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УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
КАТЕДРА ЗА КВАЛИТЕТ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Одлуком Већа катедре за квалитет радне и животне редине број 03-265/3 од 
04.06.2010. године, одређени смо за референте за давање мишљења о предложеној теми за 
израду магистарске тезе под називом „Утицај еко-индустријских паркова на одрживост 
заједница, квалитет животне средине и урбану расплинутост у транзиционим друштвима 
југоисточне Европе“ кандидата Милене Благојевић, дипломираног инжењера архитектуре. 

Након прегледа приложене документације, Већу катедре за квалитет радне и 
животне средине подносимо 

 

МИШЉЕЊЕ 

о предложеној теми за израду магистарске тезе под насловом 

„Утицај еко-индустријских паркова на одрживост заједница, квалитет животне 
средине и урбану расплинутост у транзиционим друштвима југоисточне Европе“ 

 

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

Досадашњи развој привреде и индустрије, праћен наглим развојем урбаних средина 
био је у конфликту са постулатима одрживости и темељним принципима заштите 
природних ресурса. Без квалитативних промена у индустрији нема успрешне транзиције и 
даљег развоја градова. Транзиција у општем смислу означава промену стања у структури и 
односима унутар одређеног система. Процес транзиције, међутим, повлачи за собом 
различите последице наглих промена, услед немогућности прилагођавања постојећих 
друштвено-економских система новим околностима. Једна од најуочљивијих консеквенци 
наглих промена је пад квалитета животне средине. 

Индустријски центри широм света најчешће представљају примере неодрживости, 
са озбиљним недостацима у погледу заштите животне средине и нагомиланим социјалним 
и економским проблемима. Матрица урбаног развоја је посебно фокусирана на 
проналажење пута ка одрживим решењима. Индустријски комплекси представљају највећи 
потенцијал за развој такозваних brownfield (енг., браунфилд), пројеката. 

Све популарнији brownfield пројекти представљају својеврсно рециклирање 
елемената инфраструктуре и индустријских комплекса. Објекти и простор који се на овај 
начин осавремене, подижу атрактивност и квалитет подручја и привлаче становнике, 
инвеститоре и нове садржаје, а тиме активности на санацији подручја постају дугорочно 
оправдане. Предност није само у добијању нових употребних вредности површина и 
објеката, већ и у спречавању новог урбаног ширења градова и очувању квалитета и 
животне средине. 

Идеја о формирању интегрисаних еко-индустријских паркова у оквиру новог концепта 
развоја урбаних центара заснована је у првом реду на:  

 
- Очувању еколошких вредности природних система у непосредном окружењу 
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- Обезбеђивању прихватљивог квалитета живота за становнике одређеног локалитета 
- Одржању економске способности система за одрживи развој индустрије, занатства 

и трговине. 

Предмет истраживања се односи на еко-индустријске паркове као елемент 
формирања одрживих заједница и њихов утицај на спречавање неконтролисаног ширења 
урбаних подручја у транзиционихм друштвима. Предмет проучавања је и могућност 
симбиозе постојећих индустријских система и комплементарних brownfield пројеката са 
циљем очувања квалитета животне средине у урбаним целинама. 

Подручје истраживања захвата следеће тематско-истраживачке целине: 

- утицај развојних, инфраструктурних пројеката на квалитет животне средине,  
- одрживи развој урбаних и индустријских центара у земљама у транзицији 

југоисточне европе, 
- развој економски и еколошки одрживих локалних заједница 
- примену постулата индустријске екологије у оквиру индустријских и комуналних 

система, 
- урбано ширење градова и последице пораста урбане популације на квалитет 

животне средине,  
- brownfield пројекте у транзиционим економијама, 
- симбиозу и интеграцију еко-индустријских система, 
- формирање еко-индустријских паркова у оквиру brownfield пројеката у земљама у 

транзицији. 
 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

Општи циљ истраживања обухваћен предложеном магистарском тезом је формирање 
модела примене концепта еко-индустријских паркова као потенцијалних носиоца 
одрживих средина у оквиру brownfield пројеката у транзиционим економијама, са циљем 
да се адекватним планирањем елемената инфраструктуре спречи урбано ширење и 
деградација квалитета животне средине. 

