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 Веће Департмана  последипломских студија                                                                                

 
На 3. седници Већа Департмана последипломскх студија Факултета за примењену 
екологију Футура, одржаној 29.10.2018. године, формирана је  Комисија за оцену, писање 
Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидаткиње Sarab Entesar, под 
насловом „Значај еколошких стандарда и еколошког управљања за одрживи развој 
Либије“ у саставу: др Месуд Аџемовић, ментор, доцент Универзитета Сингидунум, 
Факултет за примењену екологију Футура и др Сунчица Вјештица, доцент 
Универзитета Сингидунум, Факултет 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 кандидаткиње Sarab Entesar садржи 69 страна куцаног текста, 
организованог у стандардна поглавља, литературу са  52 извора и 110 навођења и 
позивања на изворе у фуснотама. Мастер рад, поред уводних методолошких напомена 
и циљева истраживања, у резултатима истраживања третира следећа поглавља: 
Очување природних ресурса, порекло и значај одрживог развоја, Еколошки изазови, 
Економија обновљивих извора, Управљање заштитом животне средине, Еколошки 
менаџмент, Закључак и Литературу.  
 
АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 
 
Кандидаткиња са превом истиче да је прекомерна потрошња природних ресурса довела  
до проблема нестанка фосилних енергената, загађења животне околине и климатских 
промена, као и да је човечанство конфротирано са мноштвом егзистенцијалних криза, 
међу којима еколошка криза заузима посебно место. 
 
Заштита и унапређење животне средине значајан је глобални проблем савременог 
друштва. Његово решавање иницира, између осталог, и проналазак начина за рационално 
и комплексно коришћење природних ресурса, те начина за вођење активне демографске 
политике и развијење и унапређење међународне сарадње у области научних 
истраживања. Нови однос према животној средини, као и преображај духа савремене 
сфере рада постаје императив. Концепција одрживог развоја нуди могућност хармоничног 
развоја. 
 
Циљ мастер рада је да нагласи важност управљања животном средином, као и да 
нагласи значај увођења принципа одрживог развоја у све сегменте живота, од индустрије, 
саобраћаја, пољопривреде, енергије, становања до образовања, мишљења и 
индивидуалног понашања, у складу са принципима одрживости, али и да допринесе 
дубљем разумевању еколошког менаџмента. 
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Кандидаткиња апострофира значај дефиниције одрживог развоја Брундтленд комисије: 
"Одрживи развој је развој који задовољава садашње потребе без угрожавајуња 
способности будућих генерација да испуне своје потребе", која укључује два концепта: 
концепт потреба и концепт ограничења. Први се односи на очување прихватљивог 
стандарда за све, док се други залаже за концепт искориштавања капацитета животне 
средине у складу са постигнутим нивоом технолошког развоја и друштвене организације. 
 
Савремени свет је свет еколошких изазова. Кључни еколошки изазов су еколшке штете 
настале деградацијом животне средине и позитивна корелација загађења и различитих 
обољења. Кандидаткиња елаборира еколошке изазове: озонске рупе, ефекте стаклене 
баште, ширење пустиња, киселе кише, Uv зрачење. У вези са еколошким изаовима у 
сфери управљања отпадом, кандидаткиња посебно елеборира ову област и наглашава 
да Интегрално управљање отпадом подразумева сагледавање отпада од његовог 
настајања, минимизације, преко сакупљања, транспорта, третмана до одлагања. Важни 
услови који утичу на одлуку о искоришћавању или одлагању отпада су: повећани захтеви 
за еколошки безбедним уклањањем отпада, што има за последицу веће трошкове 
одлагања; примена принципа наплате стварних трошкова одлагања отпада загађивачу, 
призвођачу отпада; развој нових производних технологија и поступака коришћења 
отпада и испитивање тржишта за пласман рециклабилних производа. Концепт 
хијерархије управљања отпадом указује да је смањење настајања отпада 
најефективније решење за животну средину. Међутим, тамо где даље смањење није 
практично применљиво, производи и материјали могу бити искоришћени поново, било за 
исту или другу намену. Уколико та могућност не постоји, отпад се даље може 
искористити кроз рециклажу или компостирање, или кроз добијање енергије. Само ако 
ни једна од претходних опција не даје одговарајуће решење отпад треба одложити на 
депонију. 
 
Економија обновљивих ресурса је императив будућности. Право садашње генерације на 
искоришћавање ресурса и здраву животну средину не сме угрозити исто такво право 
наредним генерацијама. Кандидаткиња елаборира потенцијале и значај геотермалне 
енергије, соларне енергије, енергије ветра, значај економије управљања природним 
ресурсима, али и мерења трошкова заштите животне средине. Исходиште свих 
претходних елаборација је зелена економија, која подразумева широко коришћење 
обновљивих извора енергије, повећање броја радних места и инвестиција у зеленим 
гранама индустрије. Зелена економија емитује мало угљеника, ефикасно користи 
природне ресурсе и социјално је инклузивна, ствара велике шансе за одрживи развој, што 
подразумева повећање дохотка, смањење сиромаштва и унапређење квалитета живота.  
 
