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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА 

Предмет: Извештај Комисије за избор у звање истраживача-приправника 

Одлуком Наставно-научног већа Универзитета у Београду – Шумарског факултета (бр. 01-2/92 од 24. априла 2019. 
године) формирана је Комисија за избор мастер инж. Маријане Милутиновић у звање истраживач-приправник, у 
саставу: 

1. др Данијела Ђунисијевић - Бојовић, доцент Универзитета у Београду – Шумарски факултет; 
2. др Матилда Ђукић, редовни професор Универзитета у Београду – Шумарски факултет и 
3. др Драгица Обратов-Петковић, редовни професор Универзитета у Београду – Шумарски факултет. 
 
Након увида у материјал који се односи на релевантне стручне и научне референце мастер инж. Маријане 
Милутиновић као и на основу Правилника о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 
научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, бр. 24/16, 21/17 и 38/17.) Комисија 
подноси следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 Маст. инж. Маријана Милутиновић је рођена 06. 06. 1992. године у Смедереву. Завршила је основне 
академске студије Пејзажна архитектура и хортикултура на Шумарском факултету Универзитета у Београду, 2015. 
године са просечном оценом 8,74. Исте године је уписала мастер студије на студијском програму Пејзажна 
архитектура, модул Управљање пределима и заштита природе. Мастер студије је завршила у октобру 2016. 
године са просечном оценом 9,75. Мастер рад под насловом „Улога фиторемедијације при загађењу тешким 
металима и значај за ревегетацију предела“ оцењен је оценом 10. Школске 2018/2019. уписала је докторске 
студије Шумарског Факултета Универзитета у Београду,  модул пејзажна архитектура, као буџетски студент.  

 На основу развијених вештина тимског рада, које је  показала на теоријским и практичним вежбама, као и 
заинтересованости за стицање знања и развијање вештина током студија, издвојила се као веома амбициозан, 
одговоран и организован студент. Током завршне године основних студија као и током мастер студија, на 
предлог Катедре за Пејзажну хортикултуру, учествовала је као демонстратор у извођењу наставе. Школске 
2014/2015. године ангажована је на предметима Екофизиологија биљака и Исхрана биљака, а школске 2015/2016 
на предмету Екофизиологија биљака. Као студент докторских студија тренутно учествује у реализацији 
лабораторијских вежби на предмету Физиологија биљака. У раду са студентима показала је комуникационе, 
организационе, стручне и методичке способности.  

 Маријана Милутиновић учествовала је у периоду 18-22.05.2016. године на Другој међународној научној 
студентској конференцији заштите животне средине – FISEC16 под називом: „Urban Renewal and Revitalization of 
Abandoned Industrial Building in the City of Belgrade“ у oрганизацији Департмана за хемију, биохемију и заштиту 
животне средине, Природно-математичког факултета у Новом Саду. 



 
 
У оквиру конференције учествовала је на радионици  која се односила на анализу утицаја обнове и 
ревитализације напуштених индустријских објеката на урбани развој и трансформацију града. У фебруару 2019. 
године је учествовала на Семинару пејзажне хортикултурa као коаутор рада: 
Ђунисијевић – Бојовић Д., Ђукић М., Скочајић Д. и Милутиновић M. (2019): Екофизиолошке особине дрвенастих 
таксона значајне за побољшање квалитета ваздуха у градовима; Зборник предавња Семинар пејзажна 
хортикултура 2019, Удружење за пејзажну хортикултуру; Београд; 26-32 стр. 
 Од марта 2019. године, преко омладинског еколошког удружења - EkoHub, чији је оснивач мастер 
екологије и алумниста AIESEC-a Марија Ристић, активно учествује у Пројекту Еко Радионице као Еко – ментор. 
Циљ Пројекта Еко Радионице је умрежавање младих, стицање практичног искуства и размена знања. Циљ 
EkoHub-а је ширење еколошког образовања и свести у Србији кроз семинаре, радионице и пројекте, као и 
увођење екологије као обавезног предмета у основним школама.  
 На основу наведених чињеница које су према Правилнику о поступку и начину вредновања и 
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача релевантне за избор кандидата у 
звање истраживач-приправник, студент докторских студија, мастер инж. Маријана Милутиновић испуњава све 
услове за избор у наведено звање.  

На основу свега изложеног, Комисија предлаже Научно-наставном већу Шумарског Факултета да се мастер 
инжењер  Маријана Милутиновић изабере у звање истраживач-приправник. 

 

у Београду, 

9. мај 2019. године 

Чланови комисије 

 

 __________________________________________ 

др Данијела Ђунисијевић – Бојовић, доцент, 
Универзитет у Београду Шумарски факултет 

  

_______________________________________ 

др Матилда Ђукић, редовни професор, 
Универзитет у Београду Шумарски факултет 
 
 

 __________________________________________ 

др Драгица Обратов-Петковић, редовни професор, 
Универзитет у Београду Шумарски факултет 

 


