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Сажетак: 

Загађење животне средине значи уништење не само дела природних вредности и ресурса, 

већ и уништење дела будућности наредних генерација. Бројни еколошки проблеми настају 

због погрешне концепције и система управљања отпадом који није еколошки заснован и 

који онемогућава правилно поступање с отпадомкоје не доводи до еколошки штетних 

последица. Концепција, у којој се различите врсте отпада сакупљају заједно и помешане 

одлажу на депонију, је потпуно погрешна. Оваквим поступањем губи се простор и 

уништава животна средина. Решење проблема је у одвојеном прикупљању појединих 

компоненти отпада, што значи њихову прераду у нове употребне облике и тиме ће се 

избећи велики број еколошких проблема. У даљем раду је детаљније обрађено питање 

управљања отпадом, стратегија управљања, начин на који се сакупља и транспортује 

отпад, зашто је важна рециклажа и које мере је потребно преузети како би се смањио отпад 

и очувала животна средина. 

Кључне речи: управљање отпадом,сепарација отпада, рециклирање,рециклажно острво... 

 

Abstract: 

Environmental pollution means the destruction of not only parts of natural values and resources, 

but also the destruction of a part of the future of the next generations.Numerous environmental 

problems arise due to misconceptions and waste management systems that are not ecologically 

based, and which prevents the proper handling of waste, which does not lead to ecologically 

damaging consequences. The concept in which different types of waste are collected together and 

mixed up at the landfill is completely wrong.By doing this, space is wasted and the environment 

is destroyed. The solution of the problem is in the separate collection of certain components of 

waste, which means their processing into new use forms that avoids a great number of ecological 

problems. Further work deals with waste management, management strategies, the way in which 

waste is collected and transported, why recycling is important, and what measures should be 

taken to reduce waste and preserve the environment. 

Keywords:waste management, waste separation, recycling,recycling island ... 
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Увод 

Отпад подразумева сваки материјал или предмет који настаје у току обављања 

производне, услужне или неке друге делатности и он нема употребну вредност. Човек је 

једино биће на планети које ствара отпад, aсвојим активностима је и одлучујући чинилац у 

промени животне средине. 

 Отпад представља све већи проблем у данашњем потрошачком друштву. Било да се 

гомила, разлаже у подземним водама или се спаљивањем шириатмосфером, отпад озбиљно 

угрожава животну средину  и здравље људи. У свим деловима света се утиче на стварање 

чистије животне средине, при чему се отпад сматра ресурсом а његова обрада спада у 

најнапредније технологије.Наша цивилизација производи све више отпада, а према 

истраживањима  ништа не указује на скорашње промене. Ипак, захваљујући технолошком 

напретку и интензивнијем развоју еколошке свести, борба против отпада је све успешнија. 

Настајање отпада је резултат укупне економске активности сваке државе, и као такво у 

директној вези је са националном економијом.  

 Предметпроучавања овог рада су пре свега проблеми који се јављају ако се отпад 

не рециклиракао и стратегија управљања отпадом у Нишавском округу. 

Циљ рада је приказати како правилно управљати отпадом. У самом раду биће 

обрађена анализа садашњег стања отпада као и поступање са отпадом. Такође, биће 

обрађена количина, састав и врсте отпада који се највише јавља на подручју града Ниша.  

 У раду ће бити приказани технички и социјални аспекти управљања отпадом, као и 

опције и моделиуправљања отпадом,принциписепарације отпада,систем прикупљањаи 

транспорта отпада са различитих извора, затим мере за смањивање отпадакојих се треба 

придржавати. Бићеобјашњено икако отпад утиче на животну средину и здравље човека и 

због чега је важна рециклажа. 

Од неких грађана може се чути да је најважније отпад негде одвести и бацити. 

Међутим, такав начин размишљања није примерен пре свега из санитарно – хигијенских 

разлога. Како би се избегао штетан утицај на здравље људи и животну средину потребно је 

организовано сакупљање и санитарно одлагање некорисног остатка отпада. Одлагањем 
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отпада на неуређене депоније отпада (сметлишта) долази до веома дуготрајног и великог 

загађења животне средине што штетно утиче на здравље људи. Санација сметлишта је 

често и веома скупа.  

Методе рада представљају преглед и изучавање литературе на ову тему. 

Изучавање је представља комбинацију квантитативних метода (статистика и интернет 

анализе) и квалитативних метода (писани документи, анализа, синтеза, дедукције из датих 

мишљења различитих аутора). У фази дефинисања теоријског оквира рада коришћен је 

библиографско - спекулативни, а приликом интерпретације резултата коришћен је 

дескриптивни метод. У циљу добијања што бољих и прегледних резултата, урађена је и 

анализа предности и недостатака, повољности и неповољности  (SWОТ анализа). 
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1. Oпшти подаци о Нишавском округу 

 Нишавски округ се налази у југоисточном делу Србије. Обухвата територију града 

Ниша и пет градских општина (градске општине Медијана, Палилула, Пантелеј, Црвени 

крст и Нишку бању). УНишавском округу се налазе још и општине Алексинац, Гаџин Хан, 

Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг.  

 Овај округ је на раскрсници важних балканских и европских путева који повезују 

Европу са Блиским истоком и представља саобраћајни чвор европских путних и 

железничких праваца. Површине је 2.729 km2 и други је по величини округ у Србији. Има 

укупно 373.404 становника (према попису из 2011. године ). 

 

Слика бр.1 : Приказ Нишавског округа 

 

Извор : www.nisavskiokrug.com 

 

 

 

http://www.nisavskiokrug.com/
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2. Појам и карактеристике отпада 

 Постоје различите дефиниције отпада. У некима од њих под општим појмом отпада 

могу се сврстати отпадне материје и отпадне енергије. Отпадом се сматрају материјали 

који немају употребну вредност (Факултет техничких наука Нови Сад, 2012). 

 Према Закону о управљању отпадом „Отпад јесте свака материја или предмет 

садржан у листи категорија отпада (Q листа) коју власник одбацује , намерава или мора да 

одбаци, у складу са законом“ .1 

 Отпад настаје у процесу биолошке продукције, производње, промета или 

потрошње. Отпаци су углавном непотребни, штетни или сметају у свакодневном животу и 

раду. 

 Отпад настаје у нашем окружењу, као резултат бројних активности, и морамо га 

решавати на оптималан начин. Пре свега се мора променити став, мишљење и свест о 

опасностима услед нарастања отпада, који утиче и на глобалне промене климе. Највећи 

произвођачи отпада у градовима су домаћинства и јавне градске површине (улице, тргови, 

паркови). 

 Све интензивнија урбанизација насеља, праћена подизањем животног стандарда 

становништва има за последицу пораст продукције отпада, што даље представља посебан 

проблем са аспекта заштите и очувања животне средине. Главни утицај отпада на 

климатске промене је емисија угљен – диоксида и других полутаната, буке, мириса и 

гасова који се емитују услед застоја у транспорту и при самом транспорту отпада. 

Депоновање треба смањити чинећи га крајњом опцијом третмана отпада. Неодговарајуће 

управљање депонијом може имати негативан утицај у смислу емисије гасова. 

 

 

 

                                                 
1http://www.carina.rs/lat/Zakoni/1709-08Lat.pdf 
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2.1. Време разградње отпада 

Брзина којом се ствара отпад је интензивнија у односу на брзину којом природа успева 

да разгради тај исти отпад. То се посебно односи на оне материјале које природа не 

познаје, односно које човек синтетички ствара. У следећој табели је то и приказано. 

Tабела бр.1 : Време разгадње отпада 

Папир (не пластифицирани) 1 месец 

Биљни остаци из баште и кухиње Неколико месеци 

Памучна одећа 6 месеци 

Вунени предмети 1 година 

Лакирана дрвена летвица 15 година 

Алуминијумске лименке 100 година 

Пластичне кесе и боце 100 – 1000 година 

Стаклене боце Преко 1 000 000 година 

Извор: Toт T. Ђилас  J. – „Kако правилно поступати сa отпадом”, Покрет горана Новог 

Сада 

2.2. Врсте и класификација отпада 

У овом поглављу биће наведена основна подела отпада. Она се разматра према 

својствима и према месту настанка. Отпад се класификује на више начина:  

 Према саставу- пластика, стакло, метал, папир и картон, органски отпад, 

лименке, гуме, текстил, електронски и електрични отпад, стара возила, боје, 

батерије, отпадне хемикалије, отпадна уља и мазива; 

 Према токсичности –инертни, опасни и неопасни;  

 Према месту настанка- комунални, индустријски, амбалажни, 

грађевинарски,пољопривредни, медицински и животињски, војни отпад, отпадна 

возила и отпадне гуме, муљеви, талози, шљака, пепео итд. 

 

 

 

 

 

 



Стратегија и проблеми управљања отпадом Нишавског округа 

7 

 

Слика бр.2 : Приказ и подела отпада 

 
Извор :http://www.sepa.gov.rs 

 

 Комунални отпад је отпад из домаћинства (кућни отпад), као и други отпад који је 

због своје природе или самог састава сличан отпаду из домаћинства. 

 Комерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, 

институцијама и другим организацијама, који се у целини или делимично баве трговином, 

услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из 

домаћинства и индустријског отпада.  

Индустријски отпад  је отпад из било које индустрије или са локације на којој се 

налази индустрија. Може бити:  

  процесни – отпадне ствари специфичне за сваку индустрију и разликују се 

по хемијским и физичким својствима, и 

  непроцесни – амбалажни отпад.2 

                                                 
2http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=9&id=202&akcija=showXlinked#a3 

http://www.sepa.gov.rs/


Стратегија и проблеми управљања отпадом Нишавског округа 

8 

 

 Медицински отпад је категоријa опасног отпада. Укључује опасан отпад из 

болница и других здравствених установа, лабораторија, ветеринарских установа, 

укључујући инфективни отпад, патолошки отпад, оштре предмете, фармацеутски отпад, 

генотоксични отпад, хемијски отпад и др. 3 

 Пољопривредни отпад настаје на њивама, у повртњацима, воћњацима, 

виноградима, млекарама, фармама и слично. 

 Отпад се у зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и 

околину може поделити на: неопасан, инертан и опасан.  

Неопасанје онај који не угрожава здравље људи или околину, и нема карактеристике 

опасног отпада.  

Инертан отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или 

биолошким променама, не раствара се, не сагорева или на други начин физички или 

хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са 

којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или 

угрози здравље људи. И он нема карактеритстике опасног отпада. 

Опасан отпадје онај који може проузроковати опасност по животну околину и 

здравље људи, и он има најмање једну од опасних карактеристика, у контакту са ваздухом 

или водом ослобађа отровне супстанце.4 

Према Каталогу отпада, разврстава се у двадесет група у зависности од места 

настанка и порекла. Каталог отпада се користи за класификацију свих врста отпада, 

укључујући и опасан отпад и усаглашен је са каталогом отпада ЕУ.Он се повремено 

допуњава и ажурира. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 http://www.kbs.co.rs/pdf/vodic_medicinski_otpad,.pdf 
4 http://www.biljanatrifunovicifa.com/2015/05/vrste-i-klasifikacija-otpada/ 
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Табела бр. 2 : Сажети приказ каталога отпада који је потпуно усаглашен са каталогом 

отпада ЕУ 

Индексни 

број 
Место и порекло настанка отпада 

01 
Отпади који настају од истраживања, ископавања из рудника или каменолома, и физичког и 

хемијског третмана минерала 

02 Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова, припреме и 

прераде хране 

03 
Отпади од прераде дрвета и производње папира, картона , пулпе, панела и намештаја 

04 
Отпади из кожне, крзнарске и текстилне индустрије 

 

05 
Отпади од рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичког третмана угља 

06 

 

Отпади од неорганских хемијских процеса 

 

07 

 

Отпади од органских хемијских процеса 

 

08 Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе премаза (боје, лакови и стаклене 

глазуре), лепкови, заптивачи и штампарска мастила 

09 Отпади из фотографске индустрије 

10 Отпади из термичких процеса 

11 
Отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала, 

хидрометалургија обојених метала 

12 
Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике 

13 
Отпадна уља и отпади течних горива (осим јестивих уља и оних у групама 05, 12 , 19) 

14 
Отпади од органских растварача, средстава за хлађење и потисних гасова (осим 07 и 08) 

15 
Отпади од амбалаже; апсорбенти, крпе за брисање, материјали за филтрирање и заштитне 

тканине, ако није другачије специфицирано 

16 Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу 

17 
Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископину земље са контаминираних 

локација) 

18 

Отпади из објеката у којима се обавља здравствена заштита људи и животиња и -/ или с тим 

повезаног истраживања (искључујући отпад из кухиња и ресторана који не долази од 

непосредне здравствене заштите) 

19 
Отпад из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода ван локације настајања 

и припрему воде за људску потрошњу и коришћење у индустрији 

20 
Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпад ), укључујући 

одвојено сакупљене фракције 

Извор:Стратегија управљања отпадоm за период од 2010 – 2019 године 
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 Закон о управљању отпадом захтева да је отпад описан на начин који омогућава 

сигурно руковање и управљање предметним отпадом, и да било која промена власништва 

отпада буде пропраћена одговарајућом документацијом која укључује индексни број 

отпада. 

