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Већу Департмана последипломских студија 

Факултета за примењену екологију Футура 

Универзитета Сингидунум 

 

 

На 3. седници Већа Департмана последипломскх студија Факултета за примењену 

екологију Футура, 29. октобра 2018. године формирана је Комисија за оцену, писање 

Извештаја и одбрану израђеног мастер рада кандидаткиње Александре Брђић, под 

насловом „Утицај ХИП Петрохемија а.д. на стање животне средине у граду 

Панчеву“ у саставу: др Мирјана Бартула, ментор, ванредни професор Факултета за 

примењену екологију Футура и др Ивана јелић, доцент Факултета 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 кандидаткиње Александре Брђић садржи 78 страна куцаног текста, има 1 

графикон,38 слика и библиографију (литературу) са 43 извора. Мастер рад, садржи 

следећа поглавлја: Увод; Предмет истраживања; Циљ и задаци рада; Методе рада; 

Опис истраживаног подручја; Резултати и дискисија; Закључци и Литература.  

 

АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 

 

У Уводу кандидаткиња даје преглед главних проблема животне средине Града Панчева, 

истиче последице хемијске индустрије на животну средину и објашњава појам опасних 

материја и њихов штетан утицај на животну средину.  

 

Поглавље Предмет истаживања фокусирано је на делатност ХИП Петрохемија а.д. 

Панчево као највећи произвођач петрохемијских производа у Републици Србији, чији 

основни производи обезбеђују сировине за различите области индустрије − етилен, 

пропилен, Ц4 фракције, лож уље (из процеса прераде бензина), пиролитички бензин, 

метил-терцбутилетар и 1,3-бутадиен. 

 

Циљ масте рада је јесте оцена стања животне средине на подручју града Панчева 

применом ДПСИР методологије кроз следеће задтке рада: (i) утврђивање притисака на 

животну средину (врста и количине загађења које ХИП Петрохемија а.д. испушта у воду); 
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(ii) утврђивање стања животне средине прикупљањем и анализом података о квалитету 

воде, ваздуха и земљишта; (iii) утврђивање утицаја загађења на здравље људи; (iv) 

анализа мера које се предузимају на подручју града Панчева за унапређење стања 

животне средине. 

 

Метода која се примењује у овом мастер раду јесте ДПСИР, као модел процене заснован 

на систематизацији и поједностављењу употребе великог броја информација и различитих 

индикатора. ДПСИР оквир заправо представља теоријско методолошки основ који описује 

интеракцију између друштва и околине, односно утицај људи на животну средину и 

обрнуто због међузависности самих компоненти. Користи се као модел процене заснован 

на систематизацији и поједностављењу употребе великог броја информација и различитих 

индикатора. Компоненте овог модела су : 

 Покретачки фактори (индустрија, туризам, економски раст); 

 Притисци (загађење, промене коришћења земљишта, раст популације); 

 Стање (квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, станиште, 

вегетација); 

 Утицаји (лоше јавно здравље, фрагментација станишта, економска криза, штета по 

животну средину, губитак биодиверзитета); 

 Одговори/ Реакције (порези, закони о животној средини). 

 

У поглављу Опис истраживаног подручја описан је географски положај, клима, 

геоморфолошке, педолошке, геолошке, хидрогеолошке и сеизмолошке карактеристике 

Панчева, природне вредности, заштићена природна добра и јавна природна добра, као и 

Насељеност, концентрација становништва и демографске карактеристике Панчева.  

 

Поглавље Резултати и дискисија подељено је на 6 потпоглавља: (1) Притисци на 

животну средину града Панчева; (2) Стање животне средине у граду Панчеву; (3) Квалитет 

ваздуха, воде и земљишта у Панчеву; (4) Утицаји загађења на здравље становника града 

Панчева; (5) Aкцидентално угрожавање животне средине у Панчеву; (6) Мере које се 

предузимају на подручју града Панчева за унапређење стања животне средине.  

 

У потпоглављу Притисци на животну средину града Панчева дат је преглед свих  

индустријских загађивача који овај индустријски град чине највећом црном тачком Европе. 

Ово потпоглавље се у наставку фокусира на врсте штетних материја који настају из ХИП 

Петрохемије дајући њихову поделу у три групе, у зависности од врсте и места настајања. 

