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Већу Департмана  последипломских студија 

Факултета за примењену екологију Футура 

Универзитета Сингидунум 

 
 
На 20. седници Већа Департмана последипломскх студија Факултета за примењену 
екологију Футура, одржаној 27. априла 2016. године формирана је  Комисија за оцену, 
писање Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидата Дејана Марковића, под 
насловом „Капитал простора области Доња Ресава“  у саставу: др Јордан Алексић, 
ментор, ванредни професор Факултета за примењену екологију Футура; др Гордана 
Дражић, редовни професор Факултета за примењену екологију Футура и др Златко 
Драгосављевић, доцент Факултета за примењену екологију  Футура. 
 
Комисија, након анализе израђеног мастер рада, подноси Већу следећи     

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
  

САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 
 
Мастер рад кандидата Дејана Марковића, који својим свеобухватним анализама 
превазилази уобичајен обим мастер рада садржи 150 страна куцаног текста, 
организованог у стандардна поглавља, има 37 слика и 44 табеле, као и библиографију 
(литературу) која има  35 извора. Мастер рад, поред уводних методолошких напомена и 
циљева истраживања, у резултатима истраживања третира следећа поглавља: 
Основне карактеристике области Доња Ресава, Физичко-географске карактеристике 
простора, Природни капитал, Стање природних ресурса и животне средине, Створени 
капитал, Економска валоризација простора, Еколошка валоризација простора, Мере 
заштите животне средине и Закључна разматрања.  
 
АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 

У Уводу кандидат истиче да животна средина представља део свеопштег пространства, 

истовремено подразумевајући и постојање човека у конкретном простору, а да еколошка 

валоризација простора представља вишеструко значајну проспекцију производње живота, 

услова и вредности простора, односно утврђивање граничних линија, области и 

делатности које носе различитости (геодиверзитет -  биодиверзитет - социодиверзитет) у 

простору. Капитал простора, који се састоји од природног и створеног капитала, 

представља посебан скуп фактора датог подручја – од геостратешког положаја, климе, 

величине, људских ресурса, саобраћајне и друге инфраструктуре, све до културног 

наслеђа. 
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У поглављу Основне карактеристике области Доња Ресава кандидат даје основне 

податке значајне за ову област, истиче њене специфичности, даје преглед историјских 

података важних за разумевање данашњих процеса и указује на значај очувања овог 

простора. 

 

У поглављу Физичко-географске карактеристике простора кандидат прво 

карактеризује специфичности рељефа простора, геолошке карактеристике (кроз квартар, 

терцијар,палеозоик и прекамбријум), климатске карактеристике простора, педолошке 

карактеристике, као и хидролошке и хидрографске карактеристике  простора Доње Ресаве. 

 

У поглављу Природни капитал кандидат наглашава да кључни потенцијали социо-

економског развоја и перспектива даљег развоја овог простора леже у природним 

ресурсима земљишта, вода и шума и детаљно елаборира њихове потенцијале. 

Биодиверзитетност је компаративна предност овог подручја и кандидат посебно истиче  

значај успостављања и очувања еколошких коридора, еколошке мреже међусобно 

повезаних или просторно блиских еколошки значајних подручја и заштићених природних 

добара. 

 

У поглављу Стање природних ресурса и животне средине кандидат наглашава 

повезаност између специфичног геотектонског и географског положаја, као и 

незаобилазних антропогених утицаја, а квалитет животне средине исказује се физичким, 

хемијским, биолошким, естетским и другим индикаторима (показатељима, индексима). 

Детаљним елаборацијама кандидат даје преглед стања кључних медија животне средине: 

квалитета земљишта, квалитета површинских и подземних вода, квалитета ваздуха, али и 

утицаја на биљни и животињски свет, екосистеме, станишта и биодиверзитет. 

 

У поглављу Створени капитал кандидат наглашава да је представљен демографским 

карактеристикама становништва које егзистира на овом простору, као и инфраструктурним 

елементима насталим деловањем човека на природну средину и живи свет у њој. 

Незаобилазна варијабла која оцртава карактер односа у овој сфери почива на капиталу 

људских ресурса, на економској структури простора, миграционим обележјима, капиталу 

створеном људском делатношћу (инфраструктурни/саобраћајни системи , 

електроенергетска инфраструктура, техничка ингфраструктура, телекомуникациона 

инфраструктура, водопривредна инфраструктура), као и непокретна културна добра. 