 Отпад такође треба да има и неопходне карактеристике због идентификације свих 

његових особина које су значајне за даље правилно руковање. Све те информације су 

неопходне да омогуће власницима у ланцу управљања отпадом, да своје активности 

спроводе без утицаја на животну средину и људско здравље. 

 У оквиру каталога, отпад је систематизован, првенствено, према делатностима у 

оквиру којих је генерисан, али и према типу отпада, материјалима или процесима.  У 

Каталогу отпада је систематизовано више од 800 врста отпада, подељених у 20 група, које 

су означене двоцифреним бројевима. Свака од тих група садржи и подгупе које су 

означене са четири цифре. Групе и подгрупе упућују на одговарајућу врсту отпада. У 

оквиру сваке подгрупе дат је шестоцифрени код за сваку врсту отпада посебно. Врсте 

отпада су означене искључиво шестоцифреним индексним бројевима. У каталогу отпада 

одређују се индексни бројеви за сваки опасан и неопасан отпад. 5 

Слика бр.3 : Каталог отпада са групама и подгрупама 

 

Извор: www.googleimages.com 

 
                                                 
5 http://www.sepa.gov.rs/download/Otpad/UputstvoKatalogOtpada.pdf 

http://www.googleimages.com/
http://www.sepa.gov.rs/download/Otpad/UputstvoKatalogOtpada.pdf
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2.3. Посебне врсте отпада 

 Ову врсту отпада чине: биоотпад, отпадни текстил и обућа, отпадна амбалажа, 

отпадне гуме, отпадна уља, отпадне батерије и акумулатори, отпадна возила, отпад који 

садржи азбест, медицински отпад, отпадни електрични и електронски уређаји и опрема, 

грађевински отпад, отпадни муљ из уређаја за прочишћавање отпадних водаитд. 

 Амбалажни отпад -  је свака амбалажа или амбалажни материјал који остане након 

што се производ отпакује и одвоји од амбалаже. Амбалажа је производ направљен од 

материјала различитих својстава који служи за смештај, чување, руковање, испоруку, 

представљање робе и заштиту њене садржине, а укључује и предмете који се користе као 

помоћна средства за паковање, умотавање, везивање, непропусно затварање, припрему за 

отпрему и означавање робе. 

Амбалажа може бити:  

 примарна амбалажа - најмања амбалажна јединица у којој се производ 

  продаје коначном купцу;  

 секундарна амбалажа  

 терцијарна (транспортна) амбалажа - намењена за безбедан транспорт 

и руковање производа у примарној или секундарној амбалажи.6 

Kоличина амбалажног отпада у нашој земљи се не мери и евиденција се не врши 

насистематски начин. Годишња количина амбалажног отпада процењује се на преко 

334.500т/год, на основу мерења у неколико градова, односно обухвата од 30% 

становништва.7 

Процењено је да је удео амбалажног отпада у комуналном отпаду око 14%. У нашој 

земљи недостаје систем управљања амбалажним отпадом, чија количина се стално 

повећавазбог раста удела неповратне амбалаже, посебно ПЕТ амбалаже и лименки. 

Највећи деосакупља се заједно са комуналним отпадом и одлаже на депоније.  

 

 

                                                 
6www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com 
7www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com 
 

http://www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com/
http://www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com/
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Слика бр.4 : Рециклажа лименки 

 

Извор : www.recikliranje.com 

 Отпадна возила –су она која власник одбацује, намерава или мора да одбаци због 

оштећења, дотрајалости или неких других узрока. Отпадно уље је свако уље (биљно, 

животињско минерално синтетичко, индустријско, изолацијско)које више није за употребу 

којој је било намењено.  

Слика бр.5 : Отпадна возила 

 

Извор :www.vozilazaotpad.com 

Отпадне батерије и акумулатори се не могу поново користити, па су намењени за 

обраду или рециклирање. Већина отпадних батерија (акумулатора) класифицира се као 

опасни отпад.  Годишње се у нашој земљи генерише око 27.000 t отпадних оловних 

акумулатора и ова количина се рециклира.8 

 

                                                 
8www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com 

http://www.recikliranje.com/
http://www.vozilazaotpad.com/
http://www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com/
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Слика бр.6 : Отпадне батерије 

 

Извор: www.baterijezaotpad.com 

Oтпадне гуме су оне које власник због оштећења, истрошености, истека рока трајања 

или других узрока не може или не жели да употребљава па их одбацује или то намерава да 

уради. То су гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), 

пољопривредних и грађевинских машина, приколица, вучених машина и сл. 

 

Слика бр.7 : Отпадне гуме 

. 

Извор :www.gumenadeponiji.com 

 

 

 

http://www.baterijezaotpad.com/
http://www.gumenadeponiji.com/
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Електрични и електронски отпад спада у посебне категорије отпада. Овај отпад 

укључује опрему и уређаје које власник жели да одбаци, као и склопове и саставне делове 

који настају у индустрији. Њега чине отпадни апарати из домаћинства телевизори, 

радиоапарати, фрижидери, замрзивачи, рачунари, телефони итд. Већина од ових отпада 

спада у опасан отпад.Сакупљање и збрињавање ове врсте отпада је заступљено само у 

највећим урбаним срединама. У Нишу послује компанија Jugo – impexE.E.R. која се бави 

рециклажом овог отпада. 

Слика бр.8 : Електрични отпад 

 

Извор: www.racunarinadeponiju.com 

 Осим ових наведених категорија отпада донети су и правилници којима се 

детаљније регулише управљање отпадима попут грађевинског отпада, отпада који садржи 

азбест, медицинског отпада, отпада од истраживања и експлоатације минералних сировина  

итд.  

 

 

 

 

http://www.racunarinadeponiju.com/
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3. Стратешки оквир за управљање отпадом 

Систем управљања отпадом у Србији није успостављен у пуној мери упркос 

законима који регулишу ову област. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду, као и Закон о 

управљању отпадом усвојени су 2009 године, али у пракси нису још увек заживели.9 

 Систем управљања амбалажним отпадом заснива се на начелу поделе одговорности 

и могао би да буде одржив и у будућности под условом да сви учесници система разумеју 

да су део ширег партнерства. То партнерство укључује индустрију која пакује и пласиpа 

упаковану робу, овлашћене оператере система управљања амбалажним отпадом, 

сакупљаче и јавно комунални сектор, генераторе отпада, привреду и грађане, рециклажну 

индустрију, државу и локалну самоуправу.  

Потребно је подсетити да рециклажа не почиње у рециклажном постројењу, већ тамо 

где се амбалажни отпад сакупља – на месту настајања. 

3.1. Национална стратегија управљања отпадом за период2010 - 

2019 

Стратегија управљања отпадом представља основни документ који обезбеђује услове 

за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу  земље. 10 Она мора бити подржана 

већим бројем имплементационих планова за управљање посебним токовима отпада 

(биоразградиви, амбалажни и други).  Такође, мора и да разматра потребе за 

институционалним јачањем, развојем законодавства, едукацијом и развијањем јавне 

свести.  

 Кључни кораци укључују јачање постојећих и развој нових мера за успостављање 

интегралног система управљања отпадом, даљу интеграцију политике животне средине у 

остале секторске политике, прихватање веће појединачне одговорности за животну 

средину и активније учешће јавности у процесима доношења одлука.  

                                                 
9Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш. 
10www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com 

http://www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com/
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Утврђивање економских инструмената и финансијских механизама је неопходно како 

би се осигурао систем за домаћа и инострана улагања у дугорочно одрживе активности. 

Стратегија управљања отпадом одређује основну оријентацију управљања отпадом за 

наредни период, и усаглашена је са политиком ЕУ. Оно што је свакако потребно је 

створити осећај одговорности за поступање са отпадом на свим нивоима, осигурати 

препознавање проблема, обезбедити тачне и потпуне информације, промовисати 

принципе, подстицајне мере и партнерство јавног и приватног сектора у управљању 

отпадом. 11 

 Стратегија има за циљда се подстакне становништво на одговорнији однос према 

отпаду и на поступање са отпадом на одржив начин, као што је смањење отпада на извору, 

поновна употреба отпада, рециклажа, енергетско искоришћавање отпада и одлагање 

отпада на безбедан начин. 

Циљеви стратегије изражавају стратешки избор и главне приоритете наше земље за 

неколико следећих година. Стратешки циљеви су представљени као дугорочна стратегија. 

Дугорочна стратегија земље у области заштите животне средине подразумева побољшање 

квалитета живота становништва осигуравањем жељених услова животне средине и 

очувањем природе засноване на одрживом управљању животном средином. 

Стратегија управљања отпадом одређује: 

  Правце у складу са економским развојем; 

  Правце у складу са захтевима и плановима Европске уније; 

  Хијерахију могућих опција; 

  Активности у поступку хармонизације са законском регулативом ЕУ; 

  Одговорности; 

  Циљеве; 

  Задатке.12 

 

 

                                                 
11www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com 
12 http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=9&id=202&akcija=showXlinked 

http://www.strategijaupravljanjaotpadomzaperiod2010-2019godine.com/
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Имплементацијом стратегије постиже се : 

 заштита и унапређење квалитета животне средине; 

 заштита здравља људи; 

 заштита изворишта питке воде; 

 достизање принципа одрживог управљања отпадом; 

 побољшање образовања о заштити животне средине и јавне свести; 

 примена економских принципа и развој економских приступа у све планове 

и циљеве заштите животне средине.13 

 

Посебни циљеви у управљању отпадом су:рационално коришћење сировина, 

производња енергије и могућност употребе алтернативних горива из отпада, смањење 

опасности од депонованог отпада за будуће генерације, имплементација ефикасније 

административне и професионалне организације, осигурање стабилних финансијских 

ресурса и подстицајних механизама за инвестирање и спровођење активности према 

принципима загађивач плаћа и/или корисник плаћа, имплементација информационог 

система који покрива све токове, количине и локације отпада, постројења за третман, 

прераду и искоришћење материјала и енергије из отпада и постројења за одлагање отпада, 

повећање броја становника обухваћених системом сакупљања комуналног отпада, 

успостављање стандарда за третман отпада, смањење, поново коришћење, рециклажа и 

регенерација отпада, смањење опасности од отпада, применом најбољих расположивих 

техника и супституцијом хемикалија који представљају ризик по животну средину и 

здравље људи, развој ЦДМ пројеката по Кјото Протоколу за искоришћавање депонијског 

гаса, развијање јавне свести на свим нивоима друштва у односу на проблематику отпада и 

одрживо управљање отпадом.14 

 

 

                                                 
13http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=9&id=202&akcija=showXlinked 
14Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
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3.2.  План управљања отпадом Нишавског округа  

Урађена регионална стратегија за Нишки регион обухвата већу територију односно 

већи број општина, док је за овај рад коришћен материјал за општине које припадају 

Нишавском округу.На основу података је урађен регионални план управљања отпадом за 

Нишки регион. Као што сам већ навела у раду у оквиру Нишавског округа спадају 

општине Дољевац, Алексинац, Мерошина, Гаџин Хан, Ражањ и град Ниш са својим 

општинама. 

С обзиром на постојеће податке локални план управљања отпадом је урађен за 

општине Дољевац, Гаџин Хан и територију града Ниша, док су општине Алексинац, 

Сврљиг, Мерошина и Ражањ у оквиру Регионалног плана управљања отпадом. 

