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Факултета за примењену екологију „Футура“ 
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На XVII седници Већa Департмана за последипломске студије 
Факултета за примењену екологију „Футура“, одржаној 20. јуна 2012. године, 
формирана је  Комисија за оцену, писање Извештаја и одбрану израђеног мастер 
рада кандидаткиње Александре Велимановић, под насловом „Планирање 
одрживог туризма на примеру СТРК „Сунчана Река“ у Горњој 
Ковиљачи“, у саставу: др Јелена Миловановић, ментор, ванредни професор 
Факултета за примењену екологију „Футура“, др Лидија Амиџић, редовни 
професор Факултета за примењену екологију „Футура“ и др Мирјана Бартула, 
доцент Факултета за примењену екологију „Футура“ Универзитета 
„Сингидунум“ у Београду. 

Комисија, након читања , подноси Већу следећи     
 

 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 
  
Кандидаткиња Александра Велимановић је рођена 1974. године у Лозници, где 
је завршила основну и средњу економску школу. Основне академске студије 
завршила је на Високој пословној школи за економију и предузетништво „ПЕП“ 
из Београда, и стекла академски назив: економиста. Већину пословног искуства 
стекла је обављајући послове у цивилном сектору (од 1998. унутар Мреже 
хуманитарно правних канцеларија, финасираних од стране СДЦ, потом кроз 
Мрежу за рурални развој Србије). Поседује вишегодишње искуство у пословима 
који се односе на унапређење стања у руралним срединама, као подручни 
координатор Мреже за рурални развој, поред тога је била ангажована као 
координатор Министарства пољопривреде, надлежан за контролу и 
координацију активности на терену, асистената саветодаваца са територије 
Крагујевца, Крушевца и Краљева. Поседује Сертификат „Стратешко 
планирање и формирање локалних акционих група“, издат од Заједничког 
програма УН у Србији „Одрживи туризам у функцији руралног развоја“ (2010). 
Активно је учествовала у покретању иницијативе, припреми стратешког 
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документа за развој и формирању ЛАГ-а „ДРИНА“, који представља 
партнерство  јавног, приватног и цивилног сектора, обухвата територију девет 
месних заједница Града Лознице. Живи и ради у Лозници. 
 
САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 
 

Мастер рад кандидаткиње Александре Велимановић садржи 60 страна 
куцаног текста, има 7 табела, 23 слике, 1 прилог, као и библиографију 
(литературу) која има  19 референци.  
 Мастер рад обухвата поглавља: Увод, Предмет (Проблем) рада, Циљеви 
рада, Методе истраживања, Резултати рада (позадина, логика и оправданост) 
односно предлог пројекта, Циљеви, њихово праћење и оцењивање, Спровођење 
пројекта, Закључак, Литература и Прилог. 
 
 
АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 
 

У Уводу кандидаткиња објашњава настанак саме идеје и потребу за 
прерастање те идеје у предлог пројекта.   

Кандидаткиња истиче значај познавања вештина управљања пројектним 
циклусом, као и конкретних техничких захтева, неопходних за остваривање 
почетне идеје, који се усклађују са оним што прописују и траже различити 
донатори.  

Предмет (Проблем) рада јесте сагледавање могућности и проналажење 
начина за унапређење стања и пословања СТРК „Сунчана Река“ и њихово 
усмеравање на одрживи туризам.  

Кандидаткиња истиче могућност умрежавања чланова заједнице, 
промовишући одрживи туризам, дефинише све проблеме, који оптерећују 
природне ресурсе, а чије решавање и отклањање  значајно доприноси унапређењу 
квалитета живота становника овог подручја.  

Циљ рада је да допринесе унапређење капацитета за коришћење 
потенцијала које доноси одрживи туризам, ради унапређења квалитета живота 
и доприношења одрживом коришћењу природних ресурса.  

Важан део одрживости идеје, представља укључивање заједнице у 
процес, ради постизања заједничког разумевања вредности подручја, које нуде 
људима уживање и стицање знања о природним карактеристикама 
јединственог окружења уз очување интегритета места, подстицање 
економског развоја и добробити локалне заједнице и пристајања на међусобни 
дијалог и сарадњу. 

