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ПРЕДГОВОР 

Модерно графичко инжењерство примењује разне хемијске препарате, у 
облику боја, лакова, тензида, растварача и других. Према најновијим 
проценама, данас је познато преко десет милиона различитих супстанција, од 
чега око шездесетпет хиљада има практичну примену. Бeз обзира на здравље 
запослених најчешће се ћутке прелази преко загађивача и загађујућих 
супстанци, а такво понашање директно произилази из непостојања система 
мониторинга и професионалног извештавања о загађењу у графичкој 
делатности. На жалост, у Србији не постоји Регистар загађујућих хемијских 
супстанци, са дневним подацима о количини загађујућих супстанци по 
појединим гранама индустрије, посебно графичке. 

Потреба да се посебна пажња посвети изради Регистра за графичку делатност 
допринела је изучавању хемијских реакција, кинетике, равнотеже и 
термодинамике и неопходна је за графичку струку и област у којој је лоцирана 
графичка индустрија. Циљ програмског и систематског мерења загађености 
радног простора графичких предузећа на територији Новог Сада је 
предузимање превентивних мера у свим сегментима производње, испитивање 
утицаја загађености графичког окружења на здравље запослених, природу и 
материјална добра, праћење трендова концентрација, сагледавање утицаја 
предузетих мера на степен загађености графичког окружења и информисање 
јавности. Методе мерења, опрема, испитивани параметри, као и 
интерпретација резултата усклађени су са Правилником о граничним 
вредностима, методама мерења и евиденцији података (“Сл.гласник РС”, бр. 
30/97, 35/97).  

Зато Регистар концентрисаних извора загађења у области графичке 
индустрије на територији Новог Сада представља предуслов за интегрално 
управљање графичким окружењем, које мора бити у складу са европским 
директивама. Ова монографија је једина одговарајућа литература из ове 
области на српском језику. Писана је као одабран материјал према искуству и 
публикацијама аутора насталих током испитивања у оквиру заштите животне 
средине у графичком окружењу, а у сагласности са савременим сазнањима и 
литературом из ове области. Изложена материја је у логичком редоследу. 
Монографија садржи четрнаест поглавља која обухватају појмове и принципе 
неопходне за израду и праћење ове материје.  

С обзиром на то да се ради о прилично комплексној и обимној материји, 
приликом писања ове публикације ограничилa сaм се на описивање одређених 
техника у процесу штампања на којима се темеље механизми дејстава 
хемијских агенаса, као и на најважније резултате истраживања извора 
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загађења у графичкој индустрији у оквиру Пројекта «Техничко-технолошки 
аспекти заштите, искоришћења и рециклаже отпадних материјала графичке 
индустрије» (ТР 21014). У намери да се прикажу само најбитнији моменти 
проблематике загађења из графичке делатности, пошло се од претпоставке да 
је већина читалаца упозната са основама заштите животне средине, тако да је 
приказан Регистар малих и средњих предузећа и загађујућих материја на 
територији Новог Сада. Наравно, потешкоће у прикупљању података одразиле 
су се на број испитаних предузећа због бојазни власника од инспекције. Из 
тих разлога у публикацији нису наведени називи предузећа, већ су означена 
бројевима.  

У процесу прикупљања и осмишљавања грађе за израду монографије наишло 
се и на подршку појединаца и организација, без чије конструктивне сарадње 
овај материјал не би могао успешно да се приведе  крају. Посебну захвалност 
дугујем Господину Михајлу Стојкову власнику „Стојков Штампарије“ за 
уаказано поверење и драгоцену помоћ у нашим истраживањима. Такође, 
желим да се захвалим и драгим сарадницима на Пројекту Мр Драгану 
Адамовићу, аистенту на Департману заштите животне средине и заштите на 
раду и Мсц Слађани Вучковић, дипломцу на несебичном залагању у 
прикупљању података, као и Мсц. Ивани Орос и Мсц Јелени Крстић, 
сараницима у настави Депармана за графичко инжењерство и дизајн 
Факултета техничких наука у Новом Саду, на дизајнирању корица и 
графичкој обради података. Велику захвалност изражавам уваженим 
рецензентима Др Мирјани Војиновић Милорадов, професору  емеритусу, 
Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Др Жељку Чупићу, 
научном саветнику Института за хемију, технологију и металургију, 
Универзитета у Београду и Др Нади Миљевић, научном саветнику, Института 
за водопривреду „Јарослав Черни“ у Београду, који су својим искуственим 
примедбама и сугестијама допринели квалитету садржаја ове монографије.  

 

 

Нови Сад, 2010.      Аутор 
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Ова публикација настала је као резултат истраживања обухваћена Пројектом 
који је финансирало Министратво за науку и технолошки развој Републике 
Србије под називом  „Техничко-технолошки аспекти заштите, искоришћења и 
рециклаже материјала у графичкој индустрији“ (МНТР 21014). У реализацији 
пројекта учествовали су запослени на Депaртману Графичког инжењерства и 
дизајна, Департману инжењерства заштите животне средине и заштите на 
раду и Департману за опште дисциплине у техници Факултета техничких 
наука у Новом Саду током 2008-2010. године.  

Учесници на Пројекту су били:  
Проф. др Јелена Киурски – Руководилац пројекта  
Проф. Емеритус др Мирјана Војиновић Милорадов 
Проф. др Илија Ковачевић  
Проф. др Ливија Цветићанин 
Доц. др Миљана Прица  
Доц. др Маја Турк-Секулић   
Доц. др Јелена Радонић   
Мр Драган Адамовић 
Мр Селена Грујић 
Мр Александра Михаиловић 
Мр Савка Адамовић 
Мсц Ивана Орос 
Мсц Јелена Крстић 
Мсц Маја Ђого 
Мсц Слађана Вучковић, студент дипломац 
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