
 
 

Већу Департмана за постдипломске студије 

 

На 4. седници Већа департмана за последипломске студије Факултета за примењену 

екологију "Футура", одржаној 22.маја 2019. године формирана је Комисија за оцену, 

писање Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидата Петра Зумберовића, под 

насловом "ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

ПОПУЛАЦИЈЕ МЛАДИЦЕ У ТОКУ РЕКЕ ДРИНЕ ИЗГРАДЊОМ РИБЊАКА СА 

МРЕСТИЛИШТЕМ" у саставу: др Радомир Мандић, ментор, доцент Факултета за 

примењену екологију "Футура"; др Мирјана Бартула, 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 кандидата Петра Зумберовића садржи 45 страна куцаног текста и 

фотографија, организованог у стандардна поглавља. Рад има 8 табелa и 3 слике 

(оригинала и позајмљених) у прилогу, као и библиографију (литературу) са цитираних 21 

извора.  

Мастер рад обухвата поглавља: апстракт, увод, циљ и предмет рада, методе рада, 

резултати рада, позадина/анализа садашње ситуације, оправданост и логика пројекта, 

заинтересоване стране, циљеви пројекта, спровођење пројекта, гантограм активности, 

пројектни тим, буџет, логичка матрица пројекта, позадина пројекта, ризици пројекта, 

евалуација пројекта, закључак и литература. 

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 

У Уводу кандидат наглашава да усклађени развој подразумева економски развој усклађен 

са заштитом и очувањем природе и животне средине. Он даље наводи да је у прошлом 

веку на подручју реке Дрине изграђено три хидроцентрале које су јако утицале на 

мрешћење и станиште многих врста риба а посебно младице. Будући планови предвиђају 

изградњу још 41 хидроцентрале у сливу реке Дрине од чега још 8 на самој реци Дрини. Он 

објашњава да је сливно подручје реке Дрине највеће и најважније станиште младице у 

Европи и да поред криволова који је јако изражен, сви водозахвати било они малог или 

великог обима, значајно утичу на промену услова станишта, а посебно се негативно 

одражавају на мрест ове врсте риба. Кандидат наводи да је поред мера на очувању 

станишта и спречавању криволова, зарад очувања популација младице у реци Дрини 

неопходно и организовати и вештачки мрест, узгој млађи и перманентно порибљавање у 

дужем низу година. 



 Предмет и циљ рада: кандидат у овом поглављу наводи као генерални циљ овог 

рада Предлог решења за редовно порибљавање реке Дрине младицом која ће се вештачки 

мрестити у рибњаку на једној од њених притока. 

Израда овог предлога пројекта ће обухватити планирање активности које доприносе 

остварењу следећих циљева: 

- Изградња рибњака са мрестилиштем 

- Редовно вишегодишње порибљавање реке Дрине младицом 

- Повећање популације младице у сливу реке Дрине. 

Он даље наводи да је било више покушаја вештачког мреста и порибљавања 

младицом, али да су прави резулати остварени тек након деведесетих година када је 

савладана технологија прехране млађи у вештачким условима. Потом су изведена 

два успешна вештачка мреста и порибљавања младицом реке Дрине. Физиологија, 

исхрана и здравствено стање гајених риба се разликује од оних које свој животни 

циклус проводе у дивљини.Срединска искуства се разликују код јединки исте врсте 

из аквакултуре и из природе.У случају гајених врста, физичка средина је много 

једноставнија, рибњачки услови пружају мање изазова (стално доступна квалитетна 

храна у довољној количини, заштићеност од предатора, превентивна заштита од 

различитих болести), репродукција се одвија без миграције и потребе за налажењем 

партнера и др. 

 

Кандидат даље наводи да би овај пројекат био одржив неопходно је да један део 

рибњака буде комерцијализован, односно да се у њему производи и комерцијална врста 

рибе као што је калифорнијска пастрмка. 

