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МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТУ БЕОГРАД
ФАКУЛТЕТУ ЗА МЕНАЏМЕНТ
ЗАЈЕЧАР
ЗАВРШНИ РАД НА СТУДИЈАМА ТРЕЋЕГ СТЕПЕНА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
(навести: ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ИЛИ УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ)

На основу одлуке Сената Универзитета од
ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ

, пошто смо проучили урађену
под називом:

(навести: ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА ИЛИ УМЕТНИЧКИ ПРОЈЕКАТ)

Економско-еколошки аспекти коришћења природних ресурса на територији града
Ниша
кандидата:
Нина Павићевић
подносимо следећи:
(звање, име и презиме кандидата)

РЕФЕРАТ
1. Основни подаци о кандидату, докторској дисертацији/ уметничком пројекту
Нина Павићевић је рођена 03.05.1992. године у Нишу. Основну и средњу школу је
завршила такође у Нишу. Уписала је Високу школу, 2011. године на Факултету за
менаџмент у Зајечару, 2015. године стекла звање струковни менаџер. Упоредо је уписала и
академске студије на Факултету за менаџмент у Зајечару и исте 2015. године стиче звање
дипломирани менаџер. На истом Факултету 2016. године завршила је Мастер студије,
одбранивши мастер рад под називом, „Фазе животног циклуса организације и њихова
корелација са стратегијским иновацијама и нтелектуалним капиталом“ и стекла звање
мастер економисте. Докторске студије, такође на Факултету за менаџмент у Зајечару,
уписала је 2017. Године.

2. Предмет и циљ докторске дисертације/уметничког пројекта
Предмет истраживања доктроске дисертације под називом „Економскоеколошки аспекти коришћења природних ресурса на територији града Ниша“,
представља испитивање коришћења природних ресурса у нишком региону, на један
нови, одрживи начин. Природни ресурси сваке земље представљају њену основу за
друштвено-економски развој, те би одрживо управљање истим, требало да буде
приоритет сваке државе. Докторска дисертација ће акценат ставити на одрживо
управљање обновљивим изворима енергије, на њихово тренутно коришћење на
територији града Ниша и на њихов потенцијал. Извршиће се анализа обновљивих
извора енергије попут Сунчеве енергије, енергије ветра, хидро енергије, и енергије
биомасе, а увидом у стање указаће се на ОИЕ извор, чији је потенцијал на
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испитиваној териоторији највећи. У дисертацији ће се испитивати и развијеност
одређених видова туризма на територији града Ниша, а на основу извршених анализа
утврдиће се које су шансе, опасности, снаге и слабости за његов развој у региону и
шире. Град Ниш располаже значајним ресурсима и природним одликама као што је
повољна хидролошка ситуација, геотермалном водом у подручју Јелашнице, плодним
пољопривредним земљиштем, природним вредностима планинског масива Суве
планине, Јелашничке и Сићевачке клисуре, биомасом, али и нешто мање обновљивим
изворима енергије у које спадају енергија сунца и ветра. Коришћење ових природних
добара заузеће посебно место истраживања у дисертацији.
Општи циљ докторске дисертације је Формирање модела за достизање
равномерног и стабилног раста града Ниша, који се заснива на ефикасном и
ефективном коришћењу природних ресурса.
Овај општи циљ је рашчлањен на подциљеве, као што су:
- Отварање могућности за веће искоришћење обновљивих извора енергије
града Ниша.
- Утврђивање развијености туристичке привреде и њен значај за иступање на
светском тржишту.
- Испитавање свести грађана који живе на територији града, о њиховом
познавању појма одрживог развоја, екологије, заштите животне средине, са
тежњом да се препоруке за подизање еколошке свести.
- Указивање на значај друштвено одговорног пословања као значајног
концепта у очувању природних ресурса.

