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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ 
“ФУТУРА“ 

 

 
 

Наставно-научном већу 

Факултета за примењену екологију „Футура“ 

Универзитета „Сингидунум“ 

 
На VII седници Наставно-научног већа Факултета за примењену екологију 

„Футура“, одржаној 30.3.2011. године, формирана је  Комисија за писање 

Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидаткиње Биљане 

Сибинчић, проф. из Бања Луке, под насловом „УЛОГА ЕКОНОМИЈЕ 

ЗНАЊА И МЕНАЏМЕНТ РЕСУРСА У РЕГИОНАЛНОЈ РАЗВОЈНОЈ 

СТРАТЕГИЈИ“,  у саставу: др Јордан Алексић, ментор, ванредни 

професор Факултета за примењену екологију „Футура“, др Бранимир 

Јовановић, доцент Факултета за примењену екологију „Футура“ и др 

Ђорђе Лајшић, доцент  Факултета за примењену екологију „Футура“, 

Универзитета „Сингидунум“ у Београду. 

Комисија, након читања , подноси Већу следећи     

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

  
САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 

 

Мастер рад кандидаткиње Биљане Сибинчић садржи 81 страну куцаног 

текста, организованог у два поглавља, има  4 табеле, 3 слике, као и 

библиографију која обухвата 26 наслова литературних јединица домаћих и 

страних аутора.  

Мастер рад обухвата УВОД, ПРЕДМЕТ, ЦИЉЕВИ И МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА, 

Прво поглавље: КАПАЦИТЕТИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈЕНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ, са одељцима: ЕКОНОМИЈА ЗНАЊА, МЕНАЏМЕНТ РЕСУРСА, 

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА, Друго поглавље: МОДЕЛОВАЊЕ 

ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ, са одељцима: СТРАТЕГИЈА ЕКОНОМСКЕ 

ПОЛИТИКЕ СЛОВЕНИЈЕ  КАО ЕВРОПСКЕ РЕГИЈЕ, АПЛИКАЦИЈА 

СЛОВЕНАЧКОГ РАЗВОЈНОГ МОДЕЛА НА БиХ, ЗАКЉУЧАК, РЕЗИМЕ И 

ЛИТЕРАТУРУ.  
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АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 

 У УВОДУ кандидаткиња представља проблематику глобалне кризе и 

будућности савремене економије и нове екологије, посебно статус 

природних ресурса, односно дефинише предмет истраживања и 

хипотетички оквир истраживања. Кандидаткиња наглашава улогу и 

анализу економије знања ( информационе економије ) и њеног основног 

механизма иновативности. Иновативност се, како кандидаткиња 

наглашава, не може ограничити само на непосредне економске ефекте јер 

је то далеко шири и конплекснији појам.Економија знања подразумева 

уважавање и прихватање сложених и динамичних структуралних промена 

у односима између природе и људског друштва. Развојна парадигма 

стратегије савременог привредног развоја произилази, по оцени 

кандидаткиње, из једнакомерног вредновања привредног, социјалног и 

еколошког приступа друштву благостања, са једне стране, и одрживог 

развоја који би омогућио задовољавање потреба не само данашњим 

генерацијама већ и свим будућим, са друге стране. 

 

 У поглавље 1. КАПАЦИТЕТИ И ПОТЕНЦИЈАЛИ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ 

СТРАТЕГИЈЕ, у одељку ЕКОНОМИЈА ЗНАЊА, кандидаткиња даје генезу 

настанка и развоја економије знања и  указује на важност образовања.У 

одељку МЕНАЏМЕНТ РЕСУРСА наглашава се значај очувања и 

рационалног коришћења природних ресурса, имајући у виду раскорак 

економије и еколигије и практичност проблема у проналажењу и примени 

таквог механизма алокације ресурса који ће, уз реализацију своје основне 

функције у виду максимирања (економске) ефикасности те алокације, 

обезбедити и максимално очување еколошке равнотеже. Економија, како 

наглашава кандидаткиња, однос према природи разматра као 

рационалност експлоатације ресурса, дакле као активан однос. 

