
 1 

 
 Веће Департмана  последипломских студија                                                                                

 
На 53. седници Већа Департмана последипломскх студија Факултета за примењену 
екологију Футура, одржаној 28. јуна 2018. године формирана је  Комисија за оцену, 
писање Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидата Јовице Бојиновића, 
под насловом „Нови модели управљања опасним отпадом на станицама за 
снабдевање горивом на територији Републике Србије“ у саставу: др Месуд 
Аџемовић, ментор, доцент Универзитета Сингидунум, Факултет за примењену 
екологију Футура и др Светозар Крстић, доцент Универзитета Сингидунум, Факултет 
за примењену екологију  Футура. 
 
Комисија, након анализе израђеног мастер рада, подноси Већу следећи     

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

  

 
САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 
 
Мастер рад кандидата Јовице Бојиновића садржи 37 страна куцаног текста, 
организованог у стандардна поглавља, има 13 слика, 3 табеле, литературу са  10 
извора. Мастер рад, поред уводних методолошких напомена и циљева истраживања, у 
резултатима истраживања третира следећа поглавља: Врсте и категорије отпада 
који се генерише на ССГ, Законска регулатива, Управљање опасним отпадом на месту 
настанка – станице за снабдевање горивом, Нови модели управљања опасним отпадом 
на ССГ, Ризик од загађења услед хемијског удеса, Закључак и Литературу.  
 
АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 

Kандидат у уводу мастер рада истиче да неправилно поступање са опасним отпадом 
представља један од кључних проблема у заштити животне средине у Републици Србији, 
да доношење низа законских и подзаконских аката није до сада у потпуности постигло циљ 
и смањило ефекат загађења, као и то да је проблем комплексан, мултидисциплинаран и 
културолошки. Заправо, очигледно је да смо на почетку процеса едукације и развоја 
свести како генератора отпада, тако и целокупног становништва о значају очувању 
природног капитала земље. 
 
Планирање, пројектовање, функционисање и одржавање пројеката управљања отпадом 

није једноставан задатак. Потребно је широко и свеобухватно познавање функционисања 

система управљања отпадом као и разумевање специфичних услова генератора. 

Мултидисциплинарни приступ, који укључује природне, техничке и друштвене науке може 

на адекватан начин да одговори и реши сложене ситуације у области животне средине у 

урбаним условима. 
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Врсте опасног отпада кое се генеришу на станицама за снабдевање горивом: отпaд 
кoнтaмирaн дeривaтимa нaфтe (oпрeмa, цeвoвoди, изoлaциja),зaгaђeнo зeмљиштe 
нафтним дериватима, истрoшeнe бaтeриje и aкумулaтoри, грaђeвински oтпaд и амбaлaжни 
oтпaд (мeтaлнa и плaстичнa aмбaлaжa у кojимa сe нaлaзe хeмикaлиje, уљa, aдитиви и 
дрвeнa aмбaлaжa). 
 
Управљање отпадом је једна од обимније уређених области и оквиру легислативе 
Европске Уније која се односи на заштиту животне средине, а постојећа законска 
регулатива у домену отпада у Србији (закони о управљању отпадом и други закони) 
захтевају радикалне измене и допуне. Неопходно је започети са припремама прописа и 
стандарда који ће бити усаглашени са законодавством Европске Уније и од стране 
Србије ратификованим међународним конвенцијама и декларацијама, посебно у  
области управљања опасним отпадом. 
 
Нафтни деривати својим физичко - хемијским особинама могу имати и нежељена 
дејства на људе и животну средину. Директна опасност по људе огледа се у 
надражујућем, нагризајућем, наркотичком и отровном дејству зависно од количине - 
концентрације, дужине експозиције, психофизичког стања организма и сл. а индиректно 
као последица пожара или загађења животне средине. Опасност по животну средину 
представља могућност загађење ваздуха, воде и земљишта. 
 

Управљање отпадом представља спровођење прописаних интерних и законском 
регулативом дефинисаних поступака и мера за поступање са опасним отпадом у делу 
сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада. Kарактеризација 
отпада је поступак испитивања којим се утврђују физичко-хемијске, хемијске и биолошке 
особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад садржи или не садржи једну или 
више опасних карактеристика. Kласификација отпада је поступак сврставања отпада на 
једну или више листа отпада које су утврђене посебним прописом, а према његовом 
пореклу, саставу и даљој намени. 
 

Сепаратор уља масти и нафтних деривата користe се за пречишћавање отпадних вода 

из кишних одвода за све површине изложене падавинама и са већом количином талога, 

као што су саобраћајнице, тргови, паркови, бензинске пумпе, ауто сервиси, гараже, 

индустријски погони. Ефекти пречишћавања таложника и сепаратора зауљених вода треба 

да су такви да гарантују да садржај непожељних материја у води буде у границама 

„дозвољених“ количина опасних материја које се не смеју прекорачити. 