 Локални план управљања отпадом је базни документ и он мора да обезбеди услове 

за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу општина. Овај план разматра 

потребе за институционалним јачањем, развојем законодавства, едукацијом и развијањем 

јавне свести о потреби успостављања система управљања отпадом на територији сваке 

општине у Нишавском округу.Да би се задовољили циљеви дефинисани Националном 

стратегијом за управљање отпадом потребно је успостављање потпуно новог система 

управљања отпадом у општинама. 

Град Ниш је свој локални план донео 2011 године, а његове препоруке и закључци су 

утицали како на привредне токове тако и на сам развој града.  Циљ овог плана је да се 

заштити животна средина тако што ће се смањити отпадипобољшати хигијенски и 

здравствени условина територији града Ниша и његових општина. 

На основу локалног плана,управљање отпадом у општини Дољевац се врши према 

плану и програму ЈКП Дољевац којим  су обухваћена сва насеља на територији општине, 

највећи део домаћинстава, привредна друштва, установе, предузетничке радње. Одлагање 

отпада без третмана и сортирања се врши на градској депонији у Нишу. 

Према подацима локалног плана управљања отпадом у општини Гаџин Хан, 

количина отпада која се данас генерише износи око 2.054 т/ год. Управљање отпадом у 

овој општини врши се такође према плану и програму ЈКП, а одлагање отпада без 
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третмана и сортирања се обавља на градској депонији у Нишу. Комисија за израду овог 

плана управљања отпадом је припремила нацрт локалног плана у сарадњи са службом за 

привреду и инспекцијске послове општинске управе општине Гаџин Хан, у оквиру које се 

обављају послови из области управљања отпадом, заштита животне средине и урбанизма, 

као и у сарадњи са представницима привредних друштава, односно предузећа, месних 

заједница и сл.  

План управљања отпадом се доноси за период од 10 година, а разматра се сваких 5 

година, и он мора бити усклађен са националним и регионалним планом. 
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4. Управљање отпадом 

 Управљање отпадом у оквиру система заштите животне средине подразумева 

настанак, прикупљање, складиштење, транспорт, третман, рециклажу, коришћење и 

одлагање отпада.  

На територији Нишавског округа за управљање отпадом, срећу се разнолики типови 

рељефа, од равничарских области (пад до 15%) које се протежу од севера до југа округа  и 

проширују у пределу ушћа Нишаве и Топлице у Јужну Мораву, прекобрдовитих предела 

(пад од 15 - 30%) до планинских области (пад од 30 - 45%) у западним и источним 

деловима округа. Међутим , за лоцирање регионалне депоније,најповољније су брдовите 

зоне у којима преовлађују јаруге и увале и невелике надморске висине што омогућава 

приступачност овим теренима. 

 Ефикасним системом управљања неопасним и опасним отпадом, од самог места 

његовог настанка па до коначног одлагања, смањују се ризици загађења животне средине. 

 Успостављање јединственог система управљања отпадом захтева познавање 

процеса настајања, процедура руковања, складиштења, транспорта, третирања и одлагања 

отпада. Изучавање тих аспеката управљања отпадом захтева високу стручност, 

пуновремена и ресурса.Међутим, трошкови успостављања система управљања отпадом су 

мали у поређењу са потенцијалним финансијским последицама у случају неодговорног 

односа према животној средини.15 

Сви материјали отпадака, било да су чврсти, течни, гасовити или радиоактивни, 

спадају у надлежности управљања отпадом. 

 Циљ управљања отпадом је да се не угрожава здравље људи и животна средина. 

Одрживо управљање отпадом представља ефикасно коришћење материјалних 

ресурса, смањење количине отпада који се производи, а када је отпад настао поступање са 

њим на начин који доприноси одрживом развоју . 

                                                 
15www.planupravljanjaotpadom.com 

http://www.planupravljanjaotpadom.com/
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4.1. Елементи основног система управљања отпадом 

Основни систем управљања отпадом је развијен са идејом да се реше проблеми 

нагомиланог отпада. Његов задатак је био чишћење и уклањање отпада из насељених 

подручја, а све у циљу заштите квалитета живота и људског здравља.  

 Иако основни системи укључују различите технологије и степене 

софистицираности, заједничко је да укључују складиштење, сакупљање, транспорт и 

одлагање отпада, уз додатна логична унапређења технологије, као што су сабијање и 

пренос отпада. 

Слика бр.9 : Елементи основног система управљања отпадом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извор: www.integralnoupravljanjeotpadom.com 
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http://www.integralnoupravljanjeotpadom.com/
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Складиштење отпада се обавља у просторијама произвођача отпада, од транспорта 

до локације коначног одлагања. У домаћинствима, отпад се складишти у ограђеним 

местима, пластичним контејнерима, употребљеним кесама за куповину, или у некој другој 

форми материјала за паковање. 

 Сакупљање отпада подразумева његово пребацивање из контејнера у возила за 

сакупљање отпада. Најчешћи тип возила за сакупљање је компактор са утоваривачем на 

задњем делу возила. Отпад из контејнера и пластичних кеса убацује се у задњи део возила, 

где се механичким збијањем редукује запремина отпада и повећава корисна носивост 

возила. За сакупљање отпада се често користе и обични камиони. 

 Транспорт отпадасе изводи директним превозом возилима за сакупљање до 

објеката за одлагање. У случају да је депонија лоцирана даље него што је предвиђена, 

потребно је отпад пребацити у возила предвиђена за прелажење већих раздаљина и у њима 

га транспортовати до крајње одреднице. Пребацивање отпада се изводи уз помоћ јединица 

за пренос. Често се у оквиру преноса изводи и збијање отпада, а све то ради повећања 

носивости возила. 

Одлагање отпада се изводи на организованим, а често и дивљим сметлиштима, у 

последње време на санитарним депонијама. На овим депонијама се отпад прекрива слојем 

земљишта или грађевинским отпадом да би се спречило ширење мириса и угожавање 

животне средине. Међутим, у већини случајева отпад се одлаже на отворене депоније, без 

сабијања и покривања, где долази до паљења као уобичајне последице угрожавања 

животне средине.  

 Рециклажa сепојављује и при сакупљању отпада од произвођача, кроз центре за 

рециклажу, као и кроз формалне и неформалне акције опорављања земљишта 

употребљених за одлагање отпада, и на самим неуређеним депонијама где незаштићена 

радна снага обавља сакупљање и сортирање употребљивог отпада.16 

 

                                                 
16http://www.academia.edu/8991848/INTEGRALNO_UPRAVLJANJE_OTPADOM_SANITARNE_DEPONIJE_I_

ZAŠTITA_VODA 
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4.2. Кључни принципи управљања отпадом 

Приликом успостављања и имплементације стратегије управљања отпадом морају се 

узети у обзир кључни принципи, и то (Закон о управљању отпадом,2016):  

 Принцип одживог развоја - одрживи развој је усклађени систем техничко-

технолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у коме се на 

принципима економичности, разумности и рационалности користе природне и створене 

вредности, са циљем да се сачува и унапреди квалитет живота средине. Кораци ка 

достизању одрживог развоја укључују: јачање постојећих мера, развој нових мера, 

повећану интеграцију интереса за животну средину и остале секторске политике, 

прихватање веће појединачне одговорности за животну средину и активније учешће 

јавности у процесима доношења одлука.17 

 Принцип близине и регионални приступ управљању отпадом -принцип близине 

значи да отпад треба да се третира или одлаже што је могуће ближе тачки његовог 

настајања. Код избора локација постројења за третман и локације за одлагање отпада треба 

поштовати овај принцип, како би се избегао нежељени утицај транспорта отпада на 

животну средину. Регионално управљање отпадом подразумева да одређене регије треба 

да развију своје стратешке планове за управљање отпадом и на бази политике и принципа 

управљања отпадом на националном нивоу уважавају и друге регионалне стратегије и 

планове.18 

 Принцип предострожности – значи да „уколико постоји могућност озбиљне или 

неповратне штете, одсуство пуне научне поузданости не може бити разлог 

занепредузимање мера спречавања деградације животне средине у случају могућих или 

постојећих значајних утицаја на животну средину“.19 

                                                 
17Нешић.Б(2010):“Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитета у Нишу, Ниш. 
18http://www.zakon_o_upravljanju_otpadom.com 
19Нешић.Б (2010):“Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитета у Нишу, Ниш. 
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 Принцип загађивач плућа – значи да загађивач мора да сноси укупне трошкове 

настале угрожавањем животне средине. 20 

 Принцип хијерархије у управљању отпадом – хијерархија представља редослед 

приоритета у управљању отпадом:  

Табела бр.3 : Елементи хијерархије управљања отпадом 

Хијерархија при управљању отпадом 

Чистија производња 
Превенција 

Минимизација 

Рециклажа 

Поновна употреба 

Обнављање 

Компостирање 

Третман 

Физички 

Хемијски 

Уништавање 

Одлагање Депоније 

 

Извор : www.integralnoupravljanjeotpadоm.com 

 Од осталих приципа издвајају се: принцип најпрактичнијих опција решења за 

животну средину, одговорност произвођача, постизање и одржавање ефективне равнотеже 

између економског развоја и животне средине, стварање отвореног и флексибилног 

тржишта за услуге управљања отпадом и увек кад је могуће треба користити економске 

инструменте, пре него правне,  у циљу иницирања и постизања промена које су у складу са 

стратешким циљевима. 21 

 

 

 
                                                 
20http://www.zakon_o_upravljanju_otpadom.com 
21Нешић.Б(2010):“Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитета у Нишу, Ниш. 

http://www.integralnoupravljanjeotpadоm.com/
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4.3. Модели управљања отпадом 

Интегрално управљање отпадом подразумева сагледавање отпада од његовог 

настајања, минимизације, преко сакупљања, транспорта, третмана до одлагања. Ако се 

жели спровести одрживи систем управљања отпадом, морају се сагледати све опције 

третмана отпада. Одлука о избору најпогоднијег модела за третман се доноси кроз анализу 

циклуса од производње до уништења отпада и садржи карактеристике како средине тако и 

локације на којој отпад настаје. 

 Концепт  хијерархије управљања отпадом указује да је смањење настајања отпада 

најефикасније решење за животну средину. Тамо где даље смањење није примењиво, 

производи и материјали могу бити искоришћени поново. Уколико та могућност не постоји, 

отпад се даље може искористити кроз рециклажу или компостирање, или за добијање 

енергије.  Међутим, ако ни једна од претходних модела не даје одговарајуће решење отпад 

треба одложити на депонију.  

 Смањење отпада на извору - за разлику од других модела у хијерархији управљања 

отпадом, редукција отпада није модел који се може одабрати у недостатку других. О 

редукцији се мора размишљати сваки пут када се доноси одлука о коришћењу ресурса. 

 Поновна употреба – неки производи су и дизајнирани да буду употребљени више 

пута. Увођењем прописа о амбалажи у ЕУ, постоји подстицај произвођачима да размотре 

примену амбалаже за вишеструку употребу. У другим случајевима, производи се могу 

прерадити за исте или сличне намене. 

Постоје добри разлози за поновно коришћење производа :  

 Смањење трошкова за произвођаче и потрошаче 

 Уштеда у енергији и сировинама 

 Смањење трошкова одлагања.22 

                                                 
22Николић, В. (2010): „Образовање за одрживо управљање отпадом“, Факултет Заштите на раду, 

Универзитет у Нишу , Ниш. 
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Веома је важан број поновних употреба, односно оцена животног циклуса 

производа. Отпадни материјали из индустријеи из домаћинстава могу бити сировине за 

већ постојећу производњу.  

Секундарне сировине чине материјали од којих су направљени разни производи 

који су сада истрошени и неупотребљиви. Важност ових секундарних сировина добија 

на значају из више разлога.  

Поред технолошких, економских и других чинилаца, са становништва заштите 

животне средине битна су два чинилаца. Први је важан јер се смањује количина 

отпадака који се одлажу, па према томе и простор за изградњу депонија као и 

загађивање из ових депонија. Други је што се код коришћења секундарних сировина 

прескаче део технолошког процеса који је потребан када се користе природне 

сировине, тиме се смањује и загађење животне средине до чега долази у току наведеног 

процеса.23 

Рециклажа -је прерада одбачених материјала у нове материјале. То чини нашу 

заједницу и планету чистијом, а природу и човека здравијим. Рециклажа има важне 

позитивне особине јер: 

 води мањој употреби и очувању природних ресурса; 

 смањује утицај отпада на укупно загађење; 

 чини нашу околину лепом и чистом; 

 штеди простор који би био уништен за депоновање отпада; 

 штеди простор у природи који би био уништен због сировина; 

 смањује количину енергије да би се нешто произвело; 

 штеди новац јер су производи од рециклираних материјала јефтинији. 

