УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
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ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
-oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена

(сви подаци уписују се у одговарајућу рубрику, а назив и место рубрике не могу се мењати
или изоставити)
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применом методе оцењивања животног циклуса“ кандидата Јасне Степанов, обима 136
страна, и садржи 15 слика, 16 графика, 80 табела и 134 литературна навода. Докторска
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ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:

Истраживање у оквиру докторске дисертације је приказано у шест поглавља. У складу са
дефинисаним проблемом и циљевима истраживања дат је адекватан приказ процедура спровођења
LCA (eнг. Life Cycle Assessment) анализе, верификација развијеног модела и дискусија добијених
разултата. Анализа добијених резултата указује на њихову потпуну компатиблиност са темом
дисертације уз јасан графички и тебеларни приказ резултата.
Поглавље 1 – Увод
У уводном делу дат је приказ предмета, проблематике и циљева истраживања. Посебно је наглашен
значај примене LCA модела на систем управљања отпадом као савременог аналитичког алата и
алата подршке приликом доношења стратешких одлука. У овом делу је дат и преглед стања у
области упрваљања комуналним отпадом на светском, европском, националном и регионалном
нивоу, затим преглед стања у области примене LCA модела на систем управљања отпадом, а
анализиране су и предности и недостаци постојећих модела за евалуацију система за управљање
комуналним отпадом.

У складу са претходним, дефинисани су циљеви истраживања и очекивани резултати. Као примарни
циљ се наводи развој флексиблиног LCA модела за евалуацију система управљања чврстим
комуналним отпадом, што је од великог значаја за истраживачку област када је у питању
унапређење овог система. Примена LCA модела на систем управљања отпадом првенствено је
наглашена у Тематској стратегији ЕУ о превенцији и рециклажи отпада што представља изазов за
истраживање и развој оваквог модела, односно модела који обезбеђује дефинсање оптималног
система као и процену нивоа испуњености циљева дефинисаних националним и међународним
законодавством.
Уводни део докторске дисертације на адекватан начин приказује проблематику и циљеве
истраживања као и очекиване резултате по фазама новог LCA модела.
Поглавље 2 – Модел за евалуацију система управљања отпадом
У другом поглављу развијен је иновативни LCA модел, дефинисани су модули који прате основне
LCA фазе уз поштовање стандарда ISO 14040 и 14044, дефинисани су индикатори перформанси
система и индикатори утицаја система у складу са циљем истраживања.
Модел је настао као резултат комбинације два модела на којима су спроведене потребне
модификације, са циљем прилагођавања модела циљу истраживања и локалним условима у области
управљања отпадом.
У овом делу је детаљно описана структура модула и процедуре спровођења LCA анализе. Дата је
дефиниција функционалне јединице и граница система, класификација чврстог отпада, токова
отпада, шеме сакупљања отпада, третмани отпада као и доступне LCI (eнг. Life Cycle Inventory) базе
података у вези третмана отпада. Посебна пажња је посвећена енергетским, материјалним и
економским улазима у систем. Проблем недостатака специфичних података превазиђен је усвајањем
претпоставки и дефиисани су услови под којима је модел развијен, а односе се на специфичност
испитиваног региона. Дата је детаљна анализа LCIA (енг. Life Cycle Impact Assessment) метода,
фактора карактеризације, нормализације као и корелација LCI резултата са индикаторима утицаја и
корелација LCI и LCIA резултата са циљем LCA анализе.
Модел за евалиацију система управљања отпадом је успешно развијен, коришћене су најбоље
доступне методе на основу којих су добијени и верификовани резултати истраживања.
Поглавље 3 – Верификација модела
Емпиријско истраживање укључује проверу модела. Развијени су сценарији управљања отпадом за
испитивани регион. Приликом моделовања алтернативних сценарија узети су у обзир циљеви
наведени у Директивама ЕУ у области управљања отпадом.
Нови модел верификован је на четири сценарија управљања отпадом и добијени су резултати на
основу којих се у потпуности може одговорити захтевима садржаним у циљу истраживања, односно
одређивању следећих индикатора: производња/потрошња енергије, трошкови, потенцијал глобалног
загревања, закишељавање земљишта и заузимање земљишта. Приказане су могућности модела за
евалуацију, одређивање ефикасности и предвиђање утицаја на животну средину.
Верификација модела даје оригиналне податке и резултате који у потпуности потврђују
дефинисане циљеве, задатке и постављене хипотезе докторске дисертације.
Поглавље 4 – Дискусија и компарација резултата верификације
У четвртом поглављу докторске дисертације приказана је дискусија добијених резултата, који су
упоређени са резултатима сличних студија и спроведена је компарација резултата. На основу
добијених резултата одабран је оптималан сценарио управљања отпадом у региону Новог Сада.

