупан број цитата је преко 700. Индекси академске успешности проф др
Ивице Радовића (према: Google akademik) су: h-индекс - 12 i10-индекс 26. Говори
енглески језик. Ожењен је и отац сина Дејана и ћерке Диане Шарац Радовић.

4