 

У поглављу Економска валоризација простора кандидат подсећа да у њеној основи 

лежи вредновање, односно процена природних и антропогених вредности простора - 

природног и створеног капитала. Економска димензија простора заснива се на његовом 

сагледавању као ресурса појединих привредних сектора: пољопривреда, шумарство, 

индустрија, туризам и друге делатности. Са становишта еколошке економије, природни 

капитал се посматра као основа за производњу, која је подједнако важна као и створени 

капитал. У наставку овог поглавља кандидат на прецизан и аргументован начин даје и 
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елаборира податке о просторном развоју пољопривреде, али и туристичких потенцијала 

као фактора економске валоризације простора. 

 

У поглављу Еколошка валоризација простора дати су показатељи  на основу 

релевантних података о простору, могућих ограничења, компаративних предности, 

евидентираних извора загађивања, потенцијално угрожених и осетљивих медијума 

животне средине, локација, објеката и зона (еколошко – просторне основе) и процењеног 

капацитета животне средине.   

 

У поглављу Мере заштите животне средине кандидат са правом констатујке да стање 

и квалитет животне средине представља један од кључних фактора развоја који се 

одражава посредно и на квалитет живота и простора. Постоји опасност од погоршавања 

квалитета животне средине, нарочито уколико се настави досадашњи тренд развоја без 

улагања у заштиту животне средине и санацију, рехабилитацију и рекултивацију зона 

угрожених антропогеним утицајима.   

Концепт заштите и унапређења животне средине, по оцени кандидата, заснива се, 

превасходно,  на очувању природних вредности, што подразумева квалитетну животну 

средину (чист ваздух, квалитетна вода за пиће и остале потребе, очувано пољопривредно 

земљиште, постојаност екосистема и биодиверзитета), заштита природних вредности и 

непокретних културних добара кроз делотворно управљање заштићеним подручјима; 

планирање на основама одрживог развоја, а претпоставка за то је планирање рационалног 

коришћења природних ресурса - земљишта, воде, сировина и других природних ресурса 

уважавајући еколошки капацитет простора и повећање коришћења обновљивих извора 

енергије. Кандидат на аргументован и систематичан начин предлаже опретивне и 

стратешке мере заштите земљишта, вода, ваздуха, биодиверзитета, заштиту од буке и 

вибрација, заштиту културних добара, али и мере заштите у сектору управљања отпадом. 

Закључна разматрања представљена су  синтезном SWOT анализом капитала 

простора. Снаге су фактори који једном подручју дају предност, слабости су фактори који 

представљају препреке развоју подручја, шансе су екстерне прилике које треба 

искористити, док претње означавају негативан екстерни фактор који треба неутралисати. 

 
 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 
 

 
На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је кандидат 

остварио циљеве истраживања, да је дао приказ објективног стања природног и створеног 

капитала Доње Ресаве, са посебним освртом на ефикасност коришћења природних 

ресурса за одрживи развој ове области, да је аргументовано и систематично представио и 

анализирао предности, недостатке, услови животне средине и могућности еколошке 

заштите. Анализирајући карактеристика природних ресурса, створених вредности и 

еколошких услова, као и ресурсне потенцијале ове области, дошао је до полазих основа за 

процену еколошког капацитета простора, као и дефинисање мера и услова за одрживо 

управљање, коришћење и очување целовитости и квалитета природних вредности и 
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услова за даљи одрживи развој подручја. Економска валоризација простора показала је 

најзначајније привредне потенцијале подручја и на основу тога могућности за унапређење 

инвестиционионог амбијента и конкурентске позиционираности у региону, што представља 

основ за успешнији развој.  

 

Мастер рад у целини представља систематичан и методолошки утемељен рад и као такав 

може служити као пример за слична истраживања у областима интегралног управљања 

природним ресурсима и систему заштите животне средине.   

 
На основу изнетих оцена Комисија предлаже Већу департмана постдипломских студије 
Факултета за примењену екологију Футура да се мастер рад кандидата Дејана 
Марковића, под насловом „Капитал простора области Доња Ресава“ УСВОЈИ  и 
кандидату ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  
 
У Београду, 09. априла 2018. 
 
 

               К   О   М   И   С   И   Ј   А :  
 

1. др Јордан Алексић, ментор, ванредни професор, 
Факултет за примењену екологију Футура 

Универзитет Сингидунум 
 
 

 
2. др Гордана Дражић, председник, редовни професор,                                                                              

Факултет за примењену екологију Футура                                                                            
Универзитет Сингидунум 

 
 

 
3. др Златко Драгосављевић,  члан, доцент,                                                                               
Факултета за примењену екологију Футура                                                                   

Универзитет Сингидунум                                              

 

 


