
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: 11.09.2019. 

2. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање и назив факултета (установе) у којој је 

члан комисије запослен: 

1. др Слободан Милановић, ванредни професор Универзитета у Београду, 

Шумарски факултет (ужа научна област: Заштита шума и украсних биљака) 

2. др Чедомир Марковић, редовни професор Универзитета у Београду, Шумарски 

факултет (ужа научна област: Заштита шума и украсних биљака) 

3. др Весна Голубовић-Ћургуз, ванредни професор Универзитета у Београду, 

Шумарски факултет (ужа научна област: Заштита шума и украсних биљака) 

 

II     ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1. Име, име једног родитеља, презиме: Иван Гордана Ковачевић 

2. Датум и место рођења, општина, држава: 27.10.1993 Ужице, Ужице, Србија 

3. Студијски програм основних студија које је кандидат завршио: Шумарство 

4. Датум завршетка основних студија: 16.07.2018 

III   НАСЛОВ МАСТЕР РАДА: „Утицај природних и антропогених фактора на 

појаву шумских пожара на подручју ШГ ,,Ужице“ 

IV    ПРЕГЛЕД МАСТЕР РАДА: 

         Дипломски (мастер) рад дипломираног инжињера Иван Ковачевић, под 

насловом  „Утицај природних и антропогених фактора на појаву шумских 

пожара на подручју ШГ ,,Ужице“, обухвата 39 страница куцаног текста са 8 

слика, 14 графикона, четири табеле и списком литературе од 15 референци. Цео 

рад подељен је у 6  поглавља: 

1.Увод  

1.1 Фактори који утичу на понашање шумских пожара  

1.3. Делови шумског пожара  

1.4 Врсте шумских пожара  

1.5 Штете проузроковане шумским пожарима  

1.5.1 Последице директног утицаја пожара  

1.5.2 Последице индиректног утицаја пожара  

1.5.3 Утицај пожара на глобално загревање  

1.6 Системи за процену опасности од појаве пожара  

1.6.1 Канадски индекс опасности од појаве шумских пожара (FWI)  

2.Материјали и методе  

2.1 Геогарафске карактеристике ШГ Ужице  

2.2 Климатске карактеристике ШГ Ужице  

2.3 Вегетационе карактеристике ШГ Ужице  

2.3.1 Ливадско пашњачка вегетација  

2.3.2 Шумска вегетација  



2.4 Методе коришћене у изради рада  

3.Резултати истраживања  

3.1 Утицај вегетације  

3.2 Антропогени утицај  

3.2.1 Утицај насеља  

3.2.2Утицај удаљености путева  

3.2.3 Утицај пруга на појаву пожара  

3.2.4 Утицај удаљености од пољопривредног земљишта  

3.3 Утицај FWI компонената  

3.3.1 Утицај DC компоненте  

3.3.2 Утицај DМC компоненте  

3.3.3 Утицај BUI компоненте  

3.3.4 Утицај FMC компоненте  

3.3.5 Утицај ISI компоненте  

3.3.6 Утицај FWI индекса  

3.4 Утицај природних фактора на појаву пожара  

3.4.1 Утицај експозиције  

3.4.3 Утицај удаљености од водотокова  

4.Дискусија  

5.Закључци  

Литература:  

Сва поглавља у раду имају адекватну структуру и чине логично повезану целину. 

V      ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА 

У „Уводу“ дипломског (мастер) рада кандидат Иван Ковачевић говори o 

утицају различитих група фактора на појаву шумских пожара. У првом делу даје 

основне информације о шумским пожарима као што су врсте шумских пожара и 

штетамо које они изазивају. Све штете дели на директне, које су настале самим 

процесом горења и индиректне до којих долази услед уланчавања штета након 

завршетка пожара. Посебна пажња је посвећена улози пожара на глобално загревање. 

Потом даје преглед постојећих система за процену опасности од појаве пожара са 

посбеним акцентом на канадски индекс опасности од појаве шумских пожара (FWI). 

Сви aнализирани фактори су подељени у три групе и то, факторе који дефинишу тип 

вегетације, терен и инфраструктурни објекти. Анализиран је утицај лишћарских, 

четинарских и мешовитих шума, шикара и шибљака и ливада и пашњака на појаву и 

величину пожара. Затим је анализирана, надморска висина, експозиција и нагиб као 

група фактора која карактерише утицај терена на појаву и понашање пожара. Од 

инфраструктурних објеката анализиран је утицај близине стамбених и других објеката, 

друмских и железничких комуникација као и одстојања аеродрома на појаву и 

величину пожара.  

