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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: 16.04.2021. (бр. 03-2915/3) 

2. Састав комисије: 
- Др Ивана Бједов, ванредни професор Шумарског факултета - Универзитета у 

Београду (ужа научна област: Пејзажна архитектура и хортикултура), 

- Др Драгица Обратов-Петковић, редовни професор Шумарског факултета - 

Универзитета у Београду (ужа научна област: Пејзажна архитектура и 
хортикултура), 

- Др Марија Нешић, доцент Шумарског факултета - Универзитета у Београду 

(ужа научна област: Пејзажна архитектура и хортикултура) 
- Др Јелена Томићевић-Дубљевић, редовни професор Шумарског факултета - 

Универзитета у Београду (ужа научна област: Пејзажна архитектура и 

хортикултура), 
- Др Данијела Ђунисијевић-Бојовић, ванредни професор Шумарског 

факултета - Универзитета у Београду (ужа научна област: Пејзажна 

архитектура и хортикултура). 

II     ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
1. Име, име једног родитеља, презиме: Милица Радослав, Марковић Бартула 

2. Датум и место рођења, општина, држава: 24.05.1995., Београд, Савски Венац, 

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

архитектура и хортикултура 

4. Датум завршетка основних студија: 14.09.2020. године. 

III   НАСЛОВ МАСТЕР РАДА:  
РЕСТАУРАЦИЈА ВЕГЕТАЦИЈЕ МРЕЖЕ КАНАЛА ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА 

БОРЧА И КРЊАЧА 

IV    ПРЕГЛЕД МАСТЕР РАДА: 

Мастер рад дипл. инж. Милице Марковић Бартула, под насловом: „Рестаурација 

вегетације мреже канала приградских насеља Борча и Крњача“ обухвата укупно 64 

странице текста, 21 слику, 13 графикона и 13 табелa. Списак коришћене литературе 

садржи 26 наслова страних и домаћих аутора и 7 електронских извода. 
Главна поглавља рада су: 1. Увод; 2. Предмет рада; 3. Циљ рада; 4. Метод рада; 5. 

Карактеристике истраживаног подручја; 6. Резултати и дискусија; 7. Закључак; 8. 

Литература и 11. Прилог.  Мастер рад, такође, садржи извод на српском језику, 
апстракт на енглеском језику и резиме на српском језику, који се налазе на почетку 

рада. На крају рада налази се Прилог који садржи попис табела, слика и графикона, као 

и Анкету која је спроведена на терену.  

Сва поглавља су повезана и чине логичну целину, која је прилагођена теми која се 
истражује. 

V      ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА 

 

1. Увод 

Кандидаткиња у уводном делу најпре објашњава значење појма еколошка 

рестаурација, наводећи да постоји велики број дефиниција појма. Све дефиниције су 
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засноване на идеји да се активном људском интервенцијом обнове екосистеми који су 

кренули у правцу регресивне сукцесије. Најсвеобухватнију дефиницију рестаурације 
даје Међународна унија за заштиту природе (International Union for the Conservation of 

Nature - IUCN), и она гласи: „Еколошка рестаурација је процес подршке опоравку 

екосистема који је деградиран, оштећен или уништен“. Према овој дефиницији 

главни циљ рестаурације јесте обнављање аутохтоне вегетације  одређеног подручја, уз 
обезбеђивање одговарајућег састава и структуре заједнице, спровођењем 

одговарајућих мера како би се екосистему омогућило да се врати у првобитно стање. 

Кандидаткиња наводи да је процес рестаурације комплексан и да постоје различити 
видови рестаурације, као и да пројекти  реастаурације  треба  да  буду  пажљиво  

испланирани  и  сви  кораци  који  се током  пројекта  предузимају  зависе  од  великог  

броја  фактора. 

 

2. Предмет рада 

У оквиру овог поглавља кандидаткиња наводи да су теренска истраживања спроведена 

у приградским насељима Борча и Крњача, а предмет проучавања је вегетација дуж 
мреже канала. Представљен је историјат развоја истраживаног подручја, кроз који се 

уочава јасна промена предела од природних ка урбаним. 

 

3. Циљ рада 

Кандидаткиња је јасно поставила циљ истраживања, који подразумева приказ 

тренутног стања вегетације дуж мреже канала, затим дефинисање  фактора који је 

угрожавају,  како би се предложиле  могуће мере за рестаурацију вегетације.  
 

4. Метод рада 

За потребе Мастер рада извршена су теренска истраживања, током којих је прикупљен 
биљни материјал, који је касније хербаризован и детерминисан стандардним 

флористичким методама, коришћењем релевантне ботаничке  литературе (Јосифовић 

(1972-1977), Сарић и Диклић (1986), Сарић (1992)). За време теренских истраживања 
проучавани  су услови  станишта, могући  поремећаји  и  проблеми који утичу на 

састав и структуру вегетације. Такође, кандидаткиња је на терену спровела анкетирање 

локалног становништва и корисницима уређених делова који се налазе на неколико 

локалитета дуж истраживаног подручја. У  анкети  је  учествовало  62  испитаника. 
Подаци прикупљени су статистички обрађени, помоћу методе дескриптивне 

статистике уз примену  стандардизованог  програма за обраду података  Microsoft  

Office  Excel  7. 
 