Еколошко управљање се односи на планирање животне средине и његов фокус је на 
имплементацији, праћењу, контроли, али и очувању животне средине. Заштита околине 
јавља се као нови ограничавајући фактор на путу увећавања капитала, јер додатни 
еколошки трошкови у дугорочном тренду могу негативно да утичу на тај процес. Еколошки 
проблеми савременог индустријализованог света представљају не само технолошки 
изазов проналажења одговарајућег начина коришћења извора енергије, већ пружају 
основу за преиспитивање обрасца традиционалних етичких теорија које читавом 
природном свету придају искључиво инструменталну вредност. Екоменаџмент 
подразумева планирање, организовање, кадровску политику, руковођње и контролу 
процеса. 
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Методе и инструменти за управљање животном средином су систематизована средства 
за прибављање информација о животној средини и помоћ при доношењу одлука о 
еколошком учинку текућих или планираних активности у циљу заштите и унапређивања 
животне средине, односно остваривања циљева одрживог развоја. Ова средства могу 
бити коришћена од стране свих друштвених субјеката (било из приватног или јавног 
сектора), у сим делатностима и на свим нивоима, почев од локалног, преко регионалног, 
националног па до интернационалног. Систем управљања заштитом (кроз систем ISO 
14000) животне средине постаје нужност и неопходан управљачки алат, јер то налажу 
разлози: непрестаног загађења животне средине, исцрпљивање необновљивих ресурса, 
али и недостаци системског праћења последица загађења.   
 
У Закључним разматрањима кандидаткиња наглашава значај социјалне димензије 
одрживог развоја које су нарастале паралелно са потребама за адекватним одговорима 
нових концепата за заштиту животне средине, јер су социјалне димензије одрживог развоја 
у великој мери одређене степеном деградације животне средине  и смањењем капацитета 
обновљивих извора, као и да се степен сиромаштва у свету повећава и шири као 
епидемија и у директној је вези са порастом броја људи на Земљи, а да је низак ниво 
образовања у свету манифестни облик неједнакости и поретка глобалног света. Број 
компанија које добровољно уводе инструменте и стандарде заштите животне средине је 
мали и на потребу за уређењем области заштите животне средине не гледају 
благонаклоно због владајућег увреженог мишљења да приватни трошкови за спречавање 
загађења узрокују више цене и смањују њихову конкурентност. Ово становиште је 
статично размишљање о еколошким стандардима. Када су технологија, производи, 
процеси и потребе купаца непроменљиви тада прописи могу да повећају трошкове, али 
уколико су еколошки стандарди правилно формулисани они могу да подстакну иновације 
које ће смањити укупне трошкове производа, или повећати његову вредност. Иновације 
омогућавају предузећима да продуктивније користе различите утрошке, од сировина и 
енергије до радне снаге, и да тиме неутралишу трошкове за заштиту животне средине. 
 
Процес еколошке модернизације подразумева увођење ефикасног коришћења ресурса, 
смањење отпада и спречавање загађења у индустријски процес од самог почетка, за 
разлику од приступа којим доминира третирање ових проблема онда када већ проузрокују 
штету у животној средини. Трендови који активности померају у правцу холистичког и 
превентивног приступа проблемима загађења и смањењу отпада представлјају део 
еколошке модернизације, која доноси вишеструке користи и животној средини и привреди 
уопште. 
 
Превентивни еколошки менаџмент, који почива на примени начела спречавања, у чијем 
фокусу је примена технологија које морају да буду што ефикасније у коришћењу ресурса 
животне средине најлакше је разумети кроз анализу процене животног века. Оцењивање 
животног циклуса (eng. life-cycle assesment) представља основни метод за процену 
ефикасности и кључни је концепт еколошког менаџмента. Оцењивање животног циклуса је 
међународно стандардизована методологија, која је у складу са SRPS ISO 14040:2008 и у 
широкој је употреби посебно у развијеном делу света. Либија у овој области има два 
велика изазова/задатка: увођење еколошких стандарда у законодавни и привредни 
систем и њихово спровођење и конкурентност привреде и њеним капацитетима да се 
еколошки модернизује, што у пракси представља померање ка холистичком и 
превентивном приступу загађењу, ефикасном коришћењу ресурса и смањењу отпада, тј. 
промени обрасца производње и потрошње. 
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На потребу за уређењем области заштите животне средине, велики број компанија у 
Либији не гледа благонаклоно због погрешног мишљења да приватни трошкови за 
спречавање загађења и чишћење, које покрива привреда, намећу више цене и тиме 
смањују конкурентност. Број компаанија које уводе добровољне инструменте и стандард је 
мали. Међутим, ово је статично размишљање о еколошким стандардима. Уколико се 
претпостави да су технологија, производи, процеси и потребе купаца непроменљиви тада 
прописи свакако повећају трошкове. Супротно томе, уколико су еколошки стандарди 
правилно формулисани они могу да подстакну иновације које ће смањити укупне трошкове 
производа, или повећати његову вредност. Такве иновације омогућавају компанијама да 
продуктивније користе различите утрошке - од сировина и енергије до радне снаге и да 
тиме неутралишу трошкове за заштиту животне средине. 
 
 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 
 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је кандидаткиња 
остварила циљеве истраживања, да је аргументовано и систематично представила и 
анализирала предности и значај увођења еколошких стандарда и еколошког управљања у 
Либији. Мастер рад у целини представља систематичан и свеобухватан приступ и као 
такав, посебно у поглављима која елаборирају значај обновљиивх извора енергије, може 
служити као пример за методолошки фундирано истраживање. 
 
На основу изнетих оцена Комисија предлаже Већу департмана последипломских студије 
Факултета за примењену екологију Футура да се мастер рад кандидаткиње Sarab 
Entesar, под насловом „Значај еколошких стандарда и еколошког управљања за 
одрживи развој Либије“ УСВОЈИ  и кандидаткињи ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  
 
 
У Београду, 05. децембра 2018. 

                
 

К   О   М   И   С   И   Ј   А :  
 

1. др Месуд Аџемовић, ментор, доцент                                
Универзитета Сингидунум,                                      

Факултет за примењену екологију Футура 
 

______________________________ 
 

2. др Сунчица Вјештица,  доцент                                                                                                     
Универзитета Сингидунум,                                                                                                            

Факултет за примењену екологију Футура 

___________________________ 