Практично је немогуће дати одговарајући одговор на питање да ли је рециклажа 

значајнија у домену индустријуског или комуналног отпада, будући да се, и у једном и у 

другом случају остварују изузетно значајни технички, еколошки и економски ефекти.  

 

                                                 
23Николић, В. (2010): „Образовање за одрживо управљање отпадом“, Факултет Заштите на раду 

Универзитета у Нишу, Ниш 
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Слика бр.10 : Рециклирање лименки 

 

Извор : www.recikliranje.com 

 Компостирање -  се дефинише као брзо, али делимично, разлагање влажне, чврсте 

органске материје, отпада од хране, баштенског отпада, папира, картона, помоћу аеробних 

микроорганизама и под контролисаним условима. Као производ се добија материјал који је 

сличан хумусу, и он нема непријатан мирис, а може се користити као средство за 

кондиционирање земљишта или као ђубриво. Представља најстарији и најприроднији 

начин рециклирања отпада. 24Процес компостирања има веће предности у третману 

хетерогеног отпада у односу на класично депоновање. 

Слика бр.11 : Процес компостирања 

 

 Извор : www.integralnoupravljanjeotpadom.com 

                                                 
24Нешић.Б(2010):“Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 

http://www.recikliranje.com/
http://www.integralnoupravljanjeotpadom.com/
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Анаеробна дигестија – представља разлагање органског, биоразградивог дела чврстог 

отпада у гасове са високим уделом метана може се остварити путем анаеробног разлагања 

или анаеробне ферментације у реактору. После ферментације органског отпада издвојеног 

на извору, остатак ферментације се уобичајено третира аеробно до компоста. На тај начин 

коначни резултат ферментације отпада у већини случајева је сличан аеробном 

компостирању. Процесом разлагања настају биогас, компост и вода. Отпадна вода, настала 

процесом третмана, се пречишћава и један део може се вратити у процес.  

 Спаљивање отпада – представља оксидацију запаљивих материја садржаних у 

отпаду. Спаљивање се примењује у циљу смањивања количине отпада, а енергија која се 

добија из процеса спаљивања се може искористити за добијање топлотне и/ или 

електричне енергије.  Ово је савремени начин уништења отпада. Развојем индустрије ова 

метода је почела да се примењује и на отпатке који долазе у класу опасног отпадног 

материјала.Ово је често погодан начин третмана и одлагања у областима са великом 

густином становништва, где нема довољно или нема погодног земљишта за одлагање 

третираног отпада. 25 Међутим, спаљивање отпада доводи до стварања загађујућих 

супстанци ваздуха, загађене воде од хлађења пепела и добијање чврстих отпадака. 

Пиролиза – је процес током којег долази до разлагања органског отпада при повишеној 

температури и у одсуству ваздуха. Током процеса долази до термичког разлагања 

органских материја у отпаду, при чему настају пиролитички гас, уље и чврста фаза богата 

угљеником.  

 Гасификација – је високотемпературни процес третмана отпада у присуству ваздуха 

или водене паре у циљу добијања горивих гасова. Технологија је заснована на познатом 

процесу производње гаса из угља. Производ реакције је мешавина гасова.26 

Плазма процес – овим процесом постижу се температуре 5.0000 С до 15.0000 С. Услед 

високе температуре долази до разлагања органских материја из отпада и топљења 

неорганских материја. У гасовитој фази долази до интензивног разлагања органских 

                                                 
25Николић, В. (2010): „Образовање за одрживо управљање отпадом“,Факултет Заштите на раду 

Универзитет у Нишу, Ниш. 
26Нешић.Б (2010): “Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 
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молекула, што готово у потпуности елиминише штетне емисије. То је уједно и главна 

предност плазма поступака.  

Oтпад као гориво – неки индустријски процеси и постројења за производњу енергије 

раде под условима који дозвољавају коришћење отпада високе топлотне моћи уместо 

конвенционалног горива. Најчешћи пример је производња цемента, где високе 

температуре и дуго време задржавања обезбеђују потпуно сагоревање отпада. 

 Физичко – хемијски третмани отпада – обухватају: неутрализацију, минерализацију, 

солидификацију, оксидацију, редукцију, адсорпцију, дестилацију, јонске измене, реверсне 

осмозе и друге физичко- хемијске процесе којима се смањују опасне карактеристике 

отпада.27 Солидификација је термин који се користи за широк опсег третмана који мењају 

физичко-хемијске особине отпада са циљем да га учине погодним за одлагање на депонију. 

Примењује се за третман течног отпада и муљева који садрже тешке метале и опасан 

отпад. Циљ је да се отпад конвертује у облик у коме се његови конституенти имобилишу 

тако да не могу бити изложени у околину. 

Одлагање отпада на депоније – сакупљени отпад се углавном одлаже на депоније 

Међутим, велики број депонија представља опасност по здравље становништва и животну 

средину и овим депонијама се управља веома лоше.  

Употребљавају се три типа депонија за одлагање отпада и тодепоније за одлагање 

неопасног отпада, депоније за одлагање инертног отпада, као и депоније за одлагање 

опасног отпада.28 

 За неопасан отпад се користе тзв. санитарне депоније, које представљају простор на 

коме се одлаже отпад који као материјал настаје на јавним површинама, нема својства 

опасних материја и не може се прерађивати. Депоније за одлагање опасног отпада се 

пројектују са посебним техничким захтевима. Овај отпад мора бити претходно третиран у 

складу са прописима. Депоније су неопходне у свакој изабраној опцији третмана, јер увек 

постоји један део отпада који се мора одложити. 

                                                 
27http://www.zakon_o_upravljanju_otpadom.com 
28http://www.zakon_o_upravljanju_otpadom.com 
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4.4. Технички аспекти управљања отпадом 

Предвиђено је оснивање регионалних центара за управљање отпадом.  Удруживањем 

општина, како би се заједнички управљало отпадом, успоставиће се систем регионалних 

центара који обухватају регионалну депонију за комунални отпад, постројење за селекцију 

рециклабилног отпада, трансфер станице, као и постројења за компостирање, а све точини 

потребну инфраструктуру за управљање отпадом. 

 У градовима је потребно одредити локације центара за одвојено сакупљање 

рециклабилног отпада, где би грађани сами доносили свој отпад. Локације регионалних 

центара за управљање отпадом, критеријуми и смернице за њихову изградњу морају бити 

планиране просторним плановима, а коначне локације одабирају се након истражених 

радова и спровођења поступка процене утицаја на животну средину. 

 Важно је донети нове критеријуме за вредновање и избор локација за депоније у 

складу са ЕУ. Основни циљеви у изради регионалног концепта управљања су рационално 

коришћење простора као ресурса и смањење трошкова управљања отпадом.  

 Регионалне депоније су депоније за неопасан отпад. У оквиру центара може бити 

изграђена и депонија за инертни отпад у складу са прописима. На овим депонијама може 

се одложити само: комунални отпад после сепарације, неопасан отпад било ког порекла 

који испуњава критеријуме за прихват отпада на депонију за неопасан отпад, стабилизован 

и нереактиван, ако граничне вредности загађујућих материја не прелазе граничне 

вредности за неопасан отпад.  

Регионална депонија мора да има и постројење за третман процедних вода. 

Постројења за сепарацију рециклабилног отпада се постављају на простору поред 

депоније. Поставља се технолошка линија за аутоматско разврставање отпада. Издвојени 

рециклабилни материјали се мељу, балирају или пресују и даље транспортују у постројења 

која су специјализована за рециклажу таквих рециклабилних материјала.  

Постројење за компостирање или анаеробну дигестију може обухватити комплетан 

механичко-биолошки третман отпада, или само аеробни третман отпада у постројењу или 

компостном пољу смештеном поред депоније.  
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 Трансфер станице су места за привремено складиштење, припрему и претовар 

отпада намењеног транспорту у регионални центар за управљање отпадом. Такође, 

представљају и место где се отпад истоварује из возила за сакупљање отпада, где се 

прегледа уз евентуално издвајање кабастог отпада, кратко се задржава, утоварује у већа 

возила и транспортује на даљи третман у регионални центар.29 

Уколико се претовар врши директно из возила за сакупљање у возила за транспорт, 

тиме се обезбеђује потпуна заштита животне средине. Као транспорт станице могу се 

користити и локације постојећих депонија за отпад које је неопходно санирати према 

одобреним пројектима санације. 

Слика бр.12: Пример трансфер станице за отпад 

 

Извор: www.transferstanice.com 

 На трансфер станицама се управља комуналним отпадом који настаје претежно у 

домаћинствима. Врсте таквог отпада су : 

 баштенски отпад (зелени отпад); 

 опасни кућни отпад; 

 рециклабилни отпад. 

                                                 
29 Стојковић Љ. (2014): „Модел организовања трансфер станица у регионалном систему управљања 

комуналним отпадом“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 

http://www.transferstanice.com/
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Положај и капацитет трансфер станице зависи од количине примљеног отпада, 

морфолошког састава, удаљености станице од регионалне депоније и врсте насеља. По 

капацитету трансфер станице се групишу на оне са: малим, средњим и великим 

капацитетом.  

За Нишавски округ предвиђа се изградња трансфер станица у Алексинцу, Сврљигу и 

Ражњу, а рециклажних дворишта у општинама Мерошина, Гаџин Хан, и пет градских 

општина града Ниша. По свом садржају рециклажно двориште је могуће сместити у 

урбани део градова, јер не захтева велики простор и не загађује околину . Због близине 

рециклажног центра у оквиру Регионалне депоније ’’Келеш’’ не предвиђа се изградња 

посебног рециклажног дворишта за општину Дољевац. 

 Центри за одвојено сакупљање рециклабилног отпада су места намењена 

разврставању и привременом складиштењу посебних врста отпада. Они имају значајну 

улогу у укупном систему управљања отпадом јер служе као веза између јединице локалне 

самоуправе и грађана, овлашћених сакупљача и лица која врше третман. Локације за 

постављање центара треба да обезбеде јединице локалне самоуправе. Нешто детаљније о 

центрима говорићемо у даљем обрађивања овог рада. 30 

 Примарна селекција отпада ће се постепено уводити. А оно што је потребно је 

стална кампања као и едукација грађана о потреби и знању примарне селекције.  

 У складу са Законом о управљању отпадом обавезе локалних самоуправа су: да 

организују и спроводе управљање отпадом на својој територији, да донесу локални план 

управљања отпадом и да обезбеде услове за спровођење тог плана.  Две или више јединица 

локалне самоуправе могу заједнички да управљају отпадом, ако им је то заједнички 

интерес, под условима који су утврђени законом.31 

 У наредном периоду, је потребно радити на санацији постојећих депонија које 

представљају ризик по животну средину. Санација одлагалишта отпада би требало да се 

спроводи у складу са законима који су усаглашени са захтевима директива ЕУ. 

                                                 
30 Нешић.Б (2010): “Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 
31 Нешић.Б (2010): „Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 
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4.5. Социјални аспекти управљања отпадом 

Овај аспект управљања отпадом односи се на: начине коришћења материјала, 

генерисање и одлагање отпада и остале потребе и захтеве управљања отпадом, учешће 

корисника у управљању отпадом кроз различите активности и социјалне услове радника на 

управљању отпадом.32Настајање отпада код становништва је примарна функција њихове 

потрошње а тиме и њихових социо – економских карактеристика. Такође је и у вези са 

односом људи према отпаду: начин коришћења материјала и руковање отпадом, интересу 

за смањење и минимизацију отпада, степен до којег они разврставају отпад и степену 

неовлашћеног одлагања. Став људи утиче не само на карактеристике настајања отпада, већ 

и на њихов интерес и вољу за плаћањем услуга сакупљања. На њихов однос се може 

утицати кроз кампање развијања јавне свести, као и едукативне мере о негативним 

утицајима неодговарајућег сакупљања отпада на здравље становништва и животну 

средину и вредност ефективног одлагања. Кампања, такође може информисати 

становништво о њиховим одговорностима као произвођачима отпада и њиховим правима у 

односу на услуге управљања отпадом. 

