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Наставнп-научнпм већу Факултета за примеоену екплпгију ’’Футура’’ 

 

На 2. седници Наставнп-наушнпг већа Факултета за примеоену екплпгију Футура, 

пдржанпј 02.11.2010. гпдине, пдређени смп у Кпмисију за писаое извещтаја п урађенпм 

мастер раду кандидата Месуда Аџемпвића, прпф. из Бепграда, ппд наслпвпм ’’Екплпшкп-

екпнпмски инструменти у заштити живптне средине“. Заврщени рад кандидата предат је 

на преглед у тпку щк.2009/2010. гпдине. Ппщтп смп прегледали рад, ппднпсимп Наставнп- 

наушнпм већу Факултета следећи 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

 

Диплпмски мастер рад кандидата Месуда Ачемпвића ппд наслпвпм ’’Екплпшкп- 

екпнпмски инструменти у  заштити живптне средине’’ излпжен је на 84 странe, има две  

табеле, једну  слику и један графикпн. Рад је ппдељен у три ппглавља: Екпнпмски 

инструменти, Екплпщкп-екпнпмски инструменти у защтити живптне средине у Србији и 

Екплпщка екпнпмија. Рад садржи јпщ: увпд, закљушак и литературу са 13 библипграфских 

навпда, кап и щиру литературу са 15 библипграфских навпда.  

 

Кандидат у првпм ппглављу дефинище мпгућу примену екпнпмских инструмената, крпз 

пквире и циљеве за оихпвп увпђеое, утврђује ппље делпваоа  и мпделе функципнисаоа, 

али и указује на нужнпст интеграције са сектпрским пплитикама, кап и на нужнпст 

сагледаваоа екпнпмских и дистрибутивних кпнсеквенци.У пвпм делу рада кандидат 

разматра ппщти приступ али и тепријске аспекте  защтите живптне средине, даје ппщте 

карактеристике пснпвних врста и типпва екпнпмских инструмената, нааглащава нужнпст 

„пзелеоаваоа“ екпнпмије и „зелене“ ппреске рефпрме, разпблишава замрщени швпр 

„интернализације екстерналија“  и класификује и карактерище екплпщке ппрезе. 
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Кандидат указује  да се п имплементацији екпнпмских инструмената за живптну средину 

не мпже расправљати ван спциплпщкпг кпнтекста, и да је питаое  загађеоа живптне 

средине пд стране јавних, државних и кпмуналних предузећа из сектпра енергетике, 

рударства, сапбраћаја, впдппривреде, хемијске индустрије, прпизвпдое хране... 

неминпвнп пплитишкп питаое. Кандидат ппказује аналитику щирпкпг гледаоа на пвај 

индикатпр напретку у ппстизаоу екплпщке екпнпмије и пдрживпг развпја, какп на 

регипналнпм, такп и на наципналнпм нивпу.  

У другпм ппглављу кандидат се бави екплпщкп-екпнпмским инструментима  у защтити  

живптне средине у Србији и ускп ппвезује екпнпмски кпнтекст и живптну средину и 

наглащава знашај упптребе екпнпмских инструмената у екплпщкпј прпграмскпј 

пплитици.Ппсебну пажоу кандидат ппсвећује примени екпнпмских инструмената у вези 

са сапбраћајем, управљаоу птпадпм , управљаоу впдпм и птпадним впдама, накнадама 

за управљаое прирпдним ресурсима, али и  неким кљушним елементима екп-пплитике, 

кап щтп су: примена кпхерентне екплпщке пплитике, спрпвпђеое принципа „загађиваш 

плаћа“, рпкпви за усаглащаваое за велике загађиваше, ревизија екплпщких прпграма, 

интеграција пплитике живптне средине у друге сектпрске пплитике, итд. 

Кандидат наглащава пптребу за детаљнпм  ревизијпм важнијих ппстпјећих 

традиципналних регулатпрних и екпнпмских инструмената за защтиту живптне средине, у 

ппгледу утврђиваоа оихпвпг актуелнпг екплпщкпг и екпнпмскпг утицаја, кап и 

испитиваое  садржаје за кпмплементарну упптребу екпнпмских инструмената и 

традиципналне регулативе за смаоеое загађеоа, и кпнстатује да су и екпнпмски и 

регулатпрни инструменти у пбласти защтите живптне средине  и даље слаби. Не самп да 

је изнпс накнада и ппреза вепма низак, већ је и оихпва ппкривенпст вепма пгранишена. 

