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 Веће Департмана  последипломских студија                                                                                

 
На 53. седници Већa Департмана последипломских студија Факултета за примењену 

екологију Футура, одржаној 28.06.2018. године, формирана је  Комисија за оцену, 

писање Извештаја и одбрану израђеног мастер рада NAJI AGILEE, под насловом „Улога 

и значај одрживе хемије у смањењу ризика од загађења животне средине у Либији“, у 

саставу: др Милена Рикаловић, ментор, доцент Факултета за примењену екологију 

Футура Универзитета Сингидунум у Београду и др Ивана Јелић, доцент Факултета за 

примењену екологију Футура Универзитета Сингидунум у Београду. 

 

Комисија, након читања рада,  подноси Већу следећи:     

 
 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

  

Кандидат NAJI (GEUMA F) AGILEE је рођен 17.02.1984. године у граду ALAZIZIYAH у 

Либији, где је стекао основно и средње образовање. Основне академске студије стекао 

је на Високом Институту за свеобухватне професије (Група за хемијски инжењеринг) у 

граду Азизиа, држава Либија. 

 

У академској 2015/16. години уписује 4. годину студија и завршава једногодишње 

дипломске академске студије на Факултету за примењену екологију Футура, а школске 

2016/17. уписује једногодишње мастер академске студије, студијски програм Заштита 

животне средине на Факултету за примењену екологију Футура Универзитета 

Сингидунум у Београду. 

 
САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 

 

Мастер рад кандидата NAJI AGILEE Улога и значај одрживе хемије у смањењу ризика 

од загађења животне средине у Либији садржи укупно 51 страницу куцаног текста, 14 

страница резултата рада. Рад има 13 слика, 1 табелу  као и библиографију 

(литературу) која обухвата 70 референци.  

 

Мастер рад обухвата поглавља:Увод, Дефинисанје основних појмова, Хемија и загађење 

животне средине, Резултати истраживања, Закључак, Референце. 

 

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 

У Уводу је кандидат оквирно објаснио главне узорке загађења животне средине који су 

везани за производне процесе и проблем загађења на глобалном нивоу. Такође на основу 

релеванте литературе уведен је појам зелене хемије, наведени су  принципа зелене хемије 

и принципе везане за производне процесе који би утиали на смањење загађења.  
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Предмет и циљеви истраживања обухватају одређиванје улоге зелене хемије у 

смањења ризика од загађења у Либији, прикпљање и анализу података о хемикалијама 

које се користе у производним процесима, као и о хемикалијма које имају употребу у 

свакодневном животу и доступне су потрошачима. Додатно, циљ рада је и да се кроз 

конкретне примере укаже на предности зелене хемије у овој облати, и како би поменути 

приступ могао да се инкорпорише у области упраљања хемикалијама и производњу.   

Полазна хипотеза је да зелена хемија са својим принципима и приступом који би се 

импелметирао у индутрисјку производњу може допринети смањењу загађења животне 

средине у Либији. 

 

За постизање циљева рада, кандидат је користио методолошки приступ заснован на 

квалитативној анализи садржаја из доступне литературе, дескрипцији, дескриптивној 

анализи, као и корелацији података кроз графике (хистогране, пита дијаграме и сл...) и 

табеле.   

 

Поглавље Резултати истраживања садржи 6 поднаслова: Општи подаци о држави 

Либији;  Еколошки проблеми  Триполију, Либија; Резултати и дискусијa ( Однос 

произведеених и увезенх хемикалија и расподела количина према својствима; Анализа 

сектора индустрија у коме су хемиклаије које су класификоване као опасне;   

Компаративна аанлиза употребе хемикалија) 

 

Прво поглавље  Општи подаци о држави Либији – даје преглед основних подадака о 

држави Либији (географски положај и његов утицај на економске и политичке прилике у 

овој земљи, каратктеристике климе, као и основне карактеристике и стање 

индустрије) 

 

 

Друго поглавље  Еколошки проблеми  Триполију, Либија – сумира главне проблеме 

загађења животне средине као и потенцијалне загађиваче и узорке контаминације.  

 

Треће поглавње Резултати и дискусија садржи три подцелине  

  Однос произведених и увезених хемикалија и расподела количина према 

својствима – који је продискутован и графички приказани помоћу “пита” 

дијаграма у контексту дистрибуције на годишњем нивоу, док су хистограмима 

приказани аспекти хемикалија који су штети за човека, животну средину, и оне 

које су штетне и за човека и за животну околину . 

 Анализа сектора индустрија у коме су хемиклаије које су класификоване као 

опасне -  која даје преглед по секторима (нафтна индутрија,  боје и лакови, 

грађевинска, саобраћај и туризам, трговина идт) тј дистрибуцију опасних 

хемикалија и њихову дистрибуцију, са посебним освртом на нафтну инустрију и 

трговину.  

 Компаративна анлиза употребе хемикалија – даје преглед и анализу употребе 

опасних хемикалија у инустрији боја и лакова зе период од 2007.-2015. године, 

као и тренд употребе опасних хемикалија у индутрији боја и лакова и у 

индутрији производње дерегрената. 
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У Закључку кандидат истиче значај зелене хемије за еколошки прихватљивију 

индустријски производњу, сумира инудтријске области које су од посебног значаја за 

Либији и указује на неопходнот адекватног третирања, дистрибуције и пуштања у 

промет хемикалија које се класификују као опасне за човека и животну околину. 

  

 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 

 

 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је кандидат 

одабрао научни и стручни проблем који је веома актуелан у областима заштите 

животне средине у Либији, али је по значају и актуелности  у размерама глобалног 

карактера. Кандидат је разматрање тематике рада – принципи и приступ зелене 

хемије, примена зелене хемије у производњи, загађење животне средине које је 

узорковано производњом, дистрибуцијом, употребом и управњањем хемикалијама које 

се класифијку као опасне као и анализом доступних података  дао задовљавајући 

допринос решавању наведеног комплексног проблема.  

 

 

 

На основу изнетог, Комисија предлаже Већу департмана за последипломске студије да 

се мастер рад кандидата NAJI AGILEE, под насловом „Улога и значај одрживе хемије 

у смањењу ризика од загађења животне средине у Либији“, УСВОЈИ  и кандидату 

ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  

 

 

У Београду,  26.10. 2018. године 

                

                                                                   

 

К   О   М   И   С   И   Ј   А :  

 

1. др Милена Рикаловић, ментор,                        

                              доцент Универзитет Сингидунум, 

Факултет за примењену екологију Футура, Београд 

 

______________________________ 

                                               

 

2. др Ивана Јелић, председник,  

доцент Универзитета Сингидунум, 

Факултет за примењену екологију Футура, Београд 

 

______________________________ 

 