Приципи социјалног аспекта су : 

 оријентација управљања отпадом према стварним потребама и 

захтевима становништва за услугама; 

 подстицање руковања и одлагања отпада који доприносе 

ефективности и ефикасности комуналних услуга; 

 развијање јавне свести становништва о проблемима и приоритетима 

везаним за управљање отпадом; 

  промовисање ефективних економских захтева плаћања за услуге 

сакупљања отпада и одлагања отпада; 

  подршка доприносу корисника за самоорганизовањем локалног 

сакупљања отпада; 

                                                 
32Нешић.Б (2010): „Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 
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  имплементација рада у склопу система управљања отпадом, заштите 

здравља радника на управљању отпадом и побољшању њихове социоекономске 

сигурности.33 

 Развој људских ресурса за одговарајуће и одрживо управљање отпадом може се 

поделити на три главне области: професионална обука кадрова (укључујући обуку 

произвођача отпада), образовање и развијање јавне свести. 

 Циљ обуке кадрова и развијања јавне свести је стварање препорука за акције које ће 

повећати ниво свести најширег становништва о проблемима животне средине, а посебно 

деце и младих људи. Тиме ће се створити подлога за будуће акције и одрживо управљање 

отпадом, осигурати адекватна техника и професионална компетентност на свим нивоима у 

институцијама и организацијама, запослених у државним органима на свим нивоима у 

институцијама и организацијама,запослених у државним органима на свим нивоима у 

складу са надлежностима, укључујући компаније из приватног сектора, са одговорношћу 

за управљање отпадом и спровођење закона на свим нивоима.  

Обука кадрова –побољшање управљања отпадом је потреба за развијањем 

способности професионалаца који раде у индустрији и увођење техника и технологија у 

образовање будућих професионалаца у области отпада. Јавна свест о отпаду и животној 

средини мора се развијати кроз медије, кроз образовање у школама и кроз разне кампање. 

Особље које ради у области управљања отпадом мора бити професионално обучено за свој 

положај. Стручна лица из области управљања отпадом морају помоћи успостављању 

образовања, развоју политике и наставног програма.34 

 Посебна пажња треба бити посвећена школама. Ефикасно образовање и мотивација 

у основној школи ће имати дугорочне ефекте на понашање појединаца. Ти појединци, ће 

касније постати учесници у реализацији разних иницијатива у управљању отпадом, кроз 

свакодневни контакт са отпадом. 

                                                 
33Нешић.Б (2010): „Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 
34Нешић.Б (2010): „Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 
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Професионална обука је неопходна у следећимобластима управљања отпадом: правни 

и законодавни оквир, финансијски систем и рачуноводство, економско планирање и 

буџети, припрема тендера, лиценцирање и мониторинг, здравље људи и сигурност, пракса 

и поступци сепарације отпада, пракса и поступци индивидуалног компостирања, 

управљање медицинским отпадом као и пракса и поступци управљања опасним отпадом.35 

Слика бр. 13 : Деца и рециклажа 

 

Извор: www.vaznostreciklazе.com 

Развијање јавне свести –компаније које се баве отпадом у своје уговоре морајуда 

укључе и кампању за развијање јавне свести о квалитетном управљању отпадом. Важно је 

показати јавности утицај погрешног одлагања отпада на животну средину и утицај на 

њихово здравље. Грађани морају да имају приступ информацијама, што је и озваничено 

усвајањем Закона о потврђивању конвенције о доступности информација, учешће јавности 

у доношењу одлука и право на правну заштиту у питањима животне средине.Спровођење 

закона које се односи на јавност, као што је забрана избацивања отпада на илегална 

сметлишта је други механизам за развијање јавне свести који мора бити развијен.  

Кампања развијања јавне свести треба да подстиче индивидуалне потрошаче да 

помогну достизање одрживог управљања отпадом кроз смањење настајања отпада, 

                                                 
35Нешић.Б (2010): „Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 

http://www.vaznostreciklazе.com/
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куповину производа направљених од рециклабилних материјала, раздвајање отпада за 

рециклажу и учешће у локалним радионицама о управљању отпадом. 36 

Локална кампања треба да користи све облике медија и да стекне поверење 

становништва, да буде провокативна ида истиче индивидуалне акције, да користи 

једноставне циљане поруке, као и једноставне поруке. Посебна пажња се треба посветити 

развијању свести о потреби одрживог управљања опасним отпадом као и потреби за 

изградњу инфраструктуре у виду постројења за складиштење, третман и одлагање. 

Слика бр.14: Развијање јавне свести о управљању отпадом 

Извор:www.googleimages.com 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36Нешић.Б (2010): „Управљање комуналним отпадом и потенцијали за рециклажу јужне и 

југоисточне Србије“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 

http://www.googleimages.com/
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4.6. Оцена стања у управљању отпадом 

Без обзира на активности које се предузимају, стање у управљању отпадом још увек 

није задовољавајуће. Организованим сакупљањем комуналног отпада покривено је само 

око 60 % становништва у Нишавском округу, док руралне области још увек нису довољно 

покривене. Отпад се одлаже на званичне депоније, које не задовољавају ни минимум 

техничких захтева.У нашој земљи евидентирано је око  4.481 дивљих депонија.  

 Очекује се почетак изградње неколико регионалних депонија – регионалних 

центара за управљање отпадом. У нашој земљи се не примењује одвојено сакупљање и 

рециклажа амбалажног отпада и другог комуналног отпада. Стање опасног отпада на 

депонијама је проблематично и захтева интегрални приступ у решавању проблема. За сада 

не постоји ни једно трајно складиште опасног отпада које одговара прописима, а 

привремено одлагање се углавном врши у кругу предузећа и врло често на неадекватан 

начин. Нема постројења за третман опасног отпада, а не постоји ни систем одвојеног 

сакупљања медицинског отпада. 

 У нашој земљи, али и у Нишавском округу јавна свест о поступању са отпадом још 

увек није довољно развијена. Едукација становништва није адекватна, као ни  начин 

поступања са отпадом и важност рециклаже.  

У управљању отпадом су идентификовани следећи проблеми: недовољна 

инфраструктура за третман и одлагање отпада, заједничко одлагање комуналног и опасног 

отпада из домаћинстава, недостатак података о саставу и токовима отпада, непостојање 

постројења за складиштење, третман и одлагање опасног отпада, загађење земљишта, 

површинских и подземних вода отпадом. 
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5. Сепарација отпада 

Сакупљање отпада је активност системског сакупљања и раздвајања отпада ради 

даљег третмана или одлагања. Сам процес сакупљања отпада је важан, пре свега због 

очувања здравља људи и животне средине, али и због естетских и финансијских разлога. 

Појам прикупљања отпада укључује не само његово сакупљање већ и преношење тих 

материја након сакупљања до места где се возило за сакупљање празни. Редукција отпада 

се не треба одабрати због недостатка других опција, о њој се мора размишљати сваки пут 

када се доноси одлука о коришћењу ресурса. Редукција мора бити осмишњена од 

пројектовања, преко израде, до транспорта, амбалаже и продаје производа. Потрошачи 

такође треба да учествују у редукцији отпада куповином производа који дају минимални 

отпад. Да би могли да се примене позитивни принципи управљања отпадом, а поготово 

рециклажа отпада, неопходно је спровести сепарацију отпада.37 

Слика бр. 15: Раздвајање отпада 

 

Извор : www.googleimages.com 

 

 

                                                 
37Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш. 

http://www.googleimages.com/
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5.1. Принципи сепарације отпада 

Сепарација отпада представља поступак раздвајања отпада на неколико жељених 

категорија. Отпад се раздваја на рециклабилни и нерециклабилни део. Рециклабилни 

материјали су они из којих се даљим поступцима могу извући корисне сировине. 

Нерециклабилни део отпада је део који се, услед недостатка начина извлачења корисних 

компоненти, као такав шаље на неки од других поступака обраде (депоновање, термички 

третман и др ). Издвајање рециклабилног материјала из отпада се може извести на два 

начина сортирања отпада: као примарна и као секундарна сепарација. 

Примарна сепарација је принцип који подразумева издвајање корисних 

компомененти из отпада на месту настанка и његов транспорт до комуналних станица, 

трансфер станица или на одлагање. У мање развијеним земљама овај принцип се спроводи 

малим возилима, бициклама или ручним колицима. Секундарна сепарација представља 

начин извлачења корисних сировина у постројењима за сепарацију. Да би систем 

примарне сепарације функционисао потребно је постићи одређене предуслове који 

поскупљују процес и то пре свега едукацију становништва као и редовно сакупљање 

отпада.38 

Да би принципи сепарације били успешни неопходно је да се сакупљање и транспорт 

отпада спроведу на што ефикаснији начин. Код примарне сепарације то значи пронаћи 

начин сакупљања отпада који ће одговарати локалном становништву, његовим навикама, 

начину становања, економском стандарду итд. Док је код секундарне сепарације од 

суштинског значаја проналажење оптималног начина сакупљања и транспорта отпада 

имајући у виду велики финансијски удео ове активности у целокупном систему управљања 

отпадом. 

 

 

 

                                                 
38Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш. 
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5.2. Примарна сепарација 

Постоје четири основна типа прикупљања отпада: комунално, блоковско, сакупљање 

на улици и сакупљање од врата до врата.  

Комунално сакупљање – планирање и организација сакупљања отпада могу да се 

поједноставе уколико се употребљавају велики комунални контејнери за одлагање отпада. 

Овај принцип је прихватљив и економски оправдан. Проблем настаје ако становништво не 

прихвати овај принцип или због велике удаљености или због несарадње. Уколико су 

услови такви да индивидуални сакупљачи користе сировине из канти долази до прљања 

места за контејнер што изискује поново чишћење и подизање цене услуге одржавања 

хигијене. Уколико се усвоји овај принцип одлагања у контејнере треба обратити пажњу на 

њихов распоред према корисницима, као и на њихов облик и принципе пражњења који 

спречава расипање отпада. Добре резултате су дали подземни контејнери.39 

Блоковско сакупљање – у овом систему возило за сакупљање путује на редовној 

линији према уговореној фреквенцији (два до три пута недељно или дневно, према 

распореду). Постоје многе варијације овог начина сакупљања, али главна карактеристика 

је да су становници власници контејнера и да их извлаче и предају сакупљачима према 

раније договореном и прецизном времену.40 

Сакупљање на улици – представља систем који захтева редован сервис и прецизан 

распоред сакупљања отпада. Становници стављају своје контејнере у одређено време на 

ивичњаке улица и уклањају их са улице након пражњења. Важно је да су контејнери 

стандардног типа. Ако се не користе стандардне посуде, отпад ће бити одлаган у било које 

врстеконтејнера, као што су корпе, картонске кутије или гомиле. Под таквим условима 

отпад се расипа од стране животиња и ветра, и тиме сам процес прикупљања постаје 

неефикасан. 

 

                                                 
39Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш. 
40Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш. 
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Слика бр.16. : Сакупљање отпада на улици 

 

Извор: www.googleimages.com 

Сакупљање од врата до врата – у овом систему становништво не учествује у процесу 

сакупљања отпада. Сакупљач улази у простор намењен овим потребама (двориште или 

башту), носи посуду до возила, празни је и враћа на своје место.  Овај систем је скуп због 

високог удела времена проведеног у ходу између возила и места одлагања као и од једне 

зграде до друге.41 

Слика бр. 17: Сакупљање отпада од врата до врата 

 

Извор : www.googleimages.com 

 

 

                                                 
41Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш. 

http://www.googleimages.com/
http://www.googleimages.com/
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Постоје два основна типа посуда за сакупљање отпада: 

Власнички контејнери-канте, се користе за сакупљање отпада из једног 

индивидуалног домаћинства и износи се на улицу ради пражњења према раније уговореној 

динамици. 

Сет-оут контејнери, су постављени на отворено или укопани у земљу. Постоји читав 

спектар других врста и величина посуда за сакупљање чији је циљ прилагођавање 

локалним условима и побољшање ефикасности сакупљања. 

