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Образац 3 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ    
Кнеза Вишеслава 1, Београд   

 
ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ  

I        ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  
 

1. Датум именовања (избора) комисије: 27.05.2015. (01-4218/1) 
2. Састав комисије: 

Др Јелена Томићевић-Дубљевић, ванредни професор Шумарског факултета, 
Универзитета у Београду, (ужа научна област: Пејзажна архитектура и хортикултура), 
Др Невена Васиљевић, доцент, Шумарског факултета, Универзитета у Београду, (ужа 
научна област: Пејзажна архитектура и хортикултура), 
Др Борис Радић, доцент Универзитета у Београду – Шумарског факултета (ужа научна 
област: Пејзажна архитектура и хортикултура), 
II     ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1. Име, име једног родитеља, презиме: Јелена, Миломир, Оташевић 
2. Датум и место рођења, општина, држава: 15.10.1990., Београд, Савски венац, 

Србија 
3. Студијски програм основних студија које је кандидат завршио: Пејзажна 

архитектура и хортикултура 
4. Датум завршетка основних студија: 03.07.2014. 

III   НАСЛОВ МАСТЕР РАДА: ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА БЕОГРАДА И 

НОВОГ САДА: ПЕРЦЕПЦИЈА ТУРИСТА 

IV    ПРЕГЛЕД МАСТЕР РАДА: 
Мастер рад дипл. инж. Јелене Оташевић под насловом: ''Зелена инфраструктура 
Београда и Новог Сада: Перцепција туриста'' обухвата укупно 65 страница текста, 3 
прилога, 14 графикона и 28 слика. Списак коришћене литературе садржи 23 наслова 
страних и домаћих аутора и 42 веб-сајт адреса.  
Главна поглавља рада су: 1. Увод; 2. Теоријски оквир зелене инфраструктуре; 3. 
Методологија; 4. Резултати; 5. Дискусија; 6. Закључак; 7. Литература; Поред главних 
поглавља мастер рад садржи: Регисар слика; Регистар Графикона; Регистар прилога. 
Такође, мастер рад садржи извод, abstract (на енглеском) и резиме на српском језику. 
Сва поглавља чине посебну целину и имају своју структуру, која је прилагођена теми 
која се проучава. Циљ овог рада је представљање значаја урбане зелене 
инфраструктуре за брендирање градова као туристичких дестинација, како 
јединственост и атрактивност елемената зелене инфраструктуре могу да привуку 
туристе и како туристи разумеју и доживљавају зеленило града који посећују – њихова 
перцепција. Прецизније речено, у раду је приказана перцепција туриста о зеленој 
инфраструктури града Београда и Новог Сада. Такође, један од циљева је и 
истраживање могућности да се урбана зелена инфраструктура уврсти у туристичку 
понуду града.  
V      ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА 

1. Увод 
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Кандидаткиња у уводном делу објашњава појам и значај зелене 
инфраструктуре, као и циљ истраживања.  
 

2. Теоријски оквир зелене инфраструктуре 
 
У Теоријском оквиру зелене инфрастуктуре кандидаткиња веома детаљно и 
свеобухватно приказује значај зелене инфраструктуре (ЗИ), објашњава 
класификацију зелене инфраструктуре, дефинише елементе (ЗИ), затим 
анализира зелену инфраструктуру града Београда (кроз историју града, и према 
појединачним елементима ЗИ: описује паркове, зелене коридоре, урбане шуме 
као и посебне категорије зелених површина; Такође кандидаткиња на сличан 
начин анализира зелену инфраструктуру града Новог Сада (описује историјат 
зелених површина, паркове у Новом Саду, зелене коридоре и урбане шуме 
Новог Сада).  
 

3. Методологија 
 
У трећем поглављу кандидаткиња веома прецизно објашњава методолошки 
поступак који се састојао од прикупљања примарних и секундарних података. 
Такође, наглашава специфичност овог мастер рада који је припадао делу 
пројекта COST акције ''GreenInUrbs'' спроведеног у 9 земаља Европе са 
циљем утврђивања коришћења урбане зелене инфраструктуре од стране 
туриста као и разумевање концепта зелене инфрастуктуре из перспективе 
туриста. Кандидаткиња је користила анкету и по методу случајног узорка 
испитаници су анкетирани на следећим туристичким локацијама: Аутобуска 
станица Београд, Железничка станица Београд, Лука Београд, најпосећенији 
хостели у Београду, Аутобуска станица Нови Сад, Железничка станица Нови 
Сад, Лука Нови Сад, најпосећенији хостели у Новом Саду, од маја до јула 2015. 
године. Испитано је 100 туриста, 50 туриста у Београду и 50 туриста у Новом 
Саду. Након извршеног анкетирања резултати су унeшени у Microsoft Excel 
2010. програму а затим у SPSS 2017. обрађени и анализирани. 
 

4. Резултати 
 
У поглављу Резултати, кандидаткиња прегледно приказује добијене резултате 
за град Београд и град Нови Сада. Заправо, како се анкетни упитник састојао из 
5 повезаних секција (1. Питања перцепције; 2. Психолошка  питања и питања 
преференци; 3. Питања о понашању и активностима туриста (према урбаној 
ЗИ); 4. Уопштена питања која су се односила како туристи користе ЗИ у 
градовима и колико дуго; 5. Пети сет питања се односио на социо-економски 
статус туриста. Резултати су приказани у односу на наведене категорије 
постављених питања. Уопштено говорећи, отворена питања су приказана 
дескриптивно кроз анализу садржаја док су затворена питања представљена у 
виду графикона (процентуално). Генерално и у Београду и у Новом Саду 
већина испитаника (83%) у Београду и (71%)  у Новом Саду сматра да је зелена 
инфрастуктура веома важна за један град. Концепт зелене инфраструктуре (на 
примеру оба града) туристи поистовећују са појмом паркова. 
 

