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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ 
“ФУТУРА“ 

          Већу Департмана последипломских студија 

 

На 2. седници Већа департмана за последипломске студије Факултета за примењену екологију 

Футура, одржаној 24.04.2019. године, формирана је  Комисија за оцену, писање Извештаја и јавну 

одбрану израђеног мастер рада кандидатa ОБРАДА ВУЈОВИЋА, дипломираног аналитичара 

заштите животне средине, под насловом „КОРИШЋЕЊЕ АКТИВНИХ СОЛАРНИХ СИСТЕМА ЗА 

УВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКАТА И ДРУГИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ СОЛАРНИХ 

СИСТЕМА НА СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА ИЛИ ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ“, 

у саставу: др Зоран Вујовић, ментор, доцент Факултета за примењену екологију Футура 

Универзитета Метрополитан, др Сунчица Вјештица, доцент Факултета за примењену екологију 

Футура Универзитета Метрополитан. Комисија, након читања , подноси Већу следећи   

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

 

САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 
 

 

Мастер рад кандидата Обрада Вујовића садржи 72 стране куцаног текста, организованих у 11 

целина: 10 поглавља и литература.Мастер рад садржи 31 слику и 5 табела и 24 литературна 

извода.  

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 
У Првом поглављу под називом ЗНАЧАЈ ТЕМЕ РАДА  кандидат нас уводи у тему мастер рада и  

указује на актуелност теме овог мастер рада и на примену обновљивих извора, конкретно 

соларних система. Поред енергетских разлога примене соларних система кандидат указује и на 

очување животне средине њиховом применом. 

Друго поглавље: КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

У овом поглављу кандидат нам указује на потребу за обновљивом енергијом а затим нас уводи у 

активне и пасивне соларне системе са детаљним описом њиховог функционисања. 
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Треће поглавље: КРАТАК ПРЕГЛЕД ПРИМЕНЕ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ СА    

ОСВРТОМ НА САВРЕМЕНУ СОЛАРНУ АРХИТЕКТУРУ 

У овом поглављу кандидат нас упознаје са историјским развојем соларне енергије у архитектури 

(примена на изграђеним објектима) са акцентом на савремену соларну архитектуру. 

 
Четвро поглавље: КОРИШЋЕЊЕ АКТИВНИХ СОЛАРНИХ СИСТЕМА У АРХИТЕКТУРИ  

 

У овом поглављу кандидат указује на значај интегрисања активних соларних постројења у 

стамбене објекте уз констатацију да то представља значајан архитектонски изазов, пошто се у 

великој мери развој соларних система за добијање енергије карактерише жељом за енергетском 

ефикасносшћу уз мале трошкове, при чему се често губе из вида естетски и архитектонски 

аспекти које кандидат управо потенцира у свом раду. 

 
Пето  поглавље: СОЛАРНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

У СРБИЈИ 

 

У овом поглављу кандидат нам даје статистичке параметре искористивог енергетског 

потенцијала свих врста обновљивих извора енергије у Републици Србији . Такође илустрације ради 

нам наводи пример прве соларне електране изграђене у Србији са основним показатељима, пре 

свега, финансијске природе. 

 
Шесто поглавље : ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У КОРИШЋЕЊУ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

 

У овом поглављу кандидат наводи низ законских прописа који детерминишу ову област са 

посебним освртом на Уредбу Владе Србије која се односи на мере подстицаја за повлашћене 

произвођаче електричне енергије, тј.указује нам на „feed in“ тарифу, али нам и наводи низ 

подстицајних мера за коришћење соларне енергије у појединим земљама. 
 

Седмо поглавље: ПРИМЕНА ТОПЛОТНИХ ПРИЈЕМНИКА СУНЧЕВЕ ЕНЕРГИЈЕ НА СТАМБЕНИМ 

ЗГРАДАМА 

 

У овом поглављу кандидат нам указује на основне карактеристике и класификацију соларних 

топлотних пријемника који се користе за стамбене зграде, а затим нам даје илустрације примера 

интеграције соларних топлотних пријемника у фасаде и кровове зграда (Париз,Женева). Затим 

нам даје приказ производње соларне енергије обједињеним коришћењем фотонапоснких и 

топлотних соларних пријемника. 

Затим кандидат анализира фотонапонске и термичке соларне електране.Такође, кандидат нам, у 

овом најобимнијем поглављу, даје приказ функционалних и естетских каректеристика топлотних 

соларних система а затим анализира енергетски и еколошки  аспект примене топлотних соларних 

система. Такође анализира економску исплативост примене фотонапонских и топлотних 

соларних система.На крају овог поглавља кандидат врло деталљно анализира факторе који утичу 

на могућност примене топлотних соларних система на стамбеним зградама. 
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Осмо поглавље: ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

Кандидат у овом поглављу истиче веома важан аспект сваке инвестиције а то је како доћи до 

новца потребног за финансирање пројеката енергетске ефикасности и коришћење обновљивих 

извора енергије. 

Један од видова финансирања долази и из фондова ЕУ, али и од комерцијалних банака у Р.Србији , 

као и из средстава Европске инвестиционе банке.  