 
Задаци и специфични циљеви остварују се: 

- Анализом проблема урбане расплинутости и њеног утицаја на квалитет животне 
средине 

- Анализом модела еко-индустријских паркова и њиховог утицај на формирање 
одрживих заједница 

- Утврђивањем неопходних предуслова за покретање brownfield пројеката и 
прелиминарном проценом њиховог утицаја на квалитет животне средине 

 
 

ХИПОТЕТИЧКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

У предложеном истраживању полази се од генералне хипотезе да еко-индустријски 
паркови (ЕИП) представљају најефикаснију основу развоја одрживих урбаних заједница у 
транзиционим економијама југоисточне европе. Претпоставка је да развој brownfield 
локација и пројеката за формирање еко-индустријских паркова може позитивно да утиче 
на спречавање неконтролисаног урбаног ширења и на подизање квалитета животне 
средине у посматраном региону. 

Посебне хипотезе истраживања исказане су кроз следеће ставове: 
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- Урбано ширење је основни проблем који доводи у питање одрживост градских 
система 

- Одрживе заједнице су основни елементи одрживих региона 
- Без квалитативних промена у индустрији нема успрешне транзиције и даљег развоја 

градова 
- Браунфилд пројекти спречавају ново урбано ширење градова и воде ка очувању и 

подизању квалитета окружења и животне средине 
 

МЕТОДИ ИСТРАЖИВАЊА 

За истраживање у оквиру предложене магистарске тезе користиће се општи истраживачки 
методи, као и специфични методи у складу са предметом истраживања: 
 

- Прикупљање и систематизација литературних података 
- Анализа и синтеза, индукција и дедукција 
- Упоредна анализа утицајних фактора 
- Критичка анализа примера из праксе 
- Анализа стратегија и докумената из области заштите животне средине 
- Идентификација постојећих и могућих проблема 
- Одређивање приоритета и предлог могућих решења 

 

Анализа реалних система пружиће могућност да се емпиријски резултати разматрају у 
контексту реалног окружења. На основу системског сагледавања и анализе проблема 
дефинисаће се теоријско решење – модел еко-индустријске симбиозе на задатом подручу и 
допринос интегрисаног система очувању квалитета животне средине. 

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Очекује се да предложено истраживање резултује у формирању модела примене 
концепта еко-индустријских паркова као потенцијалних носиоца одрживих средина у 
оквиру броwнфиелд пројеката у транзиционим економијама, са циљем да се адекватним 
планирањем елемената инфраструктуре спречи урбано ширење и деградација квалитета 
животне средине. 

 

ЗАКЉУЧАК 

Предложена тема магистарске тезе са образложеним предметом и дефинисаним циљевима, 
хипотезама и методима истраживања је научно оправдана због чињенице да су 
истраживања ове проблематике од посебног значаја за регион и све су присутнија у 
Европској научној јавности, а још увек нису довољно заступљена у домаћој научној 
теорији и пракси. 

Формирањем модела примене концепта еко-индустријских паркова као потенцијалних 
носиоца одрживих средина у оквиру такозваних броwнфиелд пројеката у транзиционим 
економијама, кандидат ће пружити допринос настојању да се системским сагледавањем 
консеквенци развојних активности и адекватним планирањем елемената инфраструктуре 
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спречи неконтролисано ширење урбаних центара и последична деградација квалитета 
животне средине. 

Сагледавањем библиографских јединица које ће се користити током истраживања, намеће 
се закључак да је кандидат упознат са савременим достигнућима у истраживању ове и 
сродних области, што иде у прилог верификацији предложене теме за израду магистарске 
тезе. 

Узевши у обзир претходне закључке, референти сматрају предложену тему магистарске 
тезе актуелном, релевантном, значајном и научно оправданом. 

 

ПРЕДЛОГ РЕФЕРЕНАТА 

На основу приложене документације, а узимајући у обзир досадашњи рад кандидата, 
резултате показане на магистарским студијама и у професионалним активностима, као и 
испољену заинтересованост за научно-истраживачки рад, референти предлажу Наставно-
научном већу Факултета заштите на раду у Нишу да: 

• прихвати предложену тему и одобри израду магистарске тезе под називом „Утицај 
еко-индустријских паркова на одрживост заједница, квалитет животне средине и 
урбану расплинутост у транзиционим друштвима југоисточне Европе“ кандидату 
Милени Благојевић, дипломираном инжењеру архитектуре, као и да 

• за ментора именује др Срђана Глишовића, доцента Факултета заштите на раду у 
Нишу. 

 

У Нишу, 15.06.2010. год. 

 

       РЕФЕРЕНТИ 

 

др Бранислав Анђелковић, ред. проф. 
Факултета заштите на раду у Нишу 

 

др Срђан Глишовић, доцент 
Факултета заштите на раду у Нишу 