5. Дискусија 
 
У поглављу Дискусија кандидаткиња посматра и пореди добијене резултате 
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оба града на подручју Србије са градовима других Европских држава које се 
биле укључене у наведену COST акцију. Важно је напоменути да су 
истраживања спроведена у Србији показала да већина туриста није упозната са 
појмом "зелена инфраструктура" и са карактеристикама урбане зелене 
инфраструкуре која се као појам двосмислено користи и схвата. Туристи су 
углавном разумели зелену инфраструкуру као паркове, а ретко као зелене 
коридоре или урбане шуме, док су неки погрешно тумачили зелену 
инфраструктуру као цветне леје или бициклистичке стазе, а неки су је чак 
сматрали концептом који указује на еколошку свест што није изненађујуће јер 
термин није разумљив људима који нису упознати са стручном 
терминологијом. Већина испитаника је уживала у посетама зеленим 
површинама, попут великих паркова или урбаних шума, углавном због неке 
пасивне рекреације или у циљу опуштања. Чињеница да се највећи број 
зелених инфраструктурних површина у нашем истраживачком простору налази 
око или на кратким удаљеностима од важних локација културног наслеђа у 
посећеним градовима, пружио је индиректну могућност да туристи укључе 
зелену инфраструктуру у своје планове током посете. Имајући у виду да зелена 
инфрастуктура има везе са садржајима јавних простора и атрактивним 
градским пејзажима, ова повезаност се може побољшати даљим истраживањем 
и улагањем у везе између зелене инфраструктуре и друштвених и културних 
активности у урбаним срединама. 
 

6. Закључак  
 
Овај рад представља истраживање спроведено у циљу добијања информација о 
перцепцији туриста о зеленој инфраструктури Београда и Новог Сада и 
коришћењу зелене инфраструктуре у градовима које посећују. Већина урбаних 
туриста узима у обзир широки спектар фактора када планирају и посећују 
градове, а улога и значај урбане зелене инфраструктуре у њиховом искуству 
стиче варијабилне форме и тежине зависно од производа туризма који се нуди 
и чак и од величине урбане дестинације. 
Кандидаткиња закључује да посетиоци препознају постојећи потенцијал урбане 
зелене инфраструктуре града Београда и Новог Сада и уживају у свим њеним 
добробитима. Упркос потенцијалима које поседује, зелена инфраструктура 
ипак није нешто што туристи препознају као бренд, али у исто време сматрају 
да поседује све квалитете и предиспозиције да то постане. Разумевање ове теме 
од стране пејзажних архитеката, представника туристичког сектора, 
политичких одлучиоца и Градске и државне управе уопштено је важно у циљу 
формирања државног развојног плана где би се препознао значај зелене 
ифраструктуре и резултата истраживања у циљу унапређења урбаног туризма у 
Србији. 

7. Литература 
Литература је коректно цитирана и наведена. Укупан број наведених 
референци је 23 и wеб –адреса је 42.  

VI    ЗАКЉУЧЦИ  
 
Резултати овог истраживања представљају допринос у разумевању важности концепта 
зелене инфраструктуре, посебно разумевању урбане зелене инфраструктуре од стране 
корисника - туриста. На основу сачињеног вредновања резултата рада Комисија сматра 
да мастер рад дипл. инж. Јелене Оташевић под насловом: ''Зелена инфраструктура 
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Београда и Новог Сада: Перцепција туриста'' пре свега обрађује једну савремену 
тему и методолошки је успешно постављен. Мастер рад је израђен на основу 
превасходно комплексног теренског рада, а добијени резултати у потпуности 
оправдавају предузета истраживања. Дипломски (мастер) рад дипл. инж. Јелене 
Оташевић неоспорно представља вредан научни и стручни рад, настао као резултат 
актуелних истраживања из области управљања пределима и заштићеним природним 
добрима. 
Имајући све наведено у виду Комисија сматра да су се стекли сви услови, како у 
смислу стручне заснованости теме, тако и у смислу оспособљености кандидаткиње да 
може да приступи јавној одбрани дипломског (мастер) рада. 
 
VII   КОНАЧНА ОЦЕНА МАСТЕР РАДА: 
           1. Да ли мастер рад садржи све битне елементе и да ли је написан у складу са 
насловом рада: ДА. 
           2. Недостаци мастер радa и њихов утицај на резултат истраживања: осим малих 
грешака техничке природе (словних грешака) нема других недостатака. 
VIII      ПРЕДЛОГ: 
           На основу укупне оцене мастер радa, комисија предлаже: 
- да се мастер рад прихвати а кандидату одобри одбрана; 
 

 
Београд, 11.09.2017.     ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
      
   
      
    

 
 
 
 
НАПОМЕНА: Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са 
мишљењем већине чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење 
односно разлоге због којих не жели да потпише извештај. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
Др Јелена Томићевић-Дубљевић, ванредни 
професор 
 
Др Невена Васиљевић, доцент 
 
Др Борис Радић, доцент 