Екологија, насупрот тој активној улози економије коју  дефинишемо 

појмом „користи", има контемплативну улогу истраживања узајамних 

односа између живог света и физичке средине. Кандидаткиња посебно 

наглашава значај управљања и рационалног коришћења природних 

ресурса и упозорава да  непосредном експлоатацијом појединих биљних и 

животињских врста, уништењем и изменом биолошких услова њиховог 

саморепродуковања делови потенцијално обновљивих ресурса и 

екосистема бивају неповратно изгубљени и попримају исте 

карактеристике какве имају и необновљиви ресурси. У терминологији 

екологије и биологије наведени процес је дефинисан појмом „нестале, 

угрожене и застићене врсте". У другом делу овог одељка кандидаткиња 

осветљава однос ресурса и  концепта одрживог развоја и наводи кључне 

циљеве еколошког менаџмента. У одељку РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА 

ПОЛИТИКА кандидаткиња  разматра циљеве и вредности регионалне 

политике Европске Уније, главна оперативна начела законодавства 

регионалне политике ЕУ, политичке перспективе регионалне интеграције 

кроз активности структурних и кохезионих регионалних фондова. 
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 У поглављу 2. МОДЕЛОВАЊЕ ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ кандидаткиња, 

прво, анализира Стратегију економске политике Словеније и њене 

развојне парадигме, а потом - у посебном одељку - апликује словеначки 

развојни модел на БиХ.  

 
 

 

 У ЗАКЉУЧКУ кандидаткиња прво констатује да су енергетске кризе и 

масовна потрошња индустријских производа, после златног доба 

индустријализације и глобалних претњи еколошких катастрофа, натерали  

човека да размишља о одрживости таквог развоја. Модерна економија 

знања, како наглашава кандидаткиња, користи знање као робу најбољег 

квалитета, те средством продукције и моделом конкурентске предности на 

тржишту. Масовна економија и економија знања представљају различит 

приступ вредновања темељних животних вредности. Могућности 

преузимања неког развојног модела, како наглашава кандидаткиња,   

усмерена је више да уважи потребу о схватању важности усвајања такве 

развојне парадигме, која постаје доминантна у највећим деловима 

развијеног свијета. Таква стратегија пружа јединствену шансу и могућност 

да се преко образовања и развоја предузетништва,  заснованих на 

иновативности, знању и продукцији високотехнолошких производа, који 

стварају додатну вриједност, привреда ( у овом случају БиХ ) ослободи 

замки које са собом носи идеологија масовне економије по одрживи 

развој. 

 

 

 ЛИТЕРАТУРА обухвата 26 наслова домаћих и страних аутора са тематиком 

из области економије и екологије.   
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З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 
На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је 

кандидаткиња одабрала актуелни научни и стручни проблем, који је 

мултидисциплинарно сагледала кроз призму више научних дисциплина: 

наука о животној средини и екологија, економија и еколошки менаџмент.  

 

На основу изнетог, Комисија предлаже Наставно-научном већу да се 

мастер рад кандидаткиње Биљане Сибинчић, проф. из Бања Луке, под 

насловом „ УЛОГА ЕКОНОМИЈЕ ЗНАЊА И МЕНАЏМЕНТ РЕСУРСА У 

РЕГИОНАЛНОЈ РАЗВОЈНОЈ СТРАТЕГИЈИ “,  УСВОЈИ  и кандидаткињи  
ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.   
 

У Београду, 08.априла 2011. године 

 

 

 

               К   О   М   И   С   И   Ј   А :  

 

1. Проф. др Јордан Алексић, 

Факултет за примењену екологију 

„Футура“, Универзитет „Сингидунум“ 

 

________________________________ 

 

2. Доц. др Бранимир Јовановић,   

Факултет за примењену екологију 

„Футура“, Универзитет „Сингидунум“ 

 

________________________________ 

 

 

3. Доц. др Ђорђе Лајшић, 
Факултет за примењену екологију 

 „Футура“, Универзитет „Сингидунум“ 

 

________________________________                                                              