5. Карактеристике истраживаног подручја 

У овом поглављу кандидаткиња наводи податке о географском положају Београда, 

климатским карактеристикама града и геолошкој подлози. 
Посебна пажња је посвећена климатским карактеристикама, с обзиром да оне 

представљају значајан фактор који утиче на формирање вегетације, поред земљишта. 

 

6. Резултати и дискусија 

У првом делу поглавља Резултати и дискусија кандидаткиња приказује резултате 

вегетацијских и флористичких истраживања. На  истраживаним  локалитетима  дуж  
испитиваних  канала  забележена  је  заједница Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 

subass. typhetosum (angustifoliae-latifoliae) Soó 1973. Регистровано је  68  биљних врста 

на проучаваном подручју, које је кандидаткиња приказала табеларно. Од укупног броја 

биљних врста, 81,8% чине аутохтоне врсте. Наглашава се присуство великог броја 
рудералних и инвазивних врста. На истраживаном подручју забележено је 12 
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алохтоних  биљака,  од  којих 8 спада у групу  јако или спорадично инвазивних 

биљних врста.  
У другом делу поглавља Резултати и дискусија обрађени су резултати анкете 

спроведене на терену. Кроз први сет питања анализирана је полна и старосна 

структура испитаника и њихово образовање. Следећи  сет  питања  се  односи  на  

проблеме  који  се  јављају  на  истраживаном подручју. Највећи број испитаника је као 
велики проблем идентификовао изливање канализације у канале, затим следе лоше 

одржавање канала, као и формирање дивљих депонија дуж канала. С обзиром да је 

кандидаткиња инвазивне биљке препознала као један од најснажнијих фактора који 
негативно утиче на аутохтону вегетацију, последњи сет питања односио се на стране 

инвазивне врсте. Одговори добијени том приликом показују да је информисаност 

испитаника о овој групи биљака на  ниском  нивоу и самим тим није препознат као 

проблем.  
У следећем потпоглављу кандидаткиња се бави факторима који имају негативан утицај 

на аутохтону флору и вегетацију  истраживаног подручја. Резултати  који  су  добијени  

приликом  теренских  истраживања  јасно  указују  да на флористички и вегетацијски 
диверзитет  веома  значајан  утицај  има  неконтролисано  ширење  алохтоних 

инвазивних биљака, затим непланска урбанизација која за собом повлачи загађивање и 

еутрофикацију воде (кроз отпадне материје), лоше управљање отпадом и неадекватно 
одржавање. Сваки од ових фактора кандидаткиња је детаљно анализирала. 

У потпоглављу које се односи на могућност рестаурације проучаваних станишта, 

кадидаткиња наводи да према многобројним ауторима пројекте рестаурације треба 

планирати кроз више корака. Кандидаткиња се у овом делу рада бави могућностима 
спровођења процеса рестаурације на проучаваним локалитетима према  Holl (2020).  

У последњем делу поглавља Резултати и дискусија, ауторка даје конкретне предлоге 

који се односе на мере за рестаурацију вегетације истраживаних канала. На самом 
крају овог поглавља кандидаткиња издваја аутохтоне врсте Србије које би се могле 

користити у процесу рестаурације вегетације истраживаних станишта. 

 

7. Закључак 

На  основу  спроведених  теренских  истраживања,  анализом  литературе  и  добијених  

резултата, кандидаткиња закључује да фактори  који  утичу  на  губљење  

флористичког  диверзитета истраживаног подручја  су  ширење инвазивних  врста,  
неплански  урбани  развој  који  за  собом  повлачи загађење воде, еутрофикацију и 

проблем комуналног отпада. Затим, наводи се да је од  кључне важности  да  се  реши  

велики  негативан  утицај  који  има урбанизација на екосистем пре него што би се, 
евентуално, спровела рестаурација вегетације како би се повећала вероватноћа самог 

успеха. На  основу  резултата  анкете  и  теренских  истраживања  утврђено  је  да  би 

ревегетацију било могуће спровести  на посматраним стаништима, уз примену 

одговарајућих мера. 
 

8. Литература 

Одабрани литературни извори су релевантни и савремени, коректно цитирани и 
наведени. Укупан број литературних извора је 26 наслова страних и домаћих аутора и 

7 електронских извода.  

VI    ЗАКЉУЧЦИ  

Резултати овог истраживања представљају допринос у разумевању значаја очувања 
аутохтоне вегетације, праћења њене деградације, која је данас неминован процес, како 

би се детектовали фактори који утичу на деградацију, а потом и планирала обнова 

природних станишта. Овим радом јасно је истакнуто да процес обнове/рестаурације 
станишта мора да буде пажљио испланиран.  
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На основу сачињеног вредновања резултата рада Комисија сматра да мастер рад дипл. 

инж. Милице Марковић Бартула под насловом: „Рестаурација вегетације мреже 

канала приградских насеља Борча и Крњача“ обрађује једну савремену тему и 

методолошки је успешно постављен ипредставља самосталан и вредан научно-стручни 

рад. 

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 малих 

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; 

 

 
Београд, 21. 09. 2022. год.   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 Ивана Бједов, ванр. проф. 

 

Др Драгица Обратов-Петковић, ред. проф. 

 

Др Марија Нешић, доцент 

 

Др Јелена Томићевић-Дубљевић,  ред. проф. 

 

Др Данијела Ђунисијевић-Бојовић, ванр. проф. 