 

Слика бр.18: Власнички контејнери    Слика бр.19 : Сет-оут контејнери 

  

Извор : www.kontejneri-kantezasmece.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kontejneri-kantezasmece.com/
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5.3. Секундарна сепарација 

Ова врста сепарације може се обављати на постројењима за сепарацију отпада. 

Издвајање отпада врши се ручно, механички (аутоматски) или комбиновано. Један од 

предуслова за успешност целог принципа издвајања корисних компоненти из отпада 

секундарним сортирањем је правилно и оптимално сакупљање и транспорт отпада, с 

обзиром да велики удео трошкова ове активности утиче на укупну цену. 

Сакупљање комуналног отпада – обухвата прикупљање чврстог отпада са места 

колективног и индивидуалног одлагања отпада и одвожење до места за секундарну 

сепарацију или до трансфер станице. Процес сакупљања је најскупљи део управљања 

чврстим отпадом.42 

Оптимизација рада возила – с обзиром да  секундарно сакупљање отпада има високу 

цену у укупним трошковима управљања отпада, потребно је сагледавање свих могућих 

начина да се повеже продуктивност и ефикасност овог дела управљања отпадом. Један од 

показатеља ефикасности система сакупљања отпада је продуктивно возило. Планирањем 

рута сакупљања отпада, може се повећати продуктивност возила кроз ефикасно рутирање, 

фреквенцију и максимизирање фреквенције посаде возила. Алати који се најчешће користе 

да би се планирале руте сакупљања отпада су учесталост и студија кретања. Први корак у 

планирању ефикасног прикупљања отпада је процена тренутног стања система сакупљања 

отпада и његове ефикасности. 43 

 

 

 

 

                                                 
42Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш. 
43Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш. 
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6. Систем прикупљања и транспорта отпада 

Прикупљање и транспорт отпада на територији града Ниша обавља ЈКП „Медиана“. 

Управљање отпадом у Нишу је поверено овом предузећу, чија је делатност одржавање 

чистоће у граду, организовани одвоз комуналног и индустријског отпада и његово 

депоновање као и одржавање јавне хигијене у граду. 

 Сакупљање отпада и његов транспорт обавља се оскудним возним парком. 

Капацитет у погледу броја возила је адекватан за тренутни ниво покривености услугама. 

Међутим, већина возила за сакупљање отпада је застарела, у недовољном броју 

заступљена и потребна је њихова замена.  

Недостају контејнери и канте за сакупљање како мешаног комуналног отпада, тако и 

рециклабилног. Још један велики проблем, на који треба указати је нелегална активност 

неформалних сакупљача рециклабилног отпада. Евидентна је појава масовне крађе 

сепарисаног отпада са рециклажних острва, уместо да сви чиниоци система сакупљања 

амбалажног отпада раде на развоју истог и сакупљању што већих количина овог отпада.  

Једини начин решавања овог проблема је боља интеграција са свим чиниоцима 

система управљања отпадом ради спречавања нелојалне конкуренције и ради покривања 

што веће територије  Нишавског округа системом сепарације отпада.  

 

6.1. Постројења за сепарацију, третман и одлагање отпада 

У оквиру система за управљање отпадом на територији Нишавског округа постоје 

несанитарна депонија, рециклажна острва и рециклажни центар који је у формирању. 
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6.1.1. Рециклажна острва 

На територији Нишавског округа од рециклабилних материјала највише се генерише 

ПЕТ амбалажа. Пројекат „Унапређење управљања рециклабилним отпадом “ у граду Нишу 

кроз увођење примарне сепарације отпада подразумева постављање судова за одвојено 

прикупљање рециклабилног отпада и то пластичних контејнера за сакупљање 

рециклабилног отпада и деобу картонских кутија за одлагање канцеларијског отпада. 

Сврха овог пројекта је обезбедити услове за развој позитивних еколошких навика грађана 

и њихово активно укључивање у процес управљања отпадом, ширење система сепарације 

рециклабилних материјала, али и отварање нових радних места у рециклажној индустрији. 

Постоје реалне могућности за унапређење рециклажне индустрије, а самим тим и 

социјални бољитак грађана Ниша. 44 

 

Слика бр.20: Рециклажно острво 

 

Извор: www.reciklazaotpada.com 

ЈКП “Медиана”  констатно ради на укључивању нових генератора  рециклабилног 

отпада у њен систем сакупљања, водећи при том рачуна да је најефикаснији систем 

сакупљања управо на извору настанка, а не на јавним површинама у граду Нишу. 

                                                 
44Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш 

http://www.reciklazaotpada.com/
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6.1.2. Рециклажни центар 

Локација на којој се обавља делатност сакупљања, сортирања и обраде секундарних 

сировина налази се у индустријаској зони и заузима површину око 5,5 hа. Улаз у комплекс 

постројења за складиштење и припрему за транспорт рециклабилног отпада је из улице 

Ивана Милутиновића (пут Ниш – Медошевац). Центар за сортирање и складиштење свој 

пословни систем базира на преузимању отпада од три врсте генератора отпада:  

индустрија, комерцијала и домаћинства. Сировине које се сакупљају су рециклабилни 

материјали сакупљени примарном селекцијом, а то су папир, картон, ПЕТ (обојен и 

необојен), пластична фолија, тетрапак, алуминијумске конзерве и стакло. Постројење за 

сортирање садржи три повезана система (линију за транспорт, линију за сортирање и 

линију за балирање), као и део за складиштење. Испод радних места се налазе контејнери у 

које се убацују селективни материјали. Након селекције, рециклабилни материјали се 

пресују у ''бале'' ради лакше манипулације и предају лицу које врши транспорт наведених 

материјала, односно лицу које врши њихово складиштење и третман.45 

Слика бр.21: Пример рециклажног центра 

 

Извор : www.recyclepleace.com 

 

                                                 
45Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш 

http://www.recyclepleace.com/
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На самом улазу у Центар се налази колска вага, на којој се мере возила која 

допремају рециклабилне материјале. Након мерења возила, врши се истовар допремљених 

материјала у складиште сировина, које се налази у наткривеном простору испред хале. 

Празно возило иде на мерење, а потом напушта центар.  Ако су рециклабилни материјали 

допремљени у кесама, врши се ручно цепање кеса, изнад подног транспортера, који се 

налази у наткривеном простору испред хале. Са једне стране оивичен је лименом плочом, 

да се не би рециклабилни материјали расипали, односно да би се обезбедило да се задрже 

на траци. Кесе се после пражњења убацују у контејнер (канту) који је и предвиђен за то. 

Уколико су рециклабилни материјали допремљени возилом или у контејнерима у расутом 

стању, након истовара, се ручно лопатама пребацују на подни транспортер. Рециклабилни 

материјал, који у центар донесу индивидуални сакупљачи, мери се на електронској ваги и 

затим ставља у контејнер са истим материјалом (који чека на балирање). Ако су у питању 

конзерве, оне се одмах разврставају у одговарајућу врећу, и одвајају алуминијумске од 

челичних конзерви. Материјали који заостану после сортирања падају у контејнер 

запремине 1,1 m3. Када се овај контејнер напуни, потребно је померити га, ручно гурањем, 

на предвиђену локацију и на његово место ставити празан контејнер. По потреби се 

понавља поступак. Пуни контејнери, у којима се налази отпад, одвозе се на депонију 

специјалним возилом за сакупљање и одвожење отпада. Материјал за балирање се убацује 

у бункер пресе који се пуни, док се не обезбеди довољна количина за прављење бале. 

Истовремено, док преса прави балу од једне врсте материјала, друга врста сортирног 

материјала може да се убаци у усипни левак косог тракастог транспортера пресе. Пресе зе 

везују жицом и тако направљене бале виљушкаром се превозе до наткривеног складишта и 

слажу у део намењен за одређене материјале. 46 

Поред наведених рециклабилних материјала, у оквиру дела за сакупљање посебних 

токова отпада, предвиђено је место за следеће отпадне материјале: амбалажу од опасних 

материја, боја и лакова, кабасти отпад из домаћинства, електрични и електронски отпад, 

отпадне флуоросцентне цеви, акумулаторе, батерије, моторна уља, гуме. За све наведене 

материјале биће обезбеђена опрема у складу са правилницима за њихово складиштење и 

опрема у случају настанка акцидентних ситуација. 

                                                 
46Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш 



Стратегија и проблеми управљања отпадом Нишавског округа 

48 

 

7. Рециклажа отпада 

Рециклажа представља поновно коришћење материјала који представља отпад и 

враћање у производни процес, а све у циљу заштите животне средине, али и обезбеђења 

економских ефеката.  

Отпад се јавља у различитим облицима (разне врсте стакла, папира, метала, пластике, 

текстила, и електронике). Прикупља се из привреде или од становништва, а затим се 

сортира, чисти и, путем одговарајућих процеса прераде, трансформише у секундарне 

сировине, које се могу поново користити у процесу производње. У нашој земљи рециклира 

се само 9,6 % отпада.Рециклажа је један затворен циклус производа и стога се може рећи 

да прати животни век производа. Оно што је ипак најзанимљивије када је рециклирање у 

питању, свакако је његова важна улога да се један производ, пошто је потрошен, поново 

стави у производни процес. 

Слика бр. 22: Знак за рециклажу 

 

Извор : www.recikliranje.coм 

Рециклажа је такође и један од сегмената управљања отпадом, али, у новије време, и 

управљања пословањем предузећа. Ефекти рециклирања на животну средину су познати и 

веома значајни, али оно што је мање познато јесте економска корист од рециклаже. 

Индрустрија рециклаже обезбеђује отварање нових радних места, а привреду земље чини 

конкурентнијом. 

Рециклажа је важна јер њоме штедимо сировинске ресурсе. Када употребљене 

материјале рециклирамо добијамо нове производе и смањујемо потребу за коришћењем 

нових ресурса. Рециклажом штедимо и енергију, јер је далеко већа потрошња енергије при 

http://www.recikliranje.coм/
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прављењу нових сировина него код рециклирања. Такође, она доприноси заштити животне 

средине, јер су сви процеси у којима се добијају руде и сировине, потенцијално штетни по 

животну средину, али и смањењу депонија и деградацији тла, зато што се број људи 

свакодневно повећава, и сразмерно броју људи се повећава и количина отпада. 

Економски ефекти рециклаже могу се посматрати са три аспекта:  

 директни ефекти  

 индиректни ефекти и 

 индуковани ефекти.47 

Карике у ланцу рециклирања су: сакупљање отпада, издвајање отпада, прерада 

отпада и израда новог производа. У погледу могућности поновног искоришћења, 

материјали могу да буду: рециклабилни, нерециклабилни,опасни и безопасни.48 

У Нишавском округу у последњих десетак година постоји тренд успостављања 

рециклажне индустрије. На тржишту су се основале  компаније које се највише баве 

рециклажом пластике, папира, метала, електричног и електронског отпада, отпадног уља и 

др. Од великог значаја би било уколико би се имао увид у количине отпада којим те 

компаније управљају. Нажалост, не постоји довољно података о тој делатности. Поред 

компанија које се баве рециклажом појединачних врста отпада, постоје компаније и 

удружења формалног и неформалног типа која сакупљају различите врсте секундарних 

сировина и баве се издвајањем рециклабилних компоненти из комуналног отпада. 

 

 

 

 

                                                 
47Брзаковић Р. и Марјановић З. „Рециклажа као елемент заштите животне средине“, Национална 

конференција о квалитету живота, Крагујевац (2006.) 
48Брзаковић Р. и Марјановић З. „Рециклажа као елемент заштите животне средине“, Национална 

конференција о квалитету живота, Крагујевац (2006.) 
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7.1. Рециклажа папира и картона 

Целулоза је сировина за производњу папира и она се добија из дрвне масе,  а све то 

значи да се велике површине шуме морају уништити за задовољење потреба индустрије 

производње папира. 

Међутим, папир је најзаступљенији рециклабилни материјал у градском отпаду. 

Рециклажа отпадног папира је ефикасан начин за смањење потрошње енергије и воде, за 

смањено загађење ваздуха и очување шумских добара. 