 
Девето поглавље: ПРИМЕР ПРОРАЧУНА СОЛАРНОГ ТОПЛОТНОГ СИСТЕМА ЗА ОДАБРАНИ 

ОБЈЕКАТ 

 

У овом поглављу кандидат даје аутентичан и конкретан пример прорачуна соларног топлотног 

система за одабрани објекат. Прво дефинише намену, енергетске потребе и капацитет система, 

затим дефинише положај и број соларних колектора (све илуструје табеларним подацима, 

скицама и фотографијама (резервоар, изглед одабраног соларног топлотног колектора) и даје 

приказ прорачуна за одабрани објекат који је унапред дефинисан. 

Такође, кандидат врши прорачун димензионисања резервоара за складиштење топле воде. На 

крају кандидат врши избор опреме и њено повезивање ради инсталирања соларног топлотног 

система. Посебно је значајно што кандидат после извршеног прорачуна топлотног соларног 

система за снабдевање санитарном топлом водом одабране зграде проверава прорачун применом 

савременог програмског пакета RETScreen. 

Кандидат на крају овог поглавља даје и економску анализу инвестиције која узима у обзир почетне 

и укупне трошкове, камате на кредите, инфлацију, као и повраћај уложеног капитала у одабрани 

соларни систем.Важан аспект који кандидат анализира у овом поглављу односи се на анализу 

емисије штетних гасова имајући у виду да је за коришћење обновљивих извора енергије, поред 

економске исплативости, важан ефекат који овакви системи имају на одржање животне 

средине а пре свега,у циљу смањења емисије штетних гасова. 
 

Десето поглавље: ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

 

Полазећи од чињенице да је питање енергетске стабилности и сигурности последњих година 

постало једно од најважнијих светских и националних питања, а самим тим је и од великог 

значаја за Републику Србију, кандидат нам указује на значај примене обновљивих извора енергије, 

а посебно на примену соларних система, а у оквиру њих на коришћење активних соларних система 

за увећање енергетске ефикасности објеката уз сагледавање и других аспеката примене соларних 

система на стамбеним зградама или другим објектима у комерцијалне сврхе.  

У закључним разматрањима кандидат указује и на недостатке који постоје у примени ових 

соларних система, а посебно апострофира основни проблем који кочи бржи развој и примену 

соларне енергије а то је обезбеђење новчаних средстава за стимулацију откупа произведене 

електричне енергије, како би се соларна енергија учинила економски атрактивном. 

 

На самом крају мастер рада, кандидат наводи веома широк и репрезентативан списак 

литературних извора које је користио у изградњи овог мастер рада. 
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З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 
Комисија сматра да је кандидат Обрад Вујовић одабрао актуелан научни и стручни проблем, који 

је детаљно и свеобухватно сагледао. Током обраде и анализе прикупљених података кандидат је 

показао стручност и систематичност. Посебна вредност рада је стручни и научни допринос 

мастер рада у ком је кандидат утврдио најпре значај примене обновљивих извора енергије, затим 

значај примене соларне енергије, а онда анализирао више различитих аспеката у коришћењу 

соларних активних система ради њихове примене на стамбеним зградама или другим објектима у 

комерцијалне сврхе.  

Вредност рада се огледа и у његовој практичној димензији где кандидат врши конкретан 

прорачун соларног топлотног система за одабрани објекат, првенствено ради увећања 

енергетске ефикасности објеката на којима се примењују овакви соларни системи при том 

димензионишући неопходну опрему за соларни систем, али и сагледавајући начине финасирања 

који су доступни у Републици Србији, као и недостатке али и предности примене кроз различите 

аспекте сагледавања примене соларних система. 

Комисија сматра да је рад врло интересантан и аутентичан и да из тих разлога представља 

посебну вредност и да даје допринос, у сагледавању потреба и могућности примене обновљивих 

извора енергије, односно примене активних соларних система на стамбеним зградама или другим 

објектима, кроз анализу те примене на одабраном конкретном објекту.  

 

На основу изнетог, Комисија предлаже Већу Департмана за последипломске студије 

Факултета за примењену екологију Футура Универзитета Метрополитан у Београду да се 

Извештај о мастер раду кандидата Обрада Вујовића, под насловом „КОРИШЋЕЊЕ АКТИВНИХ 

СОЛАРНИХ СИСТЕМА ЗА УВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКАТА И ДРУГИ АСПЕКТИ ПРИМЕНЕ 

СОЛАРНИХ СИСТЕМА НА СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА ИЛИ ДРУГИМА ОБЈЕКТИМА У КОМЕРЦИЈАЛНЕ СВРХЕ“ ,  

УСВОЈИ  и кандидату ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  

 

У Београду, 11. маја 2019. године 

           К   О   М   И   С   И   Ј  А :  

 

1. др Зоран Р. Вујовић, ментор, доцент, 

                                 Факултет за примењену екологију 

Футура, Универзитет Метрополитан, Београд 

 

____________________________ 

 

          2. др Сунчица Вјештица, члан, доцент, 

                                    Факултет за примењену екологију 

Футура, Универзитет Метрополитан, Београд 

 

____________________________ 

 

 

                          

 

 


