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Већу Департмана за постдипломске студије 

Факултета за примењену екологију „Футура“ 

Универзитета „Сингидунум“ 

 

 

На 41. седници Већа за последипломске студије Факултета за примењену 

екологију „Футура“, одржаној 12. јула 2017. године формирана је  Комисија за 

оцену, писање Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидата Тамаре 

Крпић, под насловом „Улога и значај приобалног подручја за очување доброг 

статуса водотока“ у саставу: др Гордана Дражић, ментор, редовни 

професор Факултета за примењену екологију  Футура; др Мирјана Бартула, 

ванредни професор Факултета за примењену екологију  Футура; др Сузана 

Ђорђевић-Милошевић,  ванредни професор Факултета за примењену екологију  

Футура. 

 

Комисија, након читања , подноси Већу следећи     

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 
  

САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 

 

Мастер рад кандидаткиње Тамаре Крпић  садржи 60 страна куцаног 

текста, организованог у стандардна поглавља, има 26 слика, 16 табелa, прилог, 

као и библиографију (литературу) која има  35  извора.  

 Мастер рад обухвата поглавља: Увод, Предмет рада, Циљ и задаци, 

Методе рада, Резултати и дискусија, Закључак, Литература и Прилог  

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 

У Уводу кандидат истиче да приобална подручја представљају важну 

компоненту у управљању водним телом јер њихово стање утиче на многе 

еколошке погодности и статус читавог речног тока. Као подлога коришћени су 

подаци добијени из истраживања на пројекту „Корак до доброг еколошког 

статуса вода – Наш капитал – Наша одговорност“ на коме је кадидаткиња била 

ангажована, а активности су се изводиле на пилот-локацијама на рекама Радаљ и 

Велика река у општини Мали Зворник, а у општини Љубовија на реци Љубовиђи 

и Грачаничкој реци. 

 

 Предмет истраживања: Приобална подручја имају огромну улогу у 

очувању природних карактеристика водотокова и зато је предмет истраживања 

овог рада како постићи одржив еколошки статус лотичких система и њихових 
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приобалних области, односно које активности треба спровести на заштити, 

унапређењу стања и одрживом коришћењу водних ресурса. Истраживања су 

рађена на мањим притокама Дрине - реци Радаљ и Великој реци у општини Мали 

Зворник, и реци Љубовиђи и Грачаничкој реци у општини Љубовија. 

 Општи циљ рада је допринос имплементацији Оквирне директиве о вод¬ма 

и интегрисаном приступу управљања површинским водама II реда. Задаци: 

 Промовисање значаја приобалних подручја за добар еколошки статус водотокова; 

Применљивост и практичност ПФЦ методе за брзу процену функциона-лног 

стања лотичког система на притокама реке Дрине, као и могућност за ефикасну 

примену и на другим сливовима у Србији; Стварање предуслова за интегративни 

приступ у управљању водним ресурсима на територији јединица локалне 

самоуправе. 

 

Методе Процена еколошког статуса водотокова вршила се према 

методологији за брзу процену функционалног стања лотичког система Proper 

Functioning Condition for Lotic System (ПФЦ). Ова метода користи 

специјализовани упитник при чему су ставке за оцењивање груписане у три 

категорије: хидрологија, вегетација, геоморфологија и осмишљене су тако да се 

оцењују заједнички атрибути и процеси подручја и приобалних зона који се 

посматрају, а који сви заједно треба да омогуће правилно функционално стање 

подручја што се сматра као добар еколошки статус. Методолошки приступ 

коришћен у раду базиран је на комбинацији теренског истраживања и кабинетске 

обраде података применом географског информационог система. Коришћен 

упитник за процену правилног функционисања лотичких система интегрисан је у 

постојећој општинској геоинформационој бази. 

 

У одељку Резултати и дискусија  се обрађује Улога и значај приобалних 

области (дата је парцијална листа физичких атрибута и процеса који највише 

делују на функције приобалних подручја, а самим тим утичу и на еколошки 

статус водотока. Да би се постигао добар статус вода неопходно је учинити 

оперативним програме мера утврђене у плановима управљања речним сливом. У 

том смислу, мониторинг статуса вода представља основу управљања водама). 

Претстављена је Оквирна Директива о водама (ОДВ) кроз доприносе, примену на 

локалном нивоу, Методолошки приступ за оцену стања лотичког система, 

Оцењивање хидролошких атрибута, Оцењивање атрибута у вези вегетације, 

Оцењивање геоморфолошких атрибута, Кораци за примену ПФЦ методе, 

Прелиминарно тестирање методолошког приступа, Одређивање области која ће 

се оцењивати. У поглављу Анализа резултата оцене еколошког стања        

водотокова дати су  Резултати процене на територији општине Мали Зворник и 

Љубовија (површински токови и пилот локације, Оцена хидролошких атрибута, 

Оцена атрибута у вези вегетационих карактеристика, Оцена геоморфолошких 

атрибута и процеса). У поглављу Сарадња са локалном заједницом и 

становништвом, извршена је анкета међу мештанима, а за анкетирање су 

изабрани становници који живе у непосредној близини локација на којима су 

вршена испитивања обзиром да они имају сталан контакт са реком и најбоље 

познају њене карактеристике. У одељку Технике за ревитализацију приобалних 
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области су приказане технике које се успешно примењују у ренатурализацији 

малих водитокова са освртом на применљивост на Велику Реку.  

У закључку се истиче да ревитализација приобалних подручја 

подразумева опсежне активности које имају стратешки карактер и изи¬скују 

знатна материјална средства, тако да би се овој проблематици морао дати 

адекватан третман јер је значај очувања приобалних подручја општи интерес који 

превазилази границе једне државе. Мудро управљање овим значајним деловима 

природе осетљив је посао који мора бити најозбиљније схваћен, а све ради 

добробити како садашњих, тако и будућих генерација..  

 

 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 
На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је 

кандидат одабрао актуелни проблем, који је сагледао са аспеката примене 

методологије за брзу процену функционалног стања лотичког система Proper 

Functioning Condition for Lotic System (ПФЦ) која је тестирана на водотоцима 

другог реда у општинама Мали Зворник и Љубовија, а има широку 

применљивост у процесу управљања водним телима према ОДВ.  

 

На основу изнетог, Комисија предлаже Већу департмана за постдипломске 

студије да се мастер рад кандидата Тамаре Крпић, под насловом „Улога и 

значај приобалног подручја за очување доброг статуса водотока“ УСВОЈИ  и 

кандидату ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  

 

 

У Београду, 6. новембар 2017. године 

 

 

               К   О   М   И   С   И   Ј   А :  

 

1.  Др Гордана Дражић, ред. проф. ментор 

Факултет за примењену екологију Футура 

Универзитет Сингидунум 

 

 

 

2.  др Мирјана Бартула, ванредни професор 

Факултета за примењену екологију  Футура 

 

 

 

3.  др Сузана Ђорђевић-Милошевић,  ванредни 

професор Факултета за примењену екологију  

Футура. 
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