3. Основне хипотезе од којих се полазило у истраживању
Генерална хипотеза:
„ Уколико се природним ресурсима на територији града Ниша управља и газдује на
одрживи начин, то је и њихова експлоатација са економског и еколошког аспекта
оправданија“
Прва посебна хипотеза истраживања (ПХ1) гласи:
„ Што је веће искоришћење обновљивих природних ресурса на територији града Ниша, то
су веће развојне шансе за читав регион“.
Индикатори:
-Преглед релевантне литературе, научних радова и часописа из области природних
ресурса, нишког региона и урађених развојних стратегија.
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Друга посебна хипотеза истраживања (ПХ2) гласи:
„Боље извршена анализа обновљивих извора енергије на територији града Ниша,
условљава бољу примену концепта одрживог развоја, посебно у делу заштите природне
средине“.
Индикатори:
-Преглед релевантне литературе, научних радова и часописа из области обновљивих
извора енергије, одрживог развоја и заштите природне средине.
Трећа посебна хипотеза истраживања (ПХ3) гласи:
„ Што се темељније анализира стање туризма у нишком региону, то се лакше могу
предложити правци за његов даљи развој, а посредством истих и побошљшати економска
ситуација у региону“
Индикатори:
-преглед релевантне литературе, научних радова и часописа из области туризма у нишком
региону, туристичких праваца и економског стања.
Четврта посебна хипотеза истраживања (ПХ4) гласи:
„Примена боље едукације, са циљем бољег познавања појма запослених и грађанства о
одрживом развоју и о коришћењу обновљивих извора енергије, доводи до лакше
имплементације концепта друштвено одговорног пословања и понашања у региону“
Индикатори:
-преглед релевантне литературе, научних радова и часописа из области социо-демографске
структуре града Ниша, примени друштвено одговорног пословања и појму образовања за
одрживи развој.
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4. Кратак опис садржаја
Докторска дисертација има 10 поглавља и закључна разматрања са доприносом,
литературом и прилозима.
У првом поглављу говори се о методологији истраживања са предемтом циљевима,
хипотезама, методама и доприносима
У другом поглављу се говори о одрживом развоју (појам, економско еколошки аспекти
одрживог развоја и дата је социјална и политичка компонентна)
У трећем поглављу се говори о природним ресурсима(важност и подела).
У специјалном делу се говори о природним одликама Ниша и обновљивим ресурсима
Ниша.
У анализи података из анкете јасно су обрађене анкете и дати предлози за закључке. На
самом крају дата је анализа латентних компоненти и докази.. На крају су дата закључна
разматрања која осликавају научни и друштвени допринос.

5. Остварени резултати и научни допринос
Научна оправданост истраживања састоји се у развијању теоријског модела
управљања природним ресурсима са посебним акцентом на обновљиве природне ресурсе,
примењено кроз студију случаја у оквиру територије града Ниша. Научни допринос
доктроске дисертације, дакле лежи у схватању новог појма управљања ресурсима и
коришћењу истих. Појашњава се димензија друштвено одговорног пословања у садјству са
еколошким менаџментом. Економско-еколошки аспект дисертације се ослања на нови вид
економије, а то је одржива економија. Спајањем научних области Менаџмента, Економије
и Екологије, добија се на синергетском ефекту научних дисциплина. Сам предмет
дисертације је мултидисциплинаран и подразумева сарадњу научних поља. Потпроцеси
менаџмента који су модификовани у еколошком смислу, указују на нове појмове
управљања, организовања, мотивисања и контроле, који у себи садрже одрживост.

Верзија: 2

Ознака: С.2.07-6

Страна 4 од 3

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ
Булевар маршала Толбухина 8, 11000 Београд
Извештај комисије о оцени докторске дисертације

6. Закључак
На основу упутства и поштујући процедуру код израде докторске дисертације
Комисија сматра да је дисертација урађена у складу са упутством и предлаже да се
прихвати Извештај о оцени и одбрани.

Место и датум:

Чланови Комисије за оцену подобности
кандидата и теме докторске
дисертације/уметничког пројекта

Зајечар,

Проф.др Драган Михајловић, ментор
Факултет за менаџмет Зајечар

Проф.др Јелена Бошковић, ФИМЕК

Проф.др Срђан Жикић, Факултет за
менаџмент Зајечар
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