
НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ  
ФАКУЛТЕТА ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ „ФУТУРА“  

УНИВЕРЗИТЕТА „СИНГИДУНУМ“ 
 
 

На основу одлуке Наставно-научног већа Факултета за примењену екологију 
„Футура“ Универзитета „Сингидунум“ од 21.12.2011. године, именоване смо за 
чланове Комисије за оцену испуњености услова за избор у наставничко звање за 
научну област Наука о животној средини и Систем заштите животне средине.  

 
На расписани конкурс, који је објављен на интернет страници Факултета за 
примењену екологију „Футура“ дана 09.01.2012. године са роком пријављивања од 
8 дана, пријавила се кандидат др Мирјана Бартула.      
  
На основу материјала који нам је достављен, а састоји се од стручне биографије 
кандидата, списка радова, као и на основу увида у рад кандидата, подносимо 
следећи  
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
 
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ КАНДИДАТА 
 
Кандидат др Мирјана Бартула рођена је 1971. године у београду. Основне 
академске студије на Биолошком факултету Универзитета у Београду, уписала је 
школеске  1990/91. године.  
   
Последипломске студије на смеру Екологија и географија биљака Биолошког 
факултета Универзитета у Београду уписала је 1997. године. Током 
последипломских студија била је запослена на Институту за ботанику Биолошког 
факултета Универзитета у Београду. Магистарску тезу под насловом „Анализа 
васкуларне флоре донјег тока реке саве“ одбранила је 24.12.2001. године и стекла 
академски назив магистра биолошких наука. 
 
Након магистрирања, била је координатор већег броја међународних пројеката из 
области заштите животне средине међународне невладине организације Форум за 
заштиту животне средине Дунавског слива, а од 1.03.2010. године ради као 
асистент за уже научне области Наука о животној средини и Систем заштите 
животне средине на Факултету за примењену екологију „Футура“ Универзитета 
„Сингидунум“.  
 
Докторску дисертацију под насловом „Управљање одрживим развојем подручја 
у Србији у складу са Рамсарском конвенцијом“,  одбранила је 21.07.2011. 
године на Факултету за примењену екологију „Футура“ Универзитета 
„Сингидунум“ и стекла академски назив доктора наука у области заштите животне 
средине. Резултати истраживања реализованих при изради дисертације имају 



значајну научну вредност, као и практичну применљивост у области управљања 
природним ресурсима.  
 
Истраживања су спроведена у оквиру пројекта „Заштита и управљање Специјалног 
резервата природе Засавица као средство за одрживи рурални развој“, финасираног  
из ББИ МАТРА програма Владе краљевине Холандије, представљају научни 
допринус планирању управљања заштићеним природним добрима у Србији у 
складу са релевантним ЕУ директивама и конвенцијама.  
 
Др Мирјана Бартула је до сада остварила значајне научне и стручне резултате у 
области заштите животне средине, нарочито у области заштите и унапређенја 
биолошких ресурса. Има 5 оригиналних научних радова, објављених у 
националним и међународним часописима и зборницима и била је руководилац 
више од 20 међународних пројеката (УНДП, ГЕФ, РЕЦ, ОЕБС, IUCN, ИПА); била 
је предавач на семинарима у области заштите животне средине и управљања 
пројектним циклусом и учествовала је на бројним међународним курсевима и 
обукама у САД, Јапану, Аустрији, Италији, Холандији, Мађарској,  Словачкој и 
Румунији. 
 
У досадашњем наставном раду, у звању асистента на Факултету за примењену 
екологију „Футура“, реализовала је вежбе из предмета Биодеградација и 
ренатуралиазија,  Фиторемедијација, Биоремедијација, Заштићена природна добра 
Европе и Одрживи развој и природни ресурси и Рурална екологија.  
 
Учествовала је у ваннаставним активностима као експерт на научно-стручним 
пројектима у оквиру Истраживачко-развојног центра Факултета.  
 
 
2. НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ - БИБЛИОГРАФИЈА КАНДИДАТА 
 
 
M23 – Рад у часопису међународног значаја (2 x 3) = 6 – SCI Expanded list 
 
 
Bartula, М., Stojšić, В., Perić, Р., Kitnæs, К. (2011): Protection of  Natura 2000 habitat 
types in the Ramsar site “Zasavica Special Nature Reserve” in Serbia. NATURAL 
AREAS JOURNAL  2011 31 (4):349-357 
 
Amidzic L., Bartula, M. (2011): Syntaxonomy overview of vegetation in Central 
Balkan massive of Сar Planina. Natural Areas Journal. Рад прихваћен за штампу 7. 
Novembra 2011 NAJ#11-68.  
 
 
M33 – Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини (1 x 3) 
= 3 
 



 
Amidzic L., Bartula, M. (2011): Prirodne vrednosti zapadne Srbije kao mogucnost za 
prekogranicnu saradnju sa Republikom Srpskom. Zbornik radova drugog medjunarodnog 
kongresa "Ekologija, zdravlje, rad i sport". Banja Luka 2011: 56 - 60. 
 