Дискусија и компарација резултата верификације обухвата кључне резултате истраживања,
доказивање хипотеза и могућност примене резултата истраживања.
Поглавље 5 – Закључна разматрања
У петом поглављу су изнета закључна разматрања у вези са спроведеним истраживањем, уз јасно
наглашавање научних и стручних доприноса дисертације, као и ограничења развијеног модела, а
предложени су и могући правци будућих истраживања.
Закључци логички сумирају резултате до којих се дошло током истраживања.
Поглавље 6 – Литература
У шестом поглављу дат је попис коришћене литературе приликом израде докторске дисертације,
односно попис књига, научних радова, интернет извора и осталих релевантних референци,
коришћених приликом истраживања и израде предметне дисертације. Укупан број литературних
извора је 134 .
Литература је одговарајућа и у складу је са научно-истраживачким принципима и проблематиком
истраживања.
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СПИСАК НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ РАДОВА КОЈИ СУ ОБЈАВЉЕНИ ИЛИ
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ОКВИРУ РАДА НА ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
Таксативно навести називе радова, где и када су објављени. Прво навести најмање један рад
објављен или прихваћен за објављивање у часопису са ISI листе односно са листе министарства
надлежног за науку када су у питању друштвено-хуманистичке науке или радове који могу
заменити овај услов до 01. јануара 2012. године. У случају радова прихваћених за објављивање,
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ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

У циљу развоја инструмента подршке приликом доношења одлука о избору система управљања
отпадом развијен је флексибилни модела за евалуацију система управљања отпадом применом LCA
методе, на основу чега је могуће извести следеће закључке:
- У оквиру прегледа литературе утврђено је да у Р. Србији нису рађене LCA анализе које се
се баве комуналним отпадом односно системом управљања комуналаним отпадом.
- Регион за управљање комуналним отпадом Нови Сад се показао као погодан за анализу из
разлога што су добијени подаци по тони процесуираног отпада примењиви на регионе
сличне по структури становништва и саставу комуналног чврстог отпада.
- Индикатори перформанси и индикатори утицаја система који су одабрани и дефинисани у
овом истраживању показали су се као ефикасан облик праћења промена и за
идентификацију могућности унапређења система управљања комуналним отпадом.
- Одабир LCI модела, формирање базе LCI података и одабир технологија третмана чврстог
комуналног отпада спроведен је спрам испитиваног Региона. Иако је избор LCI података
спроведен на основу теренских и литературних података, ова база података може да се
примени и на друге регионе.
- Кao jeдaн oд важних зaкључaкa истрaживaњa издвajaју сe добијени резултати емисија
угљен-диоксида, метана, азот-субоксида, оксида супмора, оксида азота, амонијка,
еквивалентног угљен-диоксида, еквивалентног супор-диоксида и м2 еквивалентног
земљишта по тони третираног чврстог отпада, што може да буде користан податак у
бројним анализама.
- Утврђено је које врсте третмана је оправдано имплемнтирати са аспекта животне средине и
економског аспека.
- Утврђено је које количине отпада треба усмерити на одређене третмане да би се тиме
задовољили захтеви ЕУ директива.

VIII ОЦЕНА НАЧИНА ПРИКАЗА И ТУМАЧЕЊА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА
Експлицитно навести позитивну или негативну оцену начина приказа и тумачења резултата
истраживања.
Резултати истраживања, остварени у оквиру ове докторске дисертације, приказани су и тумачени на
јасан, довољно детаљан и систематичан начин, у складу са карактером проблема истраживања и
опште прихваћеном праксом у области истраживане проблематике, што је и потврђено цитатима из
кредибилних и актуелних литературних извора. Резултати истраживања дају адекватан одговор на
циљ истраживања и потврђују постављене хипотезе, што је, кроз дискусију резултата, јасно и
детаљно образложено.
Рад је проверен у софтверу за детекцију плагијаризма iThenticate, у Библиотеци ФТН-а.
Комисија позитивно оцењује начин приказа и тумачење резултата истраживања.
IX
КОНАЧНА ОЦЕНА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ:
Експлицитно навести да ли дисертација јесте или није написана у складу са наведеним
образложењем, као и да ли она садржи или не садржи све битне елементе. Дати јасне, прецизне и
концизне одговоре на 3. и 4. питање:
1.
Да ли је дисертација написана у складу са образложењем наведеним у пријави теме
Докторска дисертација је у потпуности написана у складу са образложењем наведеним у
пријави теме.
2.

Да ли дисертација садржи све битне елементе

Докторска дисертација, са својим насловом, садржајем, резултатима истраживања и начином
тумачења резултата, закључица и цитираним литературним изворима садржи све битне елементе
карактеристичне за докторску дисертацију у области техничко технолошких наука.
3.

По чему је дисертација оригиналан допринос науци

Докторска дисертација кандидата Јасна Степанов, у оквиру које је развијен модел за евалуацију
система управљања комуналним отпадом применом LCA методе представља оригиналан научни
допринос аутора теорији и пракси.
У реализованим истраживањима, LCA метода је по први пут у Р. Србији примењена на област
комуналног отпада. Употреба одговарајућих софтверских алата, иновативних приступа, развој базе
LCI података и анализа индикатора утицаја и преформанси потврђује развијени модел као
иновативни аналитички инструмент подршке у процесу доношења стратешких одлука о избору
система управљања комунални отпадом.
Развијени модел, као и добијене резултате карактерише општи карактер и одређени ниво
флексибилности у смислу могућности примене на другим регионима за управљање отпадом, као и
сличним анализама које захтевају ову врсту података.
Анализе које су примењене у истраживању представљају иновативан приступ анализе и новину у
области управљања отпдом, а предложени модел представља добру полазну основу за даља
истраживања овој области.
Комисија је сагласна да су истраживањем испуњени сви задати циљеви и да испуњава све
критеријуме, као и да је обезбеђена подлога за даља истраживања у предметној научној области.
4.

Недостаци дисертације и њихов утицај на резултат истраживања

Комисија није уочила недостатке дисертације који би битно утицали на резултате
истраживања.
X
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