
 

Већу департмана за последипломске студије  

На 37. седници Већа департмана за последипломске студије, Факултета за примењену 

екологију „Футура“, одржаној 04. маја 2017. године, формирана је  Комисија за оцену, 

писање Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидата Дејана Јокића, под 

насловом „Мониторинг постројења за пречишћавање отпадних вода из процеса 

галванизације“, у саставу: др Драги Антонијевић, редовни професор Факултета за 

примењену екологију „Футура“ментор, др Драган М. Марковић, редовни професор 

Факултета за примењену екологију „Футура“, др Зоран Вујовић, доцент Факултета за 

примењену екологију „Футура“,Универзитета „Сингидунум“ у Београду. 

Комисија, након читања , подноси Већу следећи 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 

САДРЖАЈ МАСТЕР РАДА 

 Мастер рад Дејана Јокића под насловом „Мониторинг постројења за пречишћавање 

отпадних вода из процеса галванизације“, приказан је на 95. страница, организован у 

стандардна поглавља, у којима се налази 36 слика, као и библиографија (литература) у 

којој има 17 извора. 

 Мастер рад обухвата поглавља: Увод, Теоријски део, Експериментални део, 

Анализу експерименталних резултата, Предлог унапређења постројења, Завршно 

разматрање,  Литературу и Прилог. 

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 
 
У поглављу Увод,кандидат наводи да токсични метали представљају један од 

основних загађивача водотокова и да у повећаној концентрацији могу директно утицати 

како на флору и фауну, тако и на земљиште. Да се еколошки ризици и опасности, који 

угрожавају квалитет живота и животне средине могу предвидети, спречити и разрешити, 

пажљивим планирањем и изградњом одговарајуће инфраструктуре. У овом делу изнето је 

да је у свету све више, присутан тренд издвајања, значајних финансијских средстава, ради 

унапређења одржавања и управљања постројењима, која се баве технолошким процесима 

у индустрији. Ради очувања животне средине, неопходно је да компанија своје делатности 

и услуге обавља у хармонији са животном средином, како би се иста оставила и будућим 

нараштајима.  
 



У поглављу Теоријски део, кандидат је приказао аутоматизован систем за руковање 
и неутрализацију отпадних вода, у погону за галванизацију у Чачку. Изнео је кратак 
историјат предузећа у ком је реализовао истраживање. Дао је опис микро и макро локације 
наведеног предузећа. Акценат у овом делу је имао на процени ризика од поплава и утицају 
постројења за неутроализацију отпадних вода, како на град Чачак тако и на систем 
водоснабдевања града. Објаснио је које отпадне воде настају у постројењима у којима се 
врше технолошки процеси. Приказан је крајњи циљ пречишћавања отпадне воде. 
Објашњено је да се пречишћавање отпадних вода у постројењу, врши хемијским и 
механичким поступцима.   

 
Експериментални део је обухватио технику пречишћавања отпадних вода, која за 

излазни резултат има испуштање отпадне воде у складу са прописаним стандардима 
квалитета. Приказан је размештај просторија за пречишћавање отпадних вода, уз опис 
техничких детаља постројења за пречишћавање.Увезивањем система PLC (Programmable 
Logic Control) са уређајима као што су операторски панели, сензори, прекидачи, вентили и остали 
делови, уочен је велики напредак у готово свим сегментима, који се могу сагледати како са 
техничко-технолошког, тако и са еколошког и економског аспекта. Опрема за аутоматско 
пречишћавање отпадних вода, конципирана је тако да  постројење  ради  аутоматски  или  
мануелно, што зависи од избора самог опслужиоца. У току процеса пречишћавања, промене се 
могу пратити у сваком тренутку. 

