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На 30.  седници Већа департмана за последипломске студије Факултета за примењену екологију
Футура, одржаној 02.11.2016. године, формирана је  Комисија за оцену, писање Извештаја и јавну
одбрану израђеног  мастер  рада  кандидатa БЕКЧИЋ  МИЛАНА, дипломираног  аналитичара
заштите  животне  средине,  под  насловом „УПРАВЉАЊЕ  ЕЛЕКТРИЧНИМ  И  ЕЛЕКТРОНСКИМ
ОТПАДОМ У СРБИЈИ“, у саставу: др Зоран Вујовић, ментор, доцент Факултета за примењену
екологију Футура Универзитета  Сингидунум,  др  Драги  Антонијевић,  редовни  професор
Факултета  за  примењену  екологију Футура Универзитета  Сингидунум  и  др  Златко
Драгосављевић, 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  кандидата  Милана  Бекчића  садржи 53 стране куцаног  текста,  организованих  у
девет целина: увод, шест поглавља, , закључак и литературу.  Мастер рад је структуриран на
следећи  начин:  Прво поглавље:  УВОД,  Друго поглавље:ПРЕДМЕТ  РАДА;  Треће  поглавље: ЦИЉЕВИ
РАДА; Четврто поглавље:  ДЕФИНИСАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА; Пето поглавље:
УПРАВЉАЊЕ  ЕЛЕКТРИЧНИМ  И  ЕЛЕКТРОНСКИМ  ОТПАДОМ;  Шесто  поглавље:  МЕТОДОЛОГИЈА
ИСТРАЖИВАЊА;  Седмо поглавље:  РЕЗУЛТАТИ  ИСТРАЖИВАЊА;  Осмо поглавље:  ЗАКЉУЧАК; Девето
поглавље: ЛИТЕРАТУРА .

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА

У Уводу кандидат нас уводи у тему мастер рада и  констатује да  актуелност теме овог мастер
рада проистиче из чињенице да се у једном важном сегменту заштите животне средине, а то је
адекватно управљање електричним и електронским отпадом, на примерима неколико градова и
општина у Србији, анализирају проблеми и указује на начине за њихово решавање и могућности
рециклаже, а све у складу са Законом о управљању отпадом и најновијим изменама и допунама
овог закона ( „Службени гласник РС“ бр 36/09, 88710 и 14/16). Тај посао је на леђима грађана,
привреде и локалних заједница.
Такође актуелност овог рада полази од чињенице, да је данас у најразвијенијим економијама света
циркуларна  економија  постала  мотор  развоја  уместо  досадашње  линеарне  економије,  а  та
актуелност  се  управо  огледа  у  могућностима  рециклаже,  у  случају  овог  мастер  рада  то  је
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рециклажа електричног и електронског отпада. Овај мастер рад сагледава те могућности из угла
оваквог савременог приступа на примерима десетак градова и општина у Србији.

Друго поглавље: ПРЕДМЕТ РАДА

Са  гледишта  екологије  и  заштите  животне  средине,  један  од  највећих  глобалних  проблема
данашњице   јесте отпад од електронских и електричних производа.  Процене су да ова врста
отпада има највећу тенденцију раста од 5% на годишњем нивоу, увећавајући се чак три пута
брже  од  комуналног  отпада.  Брзи  развој  електронске  индустрије  донео  је  велике  користи  у
свакодненом животу,  али  последице  које  настају  након  употребе  се  обично  игноришу  или  су
непознате.
Отпадна и  одбачена  електрична  и  електронска опрема, или  ,,еe-отпад”  представља све  већи
изазов  за  владе  широм света.  По  процени  Програма  Уједињених  нација  за  животну  средину
(UNEP 2005), сваке године се створи неких 50 милиона тона електричног и електронског отпада,
са тенденцијом раста од 5% на годишњем нивоу у  односу на друге врсте отпада.  Савремени
трендови у дизајну и производњи електронске опреме који поспешују вештачко, односно убрзано
скраћење циклуса замене производа знак су да се стварање отпада неће успорити у скорије време.

Треће поглавље: ЦИЉЕВИ РАДА

У складу са постојећим проблемима и законским оквирима овај мастер рад настоји  да утврди
могућност рециклаже електричног и електронског отпада,  у циљу побољшања стања животне
средине кроз еколошки свесно стање целокупног становништва Републике Србије.  Овај мастер
рад тeжи и упознавању  становништва како са проблемима, тако и са могућностима зараде од
правилног генерисања ее-отпада. 

Четврто поглавље: ДЕФИНИСАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА

У овом поглављу кандидат даје информације о електричном и електронском отпаду у складу са
законом о управљању отпадом. Посебно истиче утицај опасних супстанци из ове врсте отпада на
људски организам и животну средину.

