
 

 

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 Маје Стојановић, под насловом "ВАЛОРИЗАЦИЈА 

ПОТЕНЦИЈАЛА ПАРКА ПРИРОДЕ ГОЛИЈЕ  НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА РАЗВОЈ 

ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА" у саставу: др Мирјана Бартула, ванредни професор Факултета за 

примењену екологију " Футура", ментор,  и др Радомир Мандић, доцент 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 Маје Стојановић садржи 57 страна куцаног текста, организованих у 7 

целина: увод, предмет рада, циљеви и задаци рада, методе рада, резултати, закључна разматрања и 

литература . Мастер рад садржи 33 слике, и 11 табела. 

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 

У Уводу кандидаткиња  објашњава значај екотуризма у контексту одрживог коришћења приодних 

ресурса, истичући да су данас актуелни трендови у туризму на територији ЕУ усмерени управо на 

екотуризам у руралним и заштићеним подручјима.  Осим тога, она наглашава да треба имати у 

виду да  туризам може представити и значајну претњу за очувану и заштићену природу, што 

указује на потребу  стратешког планирања ове врсте туризма.  

У поглављу Предмет истраживања кандидаткиња  нас на сажет начин упознаје са Парком 

природе Голија, у делу који се налази на територији  града Краљева, који представља највећи 

екотуристички потенцијал у Рашком округу.  



Циљ истраживања је је утврђивање услова и потенцијала дела Парка природе Голије који се 

налази на подручју града Краљева за развој одрживог туризма заснованог на очуваним природним 

ресурсима. Да би циљ био остварем кандидаткиња је планирала следеће задатке рада: 

• идентификација  природних вредности на истраживаном подручју, на основу којих је 

могуће креирати нове туристичке производе и туристичке атракције, које могу бити 

предмет специјалних интерсовања потенцијаних туриста; 

• идентификација инфраструктурних и комуналних  недостатака подручја, чијим 

отклањањем би се обезбедили бољи услови како за заштиту животне средине и тако 

унапређење екотуристичке понуде; 

• анализа  заинтересованости и спремности локалног становништва за бављење туризмом 

заснованом на очуваним природним ресурсима, као додатним видом делатности и 

остваривања прихода, као и анализа кључних недостатака у погледу капацитета и 

неопходних услова; 

• идентификација постојеће туристичке понуде и предлог нових туристичких садржаја који 

би обогатили постојећу понуду; 

Изабране методе рада су адекватне и на најефикаснији начин доприносе остварењу постављеног 

циља. То су: 

- Анализа докумената – прикупљање и проучавање литературе, просторних планова, анализа, 

истраживања, трендова и нових технологија. 

- У циљу анализе проблема и приоритета у области екотуристичке понуде извршено је 

анкетирање становништва. Упитник садржи 12 питања полуотвореног типа груписаних у 

следеће целине: 

o стање туристичке инфраструктуре у оквиру сеоских домаћинстава: 

o врста туристичких услуга које се пружају у функцији сеоског туризма: 

o демографска структура домаћинстава која се баве или су заинтересована се баве 

сеоским туризмом: 

o туристичке посете и нето приходе од бављења сеоским туризмом 

o потребе унапређења комуналне и остале јавне инфраструктуре 

- Критичке анализе – дати су предлози за унапријеђење постојећих туристичких садржаја.  

 

Поглавље Резултати истраживања је комплесно и састоји се од 8 потпоглавља. У потпоглављу 

Појам одрживог туризма  дато је објашњење екотуризма  као својеврсне форме одрживог тирузма. 

Осим тога, приказана је подела екотурзма према садржају понуде, дата је  анализа екотириста 

према различитим видовима интересовања, као и анализа  основних предуслова за развој 

екотуризма на одређеној локацији.  

У потпоглављу Утицаји туризма на локалну заједницу дат је преглед позитивних и негативних 

утицаја развоја екотиризма на локалну заједницу и истакнуто је да ова врста туризма може да 

оствари позитивне ефекте на животну средину и локалну зајдницу само у случају да је развој 



стратешки планиран, уз сагледавање свих позитивних и негативних ефеката према 

специфичностима локације, као и уз активно учешће свих заинтересованих страна  у планирању 

развоја. 

У потпоглављу Опис истраживаног подручја дат је опис географских и демографских 

карактеристике подручја Парка природе Голија, а нарочито дела Парка природе који се просторно 

налази  на подручју града Краљева. У наставку је дат преглед природних вредности истраживаног 

подручја: река Студениица са својим притокама, планински предео и клима, вредности шумских 

екосистема и биолошке разноврсности, ливаде и пашњаци, фауна.  

С обзиром да је инфраструктурна уређеност подручја основни предуслов, како локалног 

економског развоја, тако и предуслов заштите животне средине од негативних ефеката обављања 

делатности, дата је и детаљан преглед инфраструктурних и комуналних  недостатака подручја 

Битан фактор развоја екотуризма је и заинтересованост и спремност локалног становништва за 

бављење овом врстом туризма, тако да је овој проблематици посвећена посебна пажња у раду. 

Утврђено је да је на подручју града Краљева у делу на коме се простире Парк природе Голија 

заступљено велико интересовање домаћинстава да своју пољопривредну активност допуне 

развојем туристичке делатности. До сада је 35 домаћинстава извршило категоризацију својих 

објеката. Уочено је се да су ова домаћинства већином сконцентрисана у насељу Рудно, које броји 

око 200 становника, и које шредставља центар сеоског туризма, што указује на малу 

искоришћеност екотуристичких потенцијала. Анализом анкете утврђено је да сеоска туристичка 

домаћинства у највећем броју случајева туристима нуде само смештај и да постоји озбиљан 

недостатак оргнизованих екотуристичких садржаја. С друге стране, влада велико интересовање 

страних туриста посебно из Русије, Француске  Италије, Немачке, Аустрије, Словеније, 

Швајцарске и других европских земаља.  

На основу свега изложеног закњучено је да постоји могућност за унапређењем туристичке понуде 

на подручју Парка природе Голија, кроз  јачање инфраструктурних капацитета, и развој 

екотуристичких садржаја у следећим областима: посматрање птица, културне манифестације у 

складу са културном баштином локације и природним окружењем, еколошко едукативни програми 

и спортско рекреативни садржаји у природи.  

 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је кандидаткиња одабрала 

проблем истраживања који је веома актуелан, уз помоћ адекватних метода извршила истраживање 

и донела одговарајуће закључке. Посебан допринос овог мастер рада је тај што даје смернице за 

развоја екотуризма као модела очувања природних ресурса и економског развоја локалних 

заједница. 

 На основу изнетог, Комисија предлаже Већу Департмана за последипломске студије Факултета за 

примењену екологију „Футура“, да се мастер рад кандидаткиње Маје Стојановић, дипломираног 

економисте, под насловом „ВАЛОРИЗАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ПАРКА ПРИРОДЕ ГОЛИЈЕ  НА 

ПОДРИЧЈУ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА РАЗВОЈ ОДРЖИВОГ ТУРИЗМА“, УСВОЈИ и кандидаткињи  

ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  



У Београду, ________. године 

 

               К   О   М   И   С   И   Ј   А :  

 

 др, Мирјана Бартула, ванредни професор, ментор 

Факултет за примењену екологију "Футура" 

Универзитет Метрополитан 

_____________________________________ 

 

 др Радомир Мандић, доцент,  

Факултет за примењену екологију "Футура" 

Универзитет Метрополитан 

______________________________________ 

 