За постизање циљева рада, кандидаткиња је користила признате 
Методе и технике управљања пројектним циклусом, као што су: логичка 
матрица, анализа заинтересованих страна, техника мрежног планирања, SWОТ 
анализа, анализа корака пројекта, ОБС метода и метода биланса.  

Поглавље Резултати рада се састоји из два дела: 1. Анализе садашње 
ситуације/позадина и 2. Оправданости и логике пројекта.  

Први део је посвећен Анализи садашње ситуације, са детаљним описом 
тренутног стања. Анализирани су природни, културно-историјски и 
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организациони потенцијали, потом добављачи, конкуренти и потребе 
тржишта.  

Други део овог поглавља се бави оправданошћу пројекта, односно његовом 
усаглашеношћу са постојећим стратешким документима, локалног, 
регионалног, националног и међународног значаја.  

Додатак овом поглављу је урађена SWОТ анализа СТРК“Сунчана Река“, 
табела анализе заинтересованих страна и Венов дијаграм. 

Кључни део рада је поглавље Циљеви пројекта и оцењивање, у којем 
кандидаткиња дефинише општи и посебни циљ, њихове индикаторе, изворе 
верификације, претпоставке. али и резултате пројекта, као и начин оцењивања 
истог. 

 Такође, кандидаткиња види могућност стварања јавно-приватних 
партнерстава као могуће решење за развој заједнице,  кроз њихово укључивање у 
одрживи туризам.  

У поглављу Спровођење пројекта кандидаткиња је дефинисала главне 
активности неопходне за реализацију циља пројекта и разврстала их у три 
групе:1. Активности које се односе на усавршавање људских капацитета СТРК, 
2. Активности за унапређење начина пословања СТРК и 3. Активности које се 
односе на информисање јавности о могућностима одрживог туризма и о 
одговорности за управљање природним ресурсима, ради њиховог анимирања и 
укључивања у пројекат. 

Кандидаткиња је израдила план имплементације активности, дефинисала 
временски оквир за реализацију истих, поделила задатке и одговорности унутар 
пројектног тима, израчунала укупан буџет пројекта.  

Додатак овом поглављу су: табела Логичка матрица, детаљно описан 
пројектни задатак, табела потенцијалних ризика и решења и план ресурса 
неопходних за остваривање планираних активности и реализацију постављеног 
циља.  

У Закључку кандидаткиња објашњава локални, регионални и национални 
утицај и значај пројекта. Наглашава да ће позиционирањем на мапи познатих и 
признатих руралних дестинација, СТК „Сунчана Река“, самим тим и предлог 
пројекта, послужити као пример добре праксе примењив на територији читаве 
Републике Србије. 

Прилог раду је маркетинг микс, који показује начин на који ће маркетинг 
одељење презентовати и промовисати нов начин пословања „Сунчане Реке“ 
тржишту. 

 
 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 
 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати 
да је кандидаткиња одабрала научни и стручни проблем, који је  веома актуелан 
и свеобухватно га обрадила дајући допринос интердисциплинарном сагледавању 
и нудећи оригинално могуће решење за унапређење стања и пословања СТРК 
„Сунчана Река“ и њиховог усмеравања на одрживи туризам.   
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На основу изнетог, Комисија предлаже Већу департмана за 
последипломске студије да се мастер рад кандидаткиње Александре 
Велимановић, под насловом „Планирање одрживог туризма на примеру СТРК 
„Сунчана Река“ у Горњој Ковиљачи“  УСВОЈИ  и кандидаткињи ОДОБРИ ЈАВНА 
ОДБРАНА.  

 
 
У Београду,  11. новембра 2012. године 
 
               К   О   М   И   С   И   Ј   А :  
 

1. Проф. др Јелена Миловановић, ментор 
Факултет за примењену екологију Футура 
Универзитет Сингидунум 
 
 
 
2. Проф. др Лидија Амиџић, члан 
Факултет за примењену екологију Футура 
Универзитет Сингидунум 
 
 
 
3. Доц. др. Мирјана Бартула, члан 
Факултет за примењену екологију Футура 
Универзитет Сингидунум 
 
 
 


