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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
Кнеза Вишеслава 1 
11030 Београд 
 

 

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

Предмет: Извештај Комисије за избор у звање истраживач-сарадник 

Одлуком Наставно-научног већа Шумарског факултета (бр. 01-2/195 од 
28.11.2018.године) формирана је Комисија за избор дипл.инж. Славице Чепић у звање 
истраживач-сарадник, у саставу:  

1. др Јелена Томићевић-Дубљевић, редовни професор Универзитета у Београду– 
Шумарски факултет; 

2. др Мирјана Оцокољић, редовни професор Универзитета у Београду– 
Шумарски факултет и  

3. др Ивана Бједов, доцент Универзитета у Београду– Шумарски факултет.  
 

Након увида у материјал који се односи на релевантне научне и стручне референце 
дипл. инж. Славице Чепић, Комисија подноси следећи  

 

     ИЗВЕШТАЈ 

 
Славица Чепић, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре и хортикултуре, 
завршила је основне студије 2008. године на Одсеку за пејзажну архитектуру и 
хортикултуру Шумарског факултета Универзитета у Београду са просечном оценом у 
току студије 9,36 (девет кома тридесет шест). Дипломски рад на тему „Мигранти и 
предео: доживљај предела и утицаји на предео“ радила је под супервизијом проф. 
Јелене Томићевић – Дубљевић, а у сарадњи са Институтом за управљање пределом у 
Фрајбургу, где је спровела теоријски део истраживања. Резултате истраживање 
излагала је на међународној конференцији „Nations, Regions, Organizations – Cultural 
Diversity as a source of integration and alienation” у Шћећину, у Пољској, у 
организацији Института за социологију, Универзитета у Шћећину. Рад под називом 
“Migrants and landscape – Perception and Impacts on Landscape” објављен је у зборнику 
радова. Дипломски рад је одбранила априла 2008. године са оценом 10 (десет). 
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Након основних студија завршила је мастер студије “Међународна сарадња и урбани 
развој“ на Техничком универзитету Дармштат у Немачкој 2012. године и "Урбанизам, 
становање и међународња сарадња“ на Универзитету Гренобл 2 - Пјер Мендес Франс у 
Француској 2013. године у оквиру Еразмус Мундус дуалног мастер програма „Мундус 
Урбано“.  
 
Докторске студије из области пејзажне архитектуре и хортикултуре на Шумарском 
факултету Универзитета у Београду уписала је школске 2015/2016. године. Положила 
је испите предвиђене планом и програмом докторских студија са просечном оценом 
10,00 (десет) и до сада остварила 155 од могућих 180 ЕСПБ. Веће научних области 
биотехничких наука дало је сагласност 13. децембра 2017. године на предлог теме 
докторске дисертације под насловом: „Социо-економски значај урбаних башта и 
могућности интеграције у систем зелених површина Београда“. 
 
У току основних и мастер студија била је стипендиста DAAD (Deutsche Akademische 
Austauschdienst) 2008. године, WUS Austria (World University Service) и Фондације др 
Зоран Ђинђић 2008. године, Републичке фондације за развој научног и уметничког 
подмлатка у периоду 2006-2007. године и Еразмус Мундус (Erasmus Mundus) програма 
за мастер студије у периоду 2011-2013. године. 
Обавила је стручне праксе из области управљања заштићеним природним добрима, 
урбаног планирања и пејзажног пројектовања у бироима у Аустрији (2009. године), 
Немачкој (2012. године) и Француској (2013. године). Била је запослена као пројектант 
пејзажне архитектуре у неколико бироа у Београду у периоду 2010 - 2017. године. Два 
њена пројекта награђена су у оквиру Салона пејзажне архитектуре у Београду и то 
пројекат „Идејно решење реконструкције сквера испред Урбанистичког завода 
Београда” (коауторски рад са Сенком Милановић) специјалном плакетом 2011. године 
и пројекат “План уређења плантаже боровница у селу Велика Иванча” плакетом у 
категорији нереализованих пројеката 2015. године. Радови су излагани у земљи и 
иностранству.  
 
Славица Чепић је показала склоност за бављење научно-истраживачким радом. У току 
основних студија и непосредно након завршетка истих, била је ангажована у настави 
на предмету Урбанизам и просторно планирање у периоду од 2006. до 2009. године под 
менторством проф. Зорана Ђукановића. У оквиру докторских студија, школске 
2017/2018. године, учествовала је у настави на предмету Учешће јавности у области 
пејзажне архитектуре код проф. Јелене Томићевић – Дубљевић.  
Учествовала је у великом броју радионица, изложби и стручних семинара. Објавила је 
неколико научних радова у домаћим и међународним часописима и учествовала на 
неколико међународних  конференција.  
 
Славица Чепић је као ауторка и коауторка објавила следеће радове: 
Радови у водећим националним часописима (М51) 
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Tечно говори енглески језик, а поседује напредно знање немачког и француског језика. 
Чланица је Удружења пејзажних архитеката Србије. 

На основу свега наведеног, Комисија предлаже Научно-наставном већу Факултета да 
се Славица Чепић изабере у звање истраживач сарадник. 
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Београд, 26.12.2018.  
                           К О М И С И Ј А 
 

   /___________________________/ 

                                                                              Проф. др Јелена Томићевић-Дубљевић,  
Универзитет у Београду - Шумарски 

факултет 

   /___________________________/ 

Проф. др Мирјана Оцокољић  
Универзитет у Београду - Шумарски 

факултет 

 

         /___________________________/ 

др Ивана Бједов, доцент 
Универзитет у Београду - Шумарски 

факултет 

 