Bartula, М., Amidzic, L. (2011): Participativni pristp i  ekonomska procena kao 
preduslovi adekvatnog upravljanja mocvarnim podrucjima. Zbornik radova naucnog 
skupa sa medjunarodnim ucescem “Zastita prirode u 21 vijeku”. Zabljak, 20 – 23. 
septembar 2011. 
 
Bartula, М., Stojšić, В., Perić, Р., (2011): Zaštita retkih i ugroženih biljnih vrsta kao 
osnova adekvatnog upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima. Prihvaćen rad za Kongres 
ekologa sa međunarodnim učešćem Fakultet za ekologiju Univerziteta za poslovne 
studije Бanja Luka.  
 

 
M51 – Рад у водећем часопису националног значаја (2 x 1) = 2 

 
JOVANOVIĆ, S. & BARTULA, M. (1997): Ekološko – fitogeografske karakteristike 
ruderalne flore naselja Grocka kod Beograda. - Glasnik instituta za botaniku i Botaničke 
bašte Univerziteta u Beogradu. Tom XXX: 119 -147. Beograd. 
 
 
M71 – Одбрањена докторска дисертација (6 x 1) = 6 

 
Bartula, M. (2011): “Управљање одрживим развојем подручја у Србији у складу са 
Рамсарском конвенцијом“. Fakultet za primenjenu ekologiju Futura. Beograd.  125 str. 
 
M72 - Одбрањена magistarska teza (3 x 1) = 3 
 
Bartula, M. (2001): “Analiza vaskularne flore donjeg toka reke Save“. Biološki fakultet 
Univerziteta u Beogradu. Beograd.  56 str. 
 
 
КВАНТИТАТИВНО ИСКАЗАНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ: 
 
M23 + M33 + M51= 11 
  
M71 + M72 = 9 
 
УКУПНО =  20  
 
 
 
 
 



3. АНГАЖОВАЊЕ КАНДИДАТА У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОМ И    
НАСТАВНОМ РАДУ 
 
Научноистраживачка библиографија кандидата др Мирјанe Бартула је веома 
богата. Досадашњи резултати научноистраживачког рада кандидата могу се 
сврстати у две кључне области заштите животне средине, које су међусобно 
повезане и зависне једна од друге: заштита биодиверзитета и заштита, управљање и 
орживо коришћене заштићених природних добара.    
 
Објављени научни радова односе се на проблематику утврђивања баланса између 
заштите биодиверзитета, с једне стране, и коришћена природних ресурса у 
заштићеним природним добрима, с друге стране. Резултати коришћени у научним 
радовима прикупљени су у оквиру низа пројекта, од којих су најзначајнији 
„Заштита и управљање Специјалног резервата природе Засавица као средство за 
одрживи рурални развој“, финасираног из ББИ МАТРА програма Владе краљевине 
Холандије, Унапређење управњаља заштићеним природним добрима у 
прекограничном подручју Србија – Босна и Херцеговина финансираног од стране 
Делегације Европске уније у Србији, Развој еко туризм у заштићеним природним 
добрима као средство за локални социо економски развој, финансираног од стране 
Делегације Европске уније у Србији, Подршка имплементацији Рамсарске и 
Карпатске конвенције у Србији финансираног из Братислава-Београд фонда.  
 
Била је учесник израде десетогодишњег плана управљања Сепецијалног резервата 
природе Слано Копово и Сепецијалног резервата природе Засавица.  
 
У досадашњем наставном раду, у звању асистента на Факултету за примењену 
екологију „Футура“, реализовала је вежбе из предмета Биодеградација и 
ренатуралиазија,  Фиторемедијација, Биоремедијација, Заштићена природна добра 
Европе и Одрживи развој и природни ресурси и Рурална екологија.  
 
Осим тога била је предавач на семинарима из области енергетске ефикасности, 
управњаља отпадом и заштите биодиверзитета за ученике основних школа у 
Београду и Сремској Митровици.  
 
 
4. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ И УСАВРШАВАЊА 
 

• Датум (од – до)  5 август – 4. септембар 2011. 
• Институција  Japan International Cooperation Agency,  
• Тематика  Семинар: Развој еко туризма у заштићеним природним 

добрима, Tokio, Sapporo, Japan 
• Облик учешћа  Учесник семинара 

 
• Датум (од – до)  1-15. јуни 2011  
• Институција  IHE - UNESCO, Delft , Holandija  
• Тематика   Seminar: „Integrated River Basin Management Planing” 



• Облик учешћа  Учесник семинара 
 

• Датум (од – до)  1 - 7. novembar 2010.  
• Институција  Wageningen International, Holandija  
• Тематика  Studijsko putovanje „Integrated River Basin Management 

Planing”, Holandija 
• Облик учешћа  Učesnik studijskog putovanja 

 
• Датум (од – до)  20 – 31 maj 2008.  
• Институција  Milieucontact Oost-Europa, Amsterdam 
• Тематика  Studijsko putovanje: “European Institutions and their policies 

in rural development”, Brisel 
 

• Облик учешћа  Učesnik studijskog putovanja 
 

• Датум (од – до)  1-18 juni 2005 
• Институција  Resources for the Future Washington &School of Law NY, US 
• Тематика   Studijsko putovanje: Public Participation and Access to 