 

У трећем ппглављу кандидат се бави, из угла Екплпщке екпнпмије, ппјмпм и врстама 

загађеоа, ефикасним нивппм загађеоа, мерама за сузбијаое и кпнтрплу загађеоа, кап и 

п тржищним мерама за кпнтрплу загађеоа-крпз ппрезе, субвенције и систем 

трансферабилних дпзвпла. 
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Кандидат кпнстатује да у пснпви кпнцепта екпнпмске ефикаснпсти лежи Паретппва 

пптималнпст, тј. Захтев за таквим расппредпм ресурса, при кпм ни један екпнпмски субјекат не 

мпже ппбпљщати свпје благпстаое, а да се при тпм не ппгпрща благпстаое некпг другпг. Сматра 

се да је пдређена алпкација ресурса неефикасна, акп ппстпји мпгућнпст оенпг ппбпљщаоа, тј. 

Приближаваоа Паретппвпм пптимуму. Ппстпјеће технплпгије, кпликп гпд да минимизирају 

загађеоа, ипак их неумитнп и стварају. Принципи физике указују да је маса неунищтива, тј. Све 

щтп прпизведемп на Земљи, мпра се на пвај, или пнај нашин ппнпвп вратити планети, щтп знаши 

да је загађеое неминпвна ппследица екпнпмске активнпсти. 

*  *  * 

Кандидат закључује да екплпшки дуг мпра бити ппдмирен, а фискална пплитика и 

пплитика заштите живптне средине мпрају да буду кпмплементарне.Екстерналије су 

биле и пстале псетљивп ппље регулације сваке друщтвене заједнице, државе, 

регипналних и међунарпдних аспцијација и прганизација.Накнадама, кап ефикасним 

екплпщкп-екпнпмским инструментима, се практишнп супституище екплпщка щтета, јер се 

пна у реалним пкплнпстима мпже-дпбрим делпм-надпкнадити из накнада.Један пд 

најважниих принципа у међунарпднпм праву-restitutio in integrum ппказап се вепма 

примеоивим у пбласти заштите живптне средине, јер се накнадама врши 

супституција екплпшке штете, и пчекује да ће пуни ефекат оихпве примене 

дппринети враћаоу у пређашое стаое.Закпн п заштити живптне средине из 2009. 

гпдине дап је правни пснпв за примену принципа „загађивач плаћа“.Забележен је 

напредак у кприщћеоу екпнпмских инструмената за пребациваое сппљних трпщкпва на 

унутращое, а трпщкпви су узрпкпвани пптрпщопм пп дпмаћинствима и ппслпвним 

активнпстима. Генералнп, и екпнпмски и регулатпрни инструменти у пбласти защтите 

живптне средине, су и даље слаби. Не самп да је изнпс накнада и ппреза вепма низак, већ 

је и оихпва ппкривенпст вепма пгранишена. 
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Кандидат, на крају,  закљушује да када се загађеоа не распрпстиру унифпрмнп, ни 

унифпрмни стандарди ни мере не гарантују ефикаснпст. Шта вище, шак и када примена 

пдређенпг инструмента дпведе дп изједнашаваоа гранишних трпщкпва сузбијаоа 

загађеоа пп свим загађивашима, щтп се сматра пптребним услпвпм ефикаснпсти, дп 

ефикаснпг рещеоа не мпра дпћи, јер гранишни изнпс щтете мпже бити разлишит пд места 

дп места. Тп јпщ једнпм указује на кпмплекснпст прпблематике екпнпмскпг 

инструментаријума намеоенпг сузбијаоу загађеоа. 

З А К Љ У Ч А К 

 

На пснпву излпженпг Кпмисија кпнстатује да се кандидат Месуд Ачемпвић, 

избпрпм теме свпг диплпмскпг мастер рада, ппределип за вепма знашајну и актуелну 

тему, с пбзирпм да пдгпвпр на питаое екпнпмских инструмената у защтити, пшуваоу и 

унапређеоу живптне средине шини кпрак ка нпвпј екпнпмији ресурса и ефикаснпм 

екплпщкпм меначменту. Кандидат је ппказап примеренп знаое из пве  пбласти и умеће 

да сагледа целпкупан интегрални прпстпр за делпваое екплпщкп-екпнпмских 

инструмената у защтити живптне средине.Овај рад мпже ппслужити и кап едукативни 

впдиш за разумеваое функципнисаоа екплпщкп-екпнпмских инструмената  у защтити 

живптне средине. 

Из наведених разлпга Кпмисија сматра да је кандидат успещнп пбрадип изабрану 

тему и да сам рад , ппред струшнпг , има и едукативни знашај, те предлаже Наставнп-

наушнпм већу Факултета за примеоену екплпгију ’’Футура’’ да прихвати диплпмски мастер 

рад кандидата Месуда Аџемпвића ппд наслпвпм ’’Екплпщкп- екпнпмски инструменти у 

защтити живптне средине’’ и пдпбри оегпву пдбрану. 

 

 

У Бепграду, 15.11.2010. гпдине                                                                                           КОМИСИЈА:       

 

Прпф. др Јпрдан Алексић  

 

 

Прпф. др Лидија Амичић 

 

 

Дпц. др Бранимир Јпванпвић 

 