У поглављу „Материјал и методе“ колега Иван Ковачевић  даје опис 

основних географских карактеристика истраживаног подручја, затим наводи податке о 

његовим климатским вегетационим карактеристикама. Овде су описане и  основне 

процедура које су коришћене током сакупљања података о пожарима. Један део 

података преузет је из базе ЈП Србијашуме и они су се односили на просторно 

лоцирање пожара, њихову величину и тип вегетације који је захваћен пожаром. Остали 

подаци који су коришћени за анализу прикупљани су директно са одговарајућих мапа, 

након уношења координата за сваки пожар понаособ. Анализиран је утицај 

орографских фактора, антропогених, као и различитих типова вегетације на појаву 

пожара и његову величини. Генерисани су подаци о свим кодовима и индексима који 

пресдстављају саставни део канадског система FWI  за сваки пожар. За обраду 



прикупљених података су коришћене дескриптивне статистичке методе. 

Поглавље „Резултати истраживања“ је подељено на три потпоглавља. У 

првом потпоглављу су приказани резултати утицаја вегетације на појаву и величину 

пожара. У другом потпоглављу су приказани резултати утицаја антропогених фактора 

као што су  удаљеност од насеља, путева и железнице на појаву пожара. У трећем 

потпоглављу је анализиран утицај компоненти канадског система (FWI) за 

прогнозирање опасности од појаве пожара.  

У наредном поглављу „Дискусија“ кандидат Иван Ковачевић пореди 

резултате до којих је дошао својим истраживањем са подацима других аутора који су 

се такође бавили истраживањем утицаја различитих фактора на појаву пожара.  

У поглављу „Закључци“ кандидат је користећи резултате до којих је дошао 

током својих истраживања извео најважније закључке: 

Највише пожара било је у четинарским шумама, а најмање на пашњацима. 

Највећи број пожара био је на удаљености од стамбених објеката већој од 2000 

метара. 

Највећи број пожара догодио се на удаљеност од путева која је била мања од 

500 метара. 

се на удаљености од пруга која је била већа од 2000 метара. 

Највише пожара било је на удаљености 500 метара од пољопривредног 

земљишта.  

Од свих компонената FWI индекса највећи утицај на појаву пожара има FMC 

компонента, односно количина падавина, релативна влажност ваздуха и 

температура. 

Најмањи утицај на појаву пожара има ISI компонента. 

Највећи број пожара догодио се на јужној експозицији, а најмањи на источној. 

Највећи број пожара догодио се на надморским висинама од 500 до 750 m. 

Највећи број пожара догодио се  на удаљености до 500 метара од водених 

површина. 

Поглавље „Литература“ је последње поглавље у раду колеге Ивана 

Ковачевића у коме наводи списак референци и других извора, које је користио током 

израде свог дипломског (мастер) рада. 

 

VI    ЗАКЉУЧЦИ  

Дипломски (мастер) рад кандидата Ивана Ковачевића под насловом „Утицај 

природних и антропогених фактора на појаву шумских пожара на подручју ШГ 

,,Ужице“ је значајан и користан рад. Методологија која је коришћена током његове 

израде је у складу са стандардима који се примењују при окаквом типу истраживања а 

добијени резултати су представљени и дискутовани на адекватан начин. Закључци су 

добро изведени и у складу су са резултатима који су добијени током истраживања. Рад 

је написан јасно, редослед поглавља у њему је логичан а техника израде је 

задовољавајућа. 

Узимајући у обзир све констатације које су напред наведене мишљења смо да 

је кандидат у свом дипломском (мастер) раду успешно обрадио задати проблем и да је 

дошао до закључака који имају велику практичну вредност.  

На основу вредновања резултата рада до којих је дошла кандидаткиња дипл. 

инж. Ивана Ковачевић Комисија сматра да је дипломски (мастер) рад наведене 



кандидаткиње самосталан рад: 

1. који третира актуелну проблематику, 

2. који је методолошки успешно постављен,  

3. који је урађен на бази адекватних литературних извора и 

4. код кога су добијени резултати правилно протумачени а закључци добро 

изведени. 

Узимајући у обзир све напред наведено Комисија сматра да дипломски 

(мастер) рад кандидаткиње дипл. инж. Ивана ковачевића под називом „Утицај 

природних и антропогених фактора на појаву шумских пожара на подручју ШГ 

,,Ужице“има све елементе које садржи један рад оваквог типа и да се он може 

прихватити као дипломски (мастер) рад. 

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: У раду 

нема недостатака који би значајније утицали на његов квалитет. 

VIII      ПРЕДЛОГ: 

           На основу укупне оцене мастер радa, комисија предлаже: 

- да се мастер рад прихвати а кандидату одобри одбрана; 

                                                                                        

 

 

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

 

 

др Слободан Милановић, ванредни професор 

 

 

 

др Чедомир Марковић, редовни професор 

 

 

 

др Весна Голубовић Ћургуз, ванредни професор 

 