 Производњом папира из рециклирајућег материјала, уместо из целулозног дрвета, 

постиже се енергетска уштеда и до 74%, зависно од технолошког поступка и врсте 

отпадног папира. Добијањем папира из једне тоне рециклираног папира смањује се 

емисија штетних гасова за око 70%. Сваком тоном рециклираних новина сачува се 17 

стабала дрвећа. За израду 700 папирних кеса за куповину, потребно је једно дрво старости 

између 15 и 20 година. Већи број произвођача амбалаже у Србији користи папир, за који 

домаћи извори нису довољни, па се значајан део секундарног папира увози. Свака тона 

рециклираног канцеларијског папира значи уштеду 1.436 литара нафте. Ово су само неки 

од разлога зашто је потребно рециклирати папир.49 

Слика бр.23 : Рециклажа папира 

 

 Извор :www.googleimages.com 

                                                 
49Марковић Н. (2009): „Кућни отпад од проблема до решења“, шта.дело, Београд. 

http://www.googleimages.com/
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 У плаве контејнере за папир треба одложити: новине, часописе, проспекте, каталоге, 

папир за писање, књиге, папирне кесе, картон и сл. A не треба одложити: прљави и 

зауљени папир, пластиком обложен папир или картон, амбалажу од лекова, тетрапак и др. 

Након сакупљања, папир се сортира, сабија (пресује) у бале и одвози на даљу 

прераду. Рециклажом папира и картона прво спашавамо шуме, друго штеди се  на енергији 

за производњу и то чак до 40% и као треће нема производње метана. 

 На територији Нишавског округа предузећа која се баве рециклажом папира и 

картона су „Папир Сервис ФХБ“  (има постављене пресконтејнере, пресе и корпе за стари 

папир у широј околини Ниша, а транспорт папира се обавља специјалним наменским 

возилима и то: корпарима, подизачима и возилима за транспорт пресконтејнера) и 

предузеће „ТЕХНОПАПИР“ д.о.о.  ( које поседује све техничке и организационе услове за 

прикупљање, транспорт и складиштење амбалажног отпада и папира ). 

 

7.2. Рециклажа пластике 

Пластика је материјал који се добија из нафте, руда која се налази у унутрашњости 

Земље. Дуг период разградње пластике (од 100 до 1.000 година) намеће потребу заштите 

животне средине од ове врсте отпада. Око 80% пластичне амбалаже се може поново 

топити и гранулирати а преосталих 20% се разграђује при поновном топљењу.50 

Доминантна пластика је PET, па се у већини земаља  па и код нас, она скупља 

одвојено од осталог отпада издвајањем у жуте контејнере. Чепови са PET боца могу бити 

уклоњени пошто су прављени од друге врсте пластике и да би се обезбедило несметано 

сабијање у балеру. 

Ниска цена сировина, мала маса и различите могућности прераде само су неки од 

разлога све веће примене пластичних материјала. Осим тога, утрошак енергије при 

производњи пластичне амбалаже много је мањи него при производњи, нпр. стакла или 

алуминијума.  

                                                 
50Марковић Н. (2009): „Кућни отпад од проблема до решења“, шта.дело, Београд. 
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При спаљивању четири пластичне кесе потроши се онолико кисеоника колико је 

потребно човеку за 1 дан, што говори о опасности уништавања и спаљивања пластике. 

Зато је најбоље решење превентивне мере, избегавање куповине и коришћење пластичне 

амбалаже и кеса. 

Слика бр.24: Рециклажа пластике 

 

Извор: www.recyclingplastic.com 

У последње време су се појавиле посебне врсте пластике које се могу рециклирати и 

таква пластика на себи има знак рециклаже. Такву пластику је потребно сакупљати и 

рециклирати. 

На територији Нишавског округа предузећа која се баве рециклажом пластике су : 

„Снг“ компанија (основна делатност је рециклажа обојеног метала и свих врста пластике ), 

„Нивес“ д.о.о (бави се рециклажом отпадних сировина од пластичних маса до 

полупроизвода- регенерата), и „ПЕТ рециклажа“ д.о.о.( њена главна делатност је откуп и 

рециклажа ПЕТ амбалаже, и налази се у Мерошини). 

 

 

 

 

http://www.recyclingplastic.com/
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7.3. Рециклажа стакла 

Стакло је потпуно неразградива компонента кућног отпада, што подстиче захтев 

друштва за што већим степеном његове рециклаже. Један од облика рециклаже је 

спровођење поступка повратне амбалаже који је 80% ефикаснији од процеса производње 

стакла. 

Стаклени крш се може користити као грађевински материјал за израду фасадних 

премаза, дренажних материјала и сл. Стаклени лом у коме су присутне нечистоће (метали, 

неметали…) може се употребити за припрему асфалта, производњу стаклених влакана за 

изолацију и сл. Отпадне флаше, тегле и сл. одлажу се у зелене контејнере. 51 

Стакло је материјал који се у потпуности може рециклирати, што значи да се од 1 

тоне стакленог лома, уз додатак енергије, добија 1 тона новог рециклираног стакла истог 

квалитета. 

Главне предности рециклаже стакла су уштеда енергије (25%), минимално загађење 

ваздуха, рециклажом једне тоне стакла уштеди се 30 тона нафте и смањују се капацитети 

потребни за крајње одлагање. 

Треба имати на уму да је рециклажа друга најбоља могућност, а најбоље еколошко 

решење је коришћење повратне амбалаже. 

На територији Нишавског округа постоји само једно предузеће које се бави 

рециклажом стакла и зове се „Српска фабрика за рециклажу - Грејач“ а.д. Капацитети 

предузећа су третман 30000 тона амбалажног стакленог отпада на годишњем нивоу. Ради 

олакшавања процеса прикупљања стакленог амбалажног отпада поседује специјализоване 

контејнере као и контејнере за сакупљање амбалажног отпада у урбаним срединама. 52 

 

 

                                                 
51Марковић Н. (2009): „Кућни отпад од проблема до решења“, шта.дело, Београд. 
52Група аутора (2014) : „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш 
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7.4. Рециклажа метала 

Метал је присутан у свакодневном животу у најразличитијим облицима, од конзерва 

и прибора за јело до аутомобила, камиона и мостова. За сваку људску креацију где се 

користи метал, до њега се долази на исти начин, из руде метала.53 

Рециклажом тих материјала штеди се енергија потребна у процесу прераде руде и 

стварања самог материјала, штеди се простор на депонији, али рециклирање метала, а 

посебно алуминијума, узрокује емисије диоксина, па је најприхватљивија опција управо 

избегавање коришћења алуминијумске амбалаже и челика где год постоје друге опције.54 

 У сиве контејнере одлаже се метални отпад: празне металне конзерве пића или 

хране, лименке, тубе, метални затварачи и чепови од боца, челичне цеви, стари алат и 

слично. Амбалажа од белог лима се прерађује у челичанама, топи и користи за добијање 

грађевинског челика (тзв. бетонски челик), и других производа од челика. 

Металу је потребно око 1000 година да се разгради у природи. Рециклажом 1 тоне 

челика уштеди се 1,5 тона руде гвожђа, 0,5 тона угља, употреби се 40% мање воде и 75% 

мање електричне енергије, такође ослободи се чак 80% мање угљен-диоксида.55 

На територији Нишавског округа предузећа која се баве овом рециклажом су „ 

JugoImpex“ д.о.о. (чија је основна делатност промет обојеним металима, а примарна 

делатност је откуп секундарних сировина, њихова обрада и рециклирање и продаја 

добијених полупроизвода и производа) и „Макsico“ (чија је основна делатност прерада 

отпадног гвожђа и алуминијума).56 

 

 

 

                                                 
53http://ekovrba.com/reciklaza-recilkiranje-.html 
54Марковић Н. (2009): „Кућни отпад од проблема до решења“, шта.дело, Београд. 
55http://www.ekologija.rs/reciklaza-znacaj-i-zanimljivosti 
56Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш 
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7.5. Рециклажа електронског и електричног отпада 

Електронски и електрични отпад спаде у категорију опасног отпада. Као што смо већ 

напоменули у претходном тексту обухвата: кућне апарате, ИТ опрему, расветну опрему, 

електронске играчке, медицинске уређаје, флуоресцентне цеви итд. 

Поражавајућа је чињеница да свега 15% електронских компоненти бива рециклирано 

док остатак углавном завршава на депонијама или у спалионицама. Постоји иницијатива 

да се са спалионица пређе на рециклирање, али рециклирање често представља нешто 

сасвим друго – растављање, дробљење, паљење, извоз и сл. То је у већини случајева 

неконтролисано и ствара додатну опасност.  

Челик и гвожђе чине око половину отпада, остали метали око 12%, а пластика 21%. 

По неким подацима количина бакра у е-отпаду се креће око 7%. Структура електро отпада 

је најчешће веома сложена, па је и технологија рециклаже често таква.57 

Забрањено је одлагање отпада од електричних и електронских производа без 

претходног третмана. Отпадне течности од електричних и електронских производа морају 

бити одвојене и третиране на одговарајући начин. Компоненте отпада од електричних и 

електронских производа које садрже ПЦБ обавезно се одвајају и обезбеђује се њихово 

адекватно одлагање.58 

На територији Нишавског округа рециклажом ЕЕ- отпада бави се предузеће 

„JugoImpex“ д.о.о. У саставу је електронске индустрије, и инсталира најмодернију 

технологију за рециклажу ЦРТ монитора, фрижидера и малих кућних апарата.59 

 

 

 

                                                 
57Марковић Н. (2009): „Кућни отпад од проблема до решења“, шта.дело, Београд. 
58http://www.zakon_o_upravljanju_otpadom.com 
59Група аутора (2014): „Анализа услуге сакупљања и транспорта отпада у граду Нишу“, 

публикација, Ниш 
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7.6. Проблеми рециклирања 

Развој ефективних повратних канала дистрибуције требао би да у великој мери 

олакша рециклажу. Да би се постигао циљ, бар два велика задатка морају да се испуне. 

Први, крајњи корисник мора да буде мотивисан да започне повратни ток одбаченог 

производа. Други, неопходан је већи степен кооперације између чланова повратног тока, 

него што је то данас случај.  

A ) Мотивација корисника  

Најважнија ставка рециклирања отпада из домаћинства је корисник. Истраживања су 

показала да су корисници навикути на комфор када је у питању амбалажа и одлагање 

амбалаже.Суштина сваког плана рециклирања мора бити да се мотивише корисник да 

сортира и врати његове отпадне производе. Постојећи финансијски подстреци вероватно 

неће осигурати њихову сарадњу. Молба да се подстакне грађанска дужност или друштвена 

одговорност је показала да има тренутно дејство, без дугорочног ефекта,а покушаји да се 

натера корисник на рециклирање дају само контра ефекат. Прави проблем је корисникова 

навика бацања амбалаже. Да се промене навике потрошача ће вероватно бити веома тежак 

задатак, али то се мора учинити ако желимо заиста да решимо проблем управљања 

отпадом.  

Б)  Супротстављени интереси канала и сарадња 

 Малопродајни ланци и остали посредници морају да буду спремни на сарадњу са 

произвођачима ако желимо да се повратна дистрибуција обавља успешно. Углавном, 

традиционални посредници у повратним каналима нису били вољни да сарађују, јер то 

није било финансијски исплативо.  

Посредник мора да броји или мери отпадни материјал, плати корисника, и да 

припреми материјал за испоруку произвођачу или погону за рециклирање. Без обзира на 

који начин се приступи, конфликти су неизбежни у повратним каналима.  
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В ) Будуће перспективе  

Рециклирање отпада је велики еколошки циљ. Иако је рециклажа технолошки 

изводљива, реализовати повратни ток отпадних материјала и производа представља велики 

изазов. Постојећи повратни канали дистрибуције су застарели, а финансијски подстреци, 

ако постоје су неадекватни. Већина посредника рециклира само као додатни извор зараде. 

Чак и данас, друштвени притисци и нестајање природних ресурса терају произвођаче да 

управљају отпадом, иако је цена откупа отпада ниска, а цена сакупљања и третирања 

материјала висока. 

 

8. Улога јавних комуналних предузећа у пракси 

управљања отпадом Нишавског округа 

Проблем отпада у Нишавском округусе до сада углавном решавао једноставним 

сакупљањем отпада и његовим одлагањем на обична сметлишта. Ово је посебно 

карактеристично за становнике руралних области који су, због непостојања организованог 

сакупљања отпада приморани да одлажу свој отпад на локална сметлишта, на разна друга 

места ван насеља или да га спале . Неконтролисано одлагање отпада, на тзв. сметлиштима, 

представља један од највећих извора загађења животне средине и опасност по здравље 

живих организама. 