Осим тога дат је преглед укупних емитованих количина загађујућих материја у ваздух току 

рада ХИП Петрохемије за период од 2010. до 2017. године из чег се види да је током 2017. 

године укупне емисије загађујућих материја у ваздух су смањене у односу на претходне 

две године.  

 

Поред загађења ваздуха, дати је преглед и притисака из ХИП Петрохемије на водне 

ресурсе на основу резултата испитивања отпадних вода и количине штетних материја које 

се у њима налазе. Утвђено је присуство следећих једињења: бензен, толуен, етилбензен, 
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дихлоретан, трихлоретилен, тетрахлоретилен, кадмијум, хром, никал, суспендоване 

материје, уља. У овом потпоглављу је анализитано и управљање отпадом у постројењу 

ХИП Петрохемија имајући у виду чињеницу да ХИП Петрохемија животну средину може 

угрозити и отпадом насталим након производних процеса, као и амбалажним отпадом.  

У потпоглављу Стање животне средине у граду Панчеву приказани су подаци о 

квалитет ваздуха, воде и земљишта у Панчеву, док потпоглавље Утицаји загађења на 

здравље становника града Панчева даје податке о здравственом стању становништва 

у периоду од 1991- 2010. године које се карактерише високим учешћем хроничних 

незаразних болести (болести срца и крвних судова, хипертензија, малигне неоплазме, 

шећерна болест). У овом периоду утврђен је пораст стопе обољевања од шећерне 

болести и тумора.  

 

Потпоглавље Aкцидентално угрожавање животне средине у Панчеву истиче значај 

акцидентних загађења и њихов девастирајући утицај на животну средину. Као пример који 

ово илуструје описан је акцидент испарења 57% техничке азотне киселине, услед грешке 

приликом утакања у аутоцистерну у ХИП Азотара Панчево (2008), што је био само један у 

низу сличних акциденатa.  

 

У потпоглављу Мере које се предузимају на подручју града Панчева за унапређење 

стања животне средине најпре је нализиран законодавни оквир који регулише 

успостављање и примену система заштите животне средине у свим постројењима која 

имају негативан утицај на животну средину, а затим су анализиране мере заштите животне 

средине које се примењују у граду Панчеву.  

 

Закључна разматрања дају критички осврт на мере које се предузимају за смањење 

загађења на подручју града Панчева, али и критички осврт на постојеће законодавство 

истичући да је законодавство Републике Србије у области безбедности индустријских 

постројења значајно унапређено изменама и допунама из 2009. године а у светлу 

усаглашавања са прописима ЕУ у овој области. Међутим, утврђено је да постоји неколико 

питања која нису прецизно регулисана, због чега се појављују проблеми у спровођењу 

прописа. Ова питања су нарочито значајна имајући у виду сложеност проблематике и 

могуће последице недоследне примене закона и подзаконских прописа. Истакнута је 

нарочито потреба за предузимањем одговарајућих мера како би се проблеми у овој 

области, на одговарајући начин предупредили. Овде је нарочити наглашена чињеница да 

су у нашој земљи многа индустријска постројења и технолошки процеси застарели, или се 

пак одржавају и ремонтују на неадекватан начин као и чињеница  да су активности 

носилаца заштите од опасних материја лоше координисане и неповезане.  
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З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 

 

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

остварила циљеве истраживања, да је аргументовано и систематично анализирала 

животну средину на подручју града Панчева користећи ДПСИР модел који јасно показује 

на узрочно последичне везе у животној средини.  Мастер рад у целини представља 

систематичан рад и као такав може служити као пример за добро организована и 

методолошки фундирана истраживања. 

 

На основу изнетих оцена Комисија предлаже Већу департмана последипломских студије 

Факултета за примењену екологију Футура да се мастер рад кандидаткиње 

Александре Брђић, под насловом „Утицај ХИП Петрохемија а.д. на стање животне 

средине у граду Панчеву“ УСВОЈИ и кандидаткињи ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  

 

 

У Београду, 06. децембра 2018. 

           

 

К  О  М  И  С  И  Ј  А :  

 

1. др Мирјана Бартула, ментор, ванредни професор,                     

Факултет за примењену екологију Футура 

Универзитет Сингидунум 

 

 

 

 

2. др Ивана Јелић, члан, доцент,                                        

Факултета за примењену екологију Футура                                  

Универзитет Сингидунум                        

 

 

 

 