 
Поглавље Анализа експерименталних резултата, је обухватило резултате,добијене од 

стране акредитованих лабораторија Републике Србије, које су у претходних пет година 
реализовале узорковање и испитивање отпадне воде. Показано је да сви резултати задовољавају 
важеће законске прописе квалитета воде, и да су сви контролисани параметри у значајној мери 
мањи у односу на прописане. Узорковање је реализовано у базену за прихват отпадне воде, пре 
испуштања у јавну канализацију, што је одређено на основу Правилника о начину и условима за 
мерење количине отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. Гласник РС“ 
бр. 33/16). Сам узорак испитивања је представљао двокомпозитни садржај, добијен мешавином 
садржаја захваћених сваких 15 минута у току два часа. Капацитет рада постројења у време 
узорковања је износио 40% од укупног капацитета, уз проток воде од 40-50 m3, за 8 часова рада. 

 

У првом делу Предлога за унапређење, објашњен је допринос увођења 

стандардаSRPS ISO 14001:2015у предузећу и пример постављања дугорочних циљева. 

Допринос се огледа кроз предузимање мера за етапно смањење негативног дејства 

делатности на животну средину. Други део је обухватио садржај главног пројекта санације 

и усклађеност истог са тренутно важећим законским и подзаконским актима. Обзиром да 

се ради о врло значајним финансијским средствима, у циљу рационалног и економичног 

пословања,дат је предлог за куповину савременог дехидриратора муља швајцарског 

произвођача „Wатromat“. Употребом неке од ове врсте дехидратора, постигла би се 

изузетно брза отплата, уз знатно олакшавање манипулације и складиштења осушеног 

муља, чиме се такође даје допринос еколошкој безбедности. 

 

 

У Завршном разматрању се истиче, да се уз спроведену аутоматизацију, дошло до 

побољшања ефикасности производног процеса, чиме су створени услови да се процес 

неутрализације отпадних вода у предузећу, одвија безбедније, еколошки прихватљиво и 

економски исплатљивије. Обзиром да отпадне воде из процеса галванизације, 

представљају потенцијални извор загађења животне средине, аутоматизацијом процесаје 



успостављена потпуна контрола неутрализације отпадних вода, те је и на тај начин дат 

допринос унапређењу стања животне средине. На основу наведеног може се проценити да 

је стање технолошких процеса постројењу у Чачку, потпуно дефинисано и контролисано 

постојећом законском регулативом, интерним прописима, мерама заштите, упутствима и 

другим документима. Стриктним поштовањем свих прописа, онемогућено је настајање 

акцидентних ситуација, које могу угрозити квалитет радне и животне средине, тако да је 

ризик од наведених ситуација у предузећу и ближем окружењу, сведен на минимум. 

 

У поглављуПрилози,приказани сутабелерни резултати контролних мерења 

квалитета обрађене воде, које су извршиле акредитоване лабораторије у периоду од 2012. 

до 2016. године, који представљају основ еколошке потврде оправданости примењеног 

системског решења. 

 

З А К Љ У Ч А К 

На основу изложеног садржаја мастер рада, може се  констатовати  да је кандидат 

одабрао актуелан научни проблем, који је мултидисциплинарно сагледао са релевантних 

аспеката заштите животне средине.  

На основу изнетог, Комисија предлаже Већу департмана за постдипломске студије 

да се мастер рад кандидата Дејана Јокића, под насловом „Мониторинг постројења за 

пречишћавање отпадних вода из процеса галванизације“,  УСВОЈИ  и кандидату ОДОБРИ 

ЈАВНА ОДБРАНА.  

 

У Београду, 12. јула 2017. године 

 

К   О   М   И   С   И   Ј   А :  

1.  Др Драги Антонијевић, ред. проф.,ментор, 

Факултет за примењену екологију Футура, Универзитет Сингидунум 

_____________________________________ 

 2. Др Драган М. Марковић, ред. проф., 

Факултет за примењену екологију Футура, Универзитет Сингидунум  

  ____________________________________ 

3.  др Зоран Вујовић, доцент 

Факултет за примењену екологију Футура, Универзитет Сингидунум 

_____________________________________ 