Environmental Information/Lectures in EPA HQ in 
Washington and regional EPA office in New York 

• Облик учешћа  Učesnik studijskog putovanja 
 

• Датум (од – до)  23. septembar – 9 oktobar 2004. 
• Институција  International Agriculture Centre, Wageningen, Holandija  
• Тематика  Trening: International Training of Trainers on Wetland 

Management, Netherlands, Wageningen, Holandija 
• Облик учешћа    Učesnik treninga 

 
• Датум (од – до)  2-6 februar 2004. 
• Институција  US Environmental Protection Agency 
• Тематика  Trening:  Principles of Environmental Enforcement, US EPA, 

Beograd 
• Облик учешћа  Učesnik treninga 

 
• Датум (од – до)  1-6 mart 2004. 
• Институција  Regional Environmental Centre, Hungary  
• Тематика  Trening: Mission  - Driven Business Planning Training , APC 

& IRDC, Rome Italy 
• Облик учешћа  Učesnik treninga 

 
Датум (од – до)  20-25 maj 2004 
Институција  DEF/WWF 
Тематика  Trening:  Water Framework Directive, DEF/WWF, Bratislava, 

Slovačka 
Облик учешћа  Učesnik treninga 

 



5. ЧЛАНСТВО У МЕЂУНАРОДНИМ И ДОМАЋИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
Чланство у  Друштву еколога Србије, Унији еколога Србије 
 
 
6. УЧЕШЋЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 
 
Руководилац је следећих међународних прокеката: 

 
Protection and integrated management of the Pek River, Delegacija Evropske unije u Republici 
Srbiji, april 2011 – juni 2012 

 
Supporting the local socio economic development  through eco tourism in protected areas, EU 
Civil Society Support Program, Juni 2011 – Maj 2012 

 
Greening the management of the protected areas in Serbia-BiH cross border region, EU CBC 
Program, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, decembar 2010- maj 2012 

 
Protection and Management of Zasavica Special Nature Reserve as a tool for Sustainable Rural 
Development“ Dutch BBI-Matra Programme, januar 2009 – januar 2011 

 
Joining Forces for a Sustainable Future in the Western Balkans, supported by the Dutch Ministry 
of Foreign Affairs, 2008 

 
Public awareness-raising stakeholder campaign on nutrient reduction, control of toxic substances 
and protection of ecosystems-Pilot campaign in Special nature Reserve Zasavica” (Project 
manager), UNDP/GEF, novembar 2005-Septembar 2006 
 
Strengthening NGO participation in EU Water Framework Directive implementation in Sava 
River Basin (International project involving 4 Sava River countries), Regional Environemtal 
Center, januar 2006-decembar 2006 
 
Support and capacity building for implementation of Ramsar and Carpathian Conventions in 
Serbia, Twining project between Slovakia and Serbia funded by the Slovak Bratislava-Belgrade 
Fund, septembar 2004-Septembar 2006 
 
Towards Implementation of the Water Framework Directive in Serbia and Montenegro, REC 
Serbia and Montenegro, septembar 2004-maj 2005  
 
Sustainable development of the Niš town, OEBS, 2004 
 
Promotion of the Aarchus Convention in the Tisa River basin in Serbia, Hungarian Partnership 
program, septembsr  2001 –Mart 2002 
 
UNDP/GEF Danube Regional Project - Strengthening The Implementation Capacities for 
Nutrient Reduction and Transboundary  Cooperation in Danube River Bain – Component 3: 
Strengthening of public involvement in environmental decision making and reinforcement of 
community actions for pollution reduction and protection of ecosystems. International project 
involving 11 Danube countries (coordination of the project in Serbia and Montengro) 2002-2006 



ЗАКЉУЧАК И МИШЉЕЊЕ 
 
 

На основу приказаних резултата научно-истраживачког, експертског и педагошког 
рада кандидата др Мирјана Бартула, Комисија је утврдила да кандидат испуњава 
све услове прописане Законом о високом образовању, Статутом Универзитета 
„Сингидунум“ и Статутом Факултета за примењену екологију „Футура“, те је стога 
донела једногласну одлуку да упути 
 
 

П Р Е Д Л О Г 
 
 
Наставно-научном већу Факултета за примењену екологију „Футура“ и Изборном 
већу Универзитета „Сингидунум“ да Мирјану Бартула изабере у звање доцента за 
уже научне области Наука о животној средини и Систем заштите животне 
средине.  
 
                                
                                                       
Београд, 09.01.2012.                                               Чланови Комисије: 
 
 

          др Гордана Дражић, ванредни професор   
                                                            Факултет за примењену екологију „Футура“,  
                                                                      Универзитет „Сингидунум“ Београд 

                    
______________________________________ 
 
      Доц. др Јелена Миловановић 

                                                            Факултет за примењену екологију „Футура“,  
                                                                         Универзитет „Сингидунум“ Београд 

                     
                                                                                                        
______________________________________ 

 
                      Доц. др Јела Икановић 

            Еколошки факултет,                                                                
Независни Универзитет Бања Лука 

 
                              

_______________________________________ 