 

Материјал и методе истраживања: Кандидат наводи да је током израде рада 

користио следеће методе и технике управљања пројектним циклусом: 

1. Приступ логичке матрице – Loggical Framework Approach (LFA); 

2. Анализа заинтересованих страна – Venn- ov dijagram; 

3. Техника мрежног планирања – Gantt- ov dijagram ili gantogram; 

4. Анализа интерних и екстерних ризика пројекта 

5. Анализа корака пројекта 

6. OБС метода ( Organization Breakdown Structure) 

7. Метода биланса 

Он даље детаљно образлаже сваку методу појединачно и начин њене примене у овом раду. 

 

У поглављу Резултати и дискусија као резултат дат је предлог пројекта ''Очување и 

унапређење популације младице у току реке Дрине''. Кандидат детаљно анализира улугу 

заинтересованих страна за учешће у овом пројекту, динамику реализације изградње 

рибњака са избором локације и гантограмом активности. Рибњак би по предлогу 

кандидата требало да омогући мрест и узгој 20.000 јединки млаице на годишњем нивоу, 

које би се по достизању одређене тежине и дужине пуштале у реку. Да би рибњак био 

самоодржив кандидат предлаже и узгој млађи калифорнијске пастрмке која би се 

комерцијално пласирала и тако обезбеђивала средства за рад рибњака у целини. 

Кандидат предлаже и адекватан пројектни тим састављен од релевантних стручњака, а 

детаљно даје и потребна средства (буџет) целог пројекта. 
 



Закључак:  У закључцима кандидат констатује да је услед своје спортско-

риболовне атрактивности, високе цењености од стране риболоваца као трофејне врсте, 

младица под великим риболовним и криволовним притиском. 

Младица се, поред реке Дрине, у прошлости мрестила и у њеним притокама, као 

што су река Трешњица, река Рогачица, Љубовиђа, река Рача, Грачаничка река.Међутим, 

услед различитих фактора, младица више не улази на мрест у поменуте реке. 

Из свега наведеног проистиче чињеница да је вештачки узгој младице неопходна 

мера конзервације уколико желимо да сачувамо ову веома вредну врсту рибе. 

Пројекат изградње рибњака са мрестилиштем би могао да конкурише за средства 

код разних донатора али је услов да он буде одржив.Због тога, један део рибњака би морао 

да буде комерцијализован, тј да буде у својству гајења калифорнијске пастрмке, од чије 

продаје би функционисао рибњак након две године, колико траје сам пројекат. 

Рибњак би био капацитета 20 000 млађи младице, којом би се река Дрина 

порибљавала сваке године.По проценама стручњака, пет година узастопног порибљавања 

са по 20 000 комада млађи би у великој мери вратило реку Дрину на прво место, које јој и 

припада, када је популација младице упитању. 

 

 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 

На основу садржаја урађеног мастер рада може се констатовати да је кандидат изабрао 

актуелни проблем, проблем угрожености једне ретке и заштићене врсте риба чије очување 

у нашим водама има не само национални него и европски значај. Кандидат је у целини 

сагледао проблем и сачинио предлог решења са свим потребним параметрима за његову 

успешну примену, почев од потребне опреме, кадра, финансијских средстава и учешћа 

локалне заједнице. Предлог решења је веома применљив и на основу њега се може 

конкурисати за потребна средства код међународне заједнице. 

На основу изнетог, Комисија предлаже Већу департмана за постдипломске студије да се 

мастер рад Петра Зумберовића, под насловом"ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ 

ОЧУВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ МЛАДИЦЕ У ТОКУ РЕКЕ ДРИНЕ 

ИЗГРАДЊОМ РИБЊАКА СА МРЕСТИЛИШТЕМ" усвоји и кандидату одобри јавна 

одбрана.  

 

У Београду, ___________ 2019. Године 

 

               К   О   М   И   С   И   Ј   А :  

 

 др Радомир Мандић, доцент, ментор 

Факултет за примењену екологију "Футура" 

Универзитет Метрополитан 

_____________________________________ 

 
 др Мирјана Бартула, ванредни професор, члан 

Факултета за примењену екологију "Футура" 

Универзитет Метрополитан 

______________________________________ 