 

Праћење количина насталог отпада врши се на дневном нивоу, за сваку локацију ССГ  и 

за сваку врсту отпада појединачно, као што је дефинисано Правилником о обрасцу дневне 

евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање. 

 

Нафтна индустрија Србије (НИС) имплементира и промовише модел „затвореног круга“ 
у управљању опасним отпадом. Ради се о степенованом и контролисаном процесу 
генератора који почиње насталим отпадом у производном процесу а завршава се 
трајним збрињавањем као завршетком циклуса.  
 

Пре спирања у сепаратор, просуте мање количине горива или уља по бетонском платоу 
станице за снабдевање горивом најчешће код аутомата за претакање горива, третирају се 
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апсорбентима (песак, упијајуће крпе)  и дисперзантима, који се након употребе складиште 
у одговарајућу амбалажу (пластичну бурад заштићену од процуривања).  
 
Навећи проценат отпада који се генерише на ССГ јесу муљеви из сепаратора и муљеви 
из подземних резервоара који се предају овлашћеном оператеру на третман - поновно 
искоришћење. Нафтни муљеви имају вискоу калоријску моћ, па се уљна фаза може 
искористити у постројењу за спаљивање отпада. Солдификацијом и стабилизацијом 
муља чврсте фазе и третмана на постројењу за третман отпадних вода Рафинерије Нови 
Сад. Након тога, чврста фаза се предаје овлашћеним спалионицама отпада , где се добија 
одређена количина топлотне енергије с обзиром да отпад нафтног порекла има виску 
топлотну моћ. 
 
Регулативом о методологији и опасности од хемисјког удеса обрађен је и сценарио од 
загађења животне средине који обухвата мере припреме и мере за отклањање последица 
хемијског удеса. Одредбе обухватају посебне мере заштите почев од просторног 
планирања, пројектовања, изградње, процеса рада, депоновања и чувања опасних 
материја, контроле коришћења и одржавање ризичних делова инсталациај којима се 
смањује вероватноћа настанка удеса и могуће последице. Поступање са опасним 
материјама врши се на начин да се не доведе у опасност живот и здравље људи, не 
загади животна средина, обезбеде и предузимају мере заштите од удеса. 
 
Закључна разматрања кандидат завршала тачном констатацијом да опасан отпад 
својим карактеристикама може представљати значајну претњу животној средини, пре 
свега, здрављу људи и другимх живим организмима, те захтева опрезно и еколошки 
прихватљиво управљање и збрињавање. Успостављањем националних система за 
управљање опасним отпадом, чије адекватно функционисање зависи од поштовања 
основних принципа управљања опасним отпадом и успостављања законодавних и 
институционалних оквира за њихову реализацију стичу се услови и основе за правилно 
управљање отпадом. Без разлике на степен економске развијености државе, улагање у 
управљање опасним отпадом мора се схватити као припритет и дугорочна инвестиција, 
која ће у будућности значајно допринети квалитету животне средине, али и укупној 
еколошкој безбедности. 
 
Србија нема уређен (осим нормативног сегмента) систем управљања опасним отпада, 
и та чињеница делује обесхрабрујуће када се зна да није на видику решење за изградњу 
национални центар (или систем регионалних центара) за збрињавање опасног отпада. 
Забрана извоза опасног отпада у Европу ступа на снагу 2020. године. 
 
 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 
 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је кандидат 
остварио циљеве истраживања, да је аргументовано и систематично представио и 
анализирао предности интегралног/свеобухватног приступа управљања опасним отпадом 
на примеру Нафтне индустрије Србије – НИС. Мастер рад у целини представља 
студиозан и систематичан приступ јер нуди нови модел управљања опасним отпадом на 
ССГ и као такав може служити као пример методолошки прихватљивог истраживања на 
подручје Републике Србије 
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На основу изнетих оцена Комисија предлаже Већу департмана последипломских студије 
Факултета за примењену екологију Футура да се мастер рад кандидата Јовице 
Бојиновића под насловом „Нови модели управљања опасним отпадом на 
станицама за снабдевање горивом на територији Републике Србије“ УСВОЈИ  и 
кандидату ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  
 
 
У Београду, 08. октобра 2018. 

                
 

К   О   М   И   С   И   Ј   А :  
 

1. др Месуд Аџемовић, ментор, доцент  
Универзитета Сингидунум,                                      

Факултет за примењену екологију Футура 
 

______________________________ 
 

2. др Светозар Крстић,  члан, доцент                                                                           
Универзитета Сингидунум,                                                                                                            

Факултет за примењену екологију Футура 

___________________________ 