Пето поглавље: УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ОТПАДОМ

Доношењем  Стратегије  за  управљање  отпадом за  период  2010  –  2019,  Закона  о  управљању
отпадом и  одговарајућих  подзаконских  аката  учињен  је  значајан  корак  ка  промени  стања  у
управљању  отпадом  од  електричних  и  електронских  производа  који  карактеришу  различити
трендови. Кандидат набраја управо најважније трендове.
Сложеност  структуре  отпада  од  електричних  и  електронских  производа  представља  велики
изазов за процес одрживог управљања овим посебним током отпада. Као што је у уводном делу
поменуто поједине врсте електричних или електронских производа могу садржати и више од 100
различитих супстанци које спадају у категорије опасног и неопасног отпада и, самим тим, за њих
се примењују различита правила за управљање. Многе од ових компоненти су отровне (тешки
метали: жива, арсен, кадмијум, хексавалентни хром, растварачи на бази хлора, антипирени на
бази брома и сл.) и самим тим штетне по здравље и животну средину уколико се са њима не
поступа на одговарајући начин. Поједини делови ее-отпада, међутим, су веома вредни. Гвожђе,
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пластика,  стакло  и  дрво  су  материјали  који  се  могу  поново  употребити  или  рециклирати;
штампана кола у  кућним рачунарима садрже алуминијум,  бакар,  платину, паладијум,  сребро и
злато.
Кандидат затим обрађује под посебним поднасловима :
- превенцију генерисања отпада од електричних и електронских производа,
- сакупљање, транспорт и складиштење електричног и електронског отпада,
- третман електричног и електронског отпада,

Шесто поглавље: МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА

За потребе израде овог мастер рада коришћена је методологија научно- истраживачког рада која
пордазумева примену:

1) општег истраживачког приступа квалитативног карактера, односно прикупљање спознаја
о  свести  становништва  о  правилном управљању  ее-отпадом на  територији  Републике
Србије,

2) општег  истраживачког  приступа  квантитативног  карактера, који  подразумева
конципирање, администрирање и обраду упитника.

Кандидат  детаљно  описује  упитник,  питања,  спровођење  анализе,  обраду  и  интерпретацију
резултата, ваљаност истраживања, даје анализу грешака и пристрасности истраживања и др.

Седмо поглавље : РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У овом поглављу кандидат даје прецизно садржај упитника (питања) и наводи да је уз помоћ
волонтера обухваћено 876 испитаника у 11 градова и општина у Републици Србији и наводи да је
након извршеног анкетирања извршен унос добијених података иу помоћ рачунарског програма и
наводи како се извршила њихова обрада.
Све наведено је илустровано бројним графиконима.

Осмо поглавље: ЗАКЉУЧАК 

Кандидат у оквиру овог поглавља даје осврт на резултате истраживања и изводи закључке на
бази тога.  Кандидат констатује  на основу добијених резултата да информисаност о значају
проблема о правилном одлагању ее-отпада није на задовољавајућем нивоу у  Србији.  Кандидат
предлаже мере којима би се анимирали грађани да селективно прикупљају отпад.
Кандидат констатује да и поред увођења законских мера, државне институције треба да уложе
додатне напоре по питању оглашавања, промоције и едукације, пре свега младих, о рециклажи,
како би  се  створила  свест  да  рециклажа није  само  потенцијална  зарада,  већ  је  то  морална
обавеза сваког појединца како би се квалитет по питању уштеде енергије и сировина, очувања
животне средине и здравља људи у Србији подигао на виши ниво.

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К

Комисија сматра да је кандидат Милан Бекчић одабрао актуелан научни и стручни проблем, који
је детаљно и свеобухватно сагледао. Током обраде и анализе прикупљених података кандидат је
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показао стручност и систематичност. Посебна вредност рада је аутентичност и оригиначност
спроведене анкете и веома завидан број обрађених градова и општина у којима је она спроведена.
Такође одабир питања је оригиналан, систематичан и веродостојан. Комисија сматра да је рад
аутентичан и да из тих разлога представља посебну вредност и  да се примењена методологија
може користити и за друге врсте отпада који се генерише у Србији. 
На  основу  изнетог,  Комисија  предлаже Већу  Департмана  за  последипломске  студије
Факултета  за  примењену  екологију  Футура  Универзитета  Сингидунум  у  Београду  да  се
Извештај о мастер раду кандидата Милана Бекчића, под насловом „УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕТРИЧНИМ И
ЕЛЕКТРОНСКИМ ОТПАДОМ У СРБИЈИ“,  УСВОЈИ  и кандидату ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА. 

У Београду, 19. јуна 2017. године
      К   О   М   И   С   И   Ј  А : 

1. др Зоран Р. Вујовић, ментор, доцент,
                                 Факултет за примењену екологију

Футура, Универзитет Сингидунум, Београд

____________________________

          2. др Драги Антонијевић, редовни професор, 
                                    Факултет за примењену екологију

Футура, Универзитет Сингидунум, Београд

____________________________

                      3.др Златко Драгосављевић, доцент,
                                  Факултет за примењену екологију

Футура, Универзитет Сингидунум, Београд

____________________________                                  
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