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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: Одлука бр 1439/3 од 18.09.2018. 

2. Састав комисије: 

- Др Миодраг Златић, редовни професор Шумарског факултета, Универзитета у 

Београду, (ужа научна област: Ерозија и конзервација земљишта).  

- Др Нада Драговић, редовни професор Шумарског факултета, Универзитета у 

Београду, (ужа научна област: Ерозија и конзервација земљишта). 

- Др Мирјана Тодосијевић, ванредни професор Шумарског факултета, Универзитета 

у Београду, (ужа научна област: Ерозија и конзервација земљишта). 

II     ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 

1. Име, име једног родитеља, презиме: Тара,Ненад, Грујић   

Рођења 09.01.1994. у Београду, општина Савски Венац, Србија 

2. Студијски програм основних студија које је кандидат завршио: Шумарски 

факултет, Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних 

ресурса 

3. Датум завршетка основних студија: 29.09.2017. 

III   НАСЛОВ МАСТЕР РАДА: „Утицај антропогених фактора на ерозионе процесе 

на брдско-планинском подручју Србије''      

IV    ПРЕГЛЕД МАСТЕР РАДА: 

Мастер рад Таре Грујић под насловом: „Утицај антропогених фактора на ерозионе 

процесе на брдско-планинском подручју Србије '' обухвата укупно 84 странице текста,  

31-дну табелу и 1-дну слику. Списак коришћене литературе садржи укупно 15 наслова. 

Главна поглавља рада су: 1. Увод; 2. Методе рада; 3. Резултати са дискусијом; 4.  

Закључак; 5. Литература. Сва поглавља чине посебну целину и имају своју структуру, 

која је прилагођена теми која се проучава.  

V      ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА 

- Увод. Кандидат у уводном делу истиче ерозионе процесе и деградацију 

природних ресурса као главни узрок угрожавања животне средине. Свакако 

да су главни узроци, поред природних фактора, и антропогени, односно 

човекова делатност у додиру са природним ресурсима.  

- Методологија рада. У раду су коришћене методе анализе и синтезе везане 

за доступну литературу. За потребе израде овог мастер рада коришћени су 

подаци Републичког завода за статистику у вези са социо-демографским 

параметрима. За анализу стања ерозионих процеса коришен је Метод 

потенцијала ерозије професора Гавриловића. 

- Резултати. Кандидат Тара Грујић је у свом мастер раду приказала резултат 

својих истраживања кроз утицај антропогених фактора на стање ерозионих 

процеса на подручју општина Књажевац и Љубовија. 



VI    ЗАКЉУЧЦИ  

 

Резултати овог истраживања представљају допринос у разумевању важности 

познавања односа природних и антропогених фактора који су од утицаја на 

животну средину. Кандидат је, на основу детаљно прикупљених података за стање 

ерозионих процеса и социо-демографских фактора приказала и анализирала утицај 

човекове делатности на земљишне ресурсе. 

 
 На основу сачињеног вредновања  резултата рада, Комисија сматра да мастер рад Таре 

Грујић,  под насловом: „Утицај антропогених фактора на ерозионе процесе на брдско-

планинском подручју Србије''       обрађује једну савремену тему. Рад  је  методолошки  

успешно постављен и писан јасним и „чистим“ језиком. Добијени резултати у 

потпуности оправдавају предузета истраживања. Мастер рад Таре Грујић  представља 

стручни рад, настао као резултат актуелних истраживања из области управљања 

природним ресурсима.  

Имајући све наведено у виду Комисија сматра да су се стекли сви услови, како у 

смислу стручне заснованости теме, тако и у смислу оспособљености кандидата да 

може да приступи јавној одбрани 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 грешака техничке природе нема других недостатака. 

VIII      ПРЕДЛОГ: 

           На основу укупне оцене мастер радa, комисија предлаже: 

- да се мастер рад прихвати а кандидату одобри одбрана; 

                                                                                       

                                                                     ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

1. Др. Миодраг Златић, ред. проф. 

 

2. Др. Мирјана Тодосијевић, ванр. проф. 

 

3. Др. Тијана Вулевић, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