У Нишавском округу свака општина организује своје услуге сакупљања отпада, кроз 

јавна комунална предузећа. Сакупљање отпада се углавном врши у урбаним срединама и 

проценат покривености сакупљања отпада у већини општина одговара проценту 

становника који живи у урбаним срединама. Међутим, организовано сакупљање отпада 

има бројне недостатке на којима се мора радити како би се они превазишли.Сакупљање 

отпада и транспорт у смислу расположиве опреме обавља се оскудним возним парком. 

Возила за сакупљање отпада у свим општинама су застарела, у недовољном броју 

заступљена и потребна је њихова замена. У овим општинама недостају контејнери и канте, 

као и специјални судови за сепарацију секундарних сировина. Цене услуга сакупљања 

отпада задовољавају само просту репродукцију, али не и за набавку нове опреме и возила. 



Стратегија и проблеми управљања отпадом Нишавског округа 

58 

 

За куповину истих, неопходна су средства општине, донације и делом кредити. Општинска 

ЈКП немају рециклажна дворишта за примарну селекцију (осим Ниша и Алексинца), али 

имају планове у вези са рециклажом. 60 

Карактеристично за све општине Нишавског округа, као и за већи број општина у 

Србији је да на комуналним депонијама, поред осталих недостајућих садржаја, недостају и 

колске ваге, па се с обзиром на то не врши мерење количине отпада које се сакупља и 

депонује. Утврђивање састава и количине отпада се базира на субјективним проценама 

лица из општинске управе и ЈКП укључених у управљање отпадом. С обзиром да се не 

мери тежина сакупљеног отпада, зна се само запремина сакупљеног отпада према 

запремини возила. Употребљавају се различити типови возила као што су аутосмећари, 

трактори, ауто-подизачи, камиони са различитим начином и степеном сабијања отпада. 

Као последица тога јављају се и различите специфичне тежине сакупљеног отпада.  

Сакупљање секундарних сировина се односи на сакупљање ПЕТ амбалаже, папира и 

картона, отпадних гума и метала. Тако сакупљене сировине се даље достављају фирмама 

за откуп и третман секундарних сировина на основу посебних уговора.61 

Комуналне депоније представљају локације где се отпад одлаже без контроле и без 

основне опреме. Не региструје се ни врста ни количина отпада. Депоније нису грађене по 

пројектима која укључују мере заштите животне средине, већ су то неуређене локације и 

оненемају дозволу аотпад се неправилно одлаже. Такође нема ни мерних уређаја за 

контролу загађења ваздуха и воде на депонијама. По правилу, депоније имају један 

прилазни пут, а већином су без ограда и капије и без обезбеђења (осим у Нишу и 

Алексинцу). Оне не задовољавају прописе из области заштите животне средине, а локације 

нису у сагласности са националном и регулативом ЕУ за избор локација за депоније. 

Општине немају резервне локације, него настављају да користе постојеће депоније до 

изградње регионалне санитарне депоније. Неке општине су већ урадиле пројекте за 

санацију и затварање депонија. Отпад се махом одлаже неплански. Не компактира се, због 

недостатка компактора. На неким депонијама се повремено користи булдожер и отпад се 

                                                 
60Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010)  : „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
61Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
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прекрива земљом. Иако је законом забрањено одлагање опасног отпада као што су 

медицински, кланични отпад и угинуле животиње, исти се одлажу на депонијама. На скоро 

свим депонијама врши се једна врста примарне селекције отпада (углавном метала).62  

У сеоским насељима у којима није регулисано сакупљање и одлагање отпада, већи 

део се оставља поред главних путева, железничких прилаза, у ободним шумама града или 

се баца у реке. Око 60 % депонованог отпада чини тзв. кућни отпад, док остали део 

припада кабастом отпаду, који се састоји од кућних апарата, делова намештаја, олупина 

возила и грађевинског шута. Органског отпада скоро и да нема јер се користи за храњење 

стоке. Оно што је често присутно у сеоским насељима је  неконтролисано спаљивање 

отпада, нарочито органског порекла, паљење њива након жетве иако је забрањено, а све то 

доводи до честих пожара и уништавања животне средине јер се не предузимају прописане 

казнене мере. 

На дивљим депонијама се стално налазе и тела угинулих животиња, као и хемијска 

средства за заштиту у пољопривреди којима је истекао рок трајања. Тиме су и створене 

могућности за појаву заразних болести код становнишва и угрожавање животне средине. С 

обзиром да депоније нису санитарно уређене, нити су преузете мере заштите животне 

средине, неопходно је да се за сваку општинску депонију уради потребна техничка 

документација и да се те депоније одмах по отварању регионалне санитарне депоније 

затворе, санирају и рекултивишу. Такође је потребно санирање постојећих дивљих 

сметлишта којих има знатан број на територији сваке општине у округу. 

 

 

 

 

 

                                                 
62Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
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8.1. Поступање са отпадом 

A. Поступање са индустријским и опасним отпадом 

У Нишавском округу се велики део отпада генерише изван домаћинстава. Овај отпад 

се разликује од састава кућног отпада, док индустријски у зависности од типа индустрије 

може садржати и опасне материје. Малоје података о индустријском отпаду. Евиденција се 

не врши систематски и у складу са законском регулативом.Због недостатак система 

националних лабораторија за опасан отпад настају проблеми и не дозвољава се 

идентификација и контрола опасног отпада. Посебан проблем је комунални опасан отпад 

који се одлаже заједно са осталим комуналним отпадом. Индустријски отпад се одлаже на 

местима у склопу постројења, а преостали део се одлаже са комуналним чврстим отпадом 

на градским депонијама. Главне методе поступања са опасним отпадом су складиштење и 

депоновање. Нагомилани отпад представља претњу за околину и због тога се тај проблем 

мора брзо решавати. На основу података, добијених испитивањем, у већини случајева 

поступање са опасним индустријским отпадом у округу није адекватно, нити је у складу са 

законским захтевима.63 

Слика бр.25 : Неадекватно поступање са опасним отпадом 

 

Извор:www.opasanotpad.com 

 

 

 

                                                 
63Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 

http://www.opasanotpad.com/
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B. Поступање са неопасним индустријским отпадом 

У неопасан индустријски отпад у Нишавском округу спада метал који се углавном 

одваја од осталог отпада и рециклира, биодеградабилни отпад из пољопривредних 

комбината и прехрамбене индустрије који се не користи поново већ углавном завршава на 

градским депонијама. У овом округу, селекција пластике, пластичне фолије и ПЕТ 

амбалаже се врши у знатној мери од стране ЈКП-а у граду Нишу и општини Алексинац. 

Тако сакупљена ПЕТ амбалажа испоручује се широм земље у складу са посебним 

уговорима, а текстил, кожа и стакло се углавном не рециклирају већ завршавају на 

градској депонији. 

C. Посебни токови отпада 

Производи обухваћени овим прописом су батерије, акумулатори, уља, електрични и 

електронски производи који након употребе постају отпад. У Нишавском округу, не 

постоји организован систем сакупљања коришћених акумулатора, батерија, електронске 

опреме, као ни ислужених возила тако да се они не користе као секундарне сировине већ 

се одлажу неконтролисано на дивљим депонијама где их неорганизовано прикупљају 

физичка лица.Постоје планови да се у једном Рециклажном центру, који се налази у Нишу, 

омогући сакупљање посебних токова отпада. Такође, и једна од чланица кластера 

Рециклажа Југ је у процесу добијања дозвола за рециклажно двориште за сакупљање ове 

врсте отпада.64 

Отпадне гуме су такође значајан еколошки проблем, пре свега због саме чињенице да 

разградња једне гуме у природи траје чак 150 година. Индустријска постројења и 

транспортна предузећа која генеришу отпадне гуме у процесу ремонта возила имају 

сопствен, интерни, начин одлагања који је ван сваке контроле, а мањи регенератори 

отпадних гума исте одлажу на дивљим и на градским депонијама. Добар део отпадних 

гума користи цементара у Поповцу као алтернативно гориво у производњи цемента, али 

нема тачних података о количинама и генераторима отпада.  

                                                 
64Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
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Бројна предузећа у округу користе велики број врста уља у различите сврхе, а као 

последица тога ствара се велика количина отпадног уља, које је такође опасан отпад. 

Нажалост не постоје евиденције генерисаних количина и врста насталих отпадних уља у 

индустријама.Отпадна уља се привремено складиште на локацији индустријског 

постројења, док се одређене количине уступају другим предузећима за подмазивање или у 

неке друге сврхе. Не постоји евиденција о количинама ПЦБ отпада који је присутан у 

округу и спада у опасан отпад.65Флуоросцентне цеви са живом завршавају у комуналном 

отпаду, на градским депонијама иако су опасан отпад. Генерисање електричног и 

електронског отпада није велико , али ни о њему се не води евиденција, нити се он третира 

као опасан отпад, већ завршава у комуналном отпаду, на дивљим и градским депонијама. 

D. Поступање са кланичним и отпадом из млекара 

У округу је распрострањено одлагање кланичног отпада на званичне и дивље 

депоније, затрпавање у њивама као и бацање у водоток. На скоро свим депонијама су 

уочени остаци угинулих и бачених животиња као и трагови остатака од клања стоке. 

Посебан отпад који се изваја је отпад из млекара, због својих микробиолошких 

карактеристика. О овом отпаду нема довољно података. Али оно што је потребно да се 

уради је издвајање, неутрализовање и посебно третирање отпада. 

Слика бр.26 : Угинуле животиње на депонији 

 

Извор: www.deponijaizivotinje.com 
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E. Поступање са медицинским отпадом 

Медицински отпад у укупном загађењу животне средине не заузима велики део, али 

је међу најопаснијим врстама отпада, јер може довести до зараза и тровања. У Нишавском 

округу системи за управљање отпадом су до 2009.године били лоши на свим локацијама.  

Према подацима Светске здравствене организације, ствара се око 0,7 кг по кревету на 

дан инфективног медицинског отпада до 2кг по кревету на дан. 66 

Развајање отпада на инфективни и неинфективни није пракса у већини установа. 

Болнице и домови здравља немају пећи за спаљивање отпада. 

 Дешава се и да болничко особље одложи медицински отпад у контејнере за 

сакупљање комуналног отпада па се тако тај отпад, одвози на градске депоније без икаквог 

претходног третмана. Лекови са истеклим роком трајања такође представљају проблем. 

Центар за уништавање инфективног медицинског отпада у селу Трупалу поред Ниша, 

покрива територију целог Нишавског округа. 

На подручју Ниша налази се још један овакав систем, у Клиничком центру Ниш, за 

медицински отпад са клиника те здравствене установе. У њему се третира и инфективни 

отпад из осталих медицинских установа у Нишу. Након третмана медицински инфективни 

отпад се одвози на градску депонију. Кадар за управљање овом врстом отпада је обучен за 

примену основних принципа раздвајања медицинског отпада, обележавања упакованог 

отпада и третмана истог. Мерење отпада се врши приликом пријема. Након мерења отпад 

се припрема за третман, раздвајањем у контејнере. 

Третман отпада обухвата физичке, хемијске и друге процесе који мењају отпад са 

циљем да су уклоне опасне карактеристике отпада и смање његове запремине. Третираном 

отпаду потпуно су уклоњене његове опасне карактеристике, па се сматра комуналним 

отпадом. 
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Закључна оцена стања управљања отпадом Нишавског округа 

Стање у области управљања отпадом у Нишавском округу је незадовољавајуће из 

следећих разлога: 

- не врши се евакуација отпада из већине руралних средина; 

- биланс количина и састав комуналног отпада нису довољно прецизни па постоји 

 проблем прогноза количина што може изазвати тешкоће у планирању капацитета; 

- несанитарно депоновање је главна опција управљања овим отпадом, што није у 

 складу са циљевима ЕУ; 

- недовољно се поштује законодавство; 

- нема ефикасних инструмената за подстицање смањивања настајања отпада као 

 приоритета у хијерархији управљања отпадом; 

- неконтолисана- дивља одлагалишта деградирају природу; 

- недовољно је развијена свест и знање становништва и запослених о управљању 

 отпадом; 

- јединице локалне самоуправе нису довољно стимулисане за удруживање на 

 регионалној основи; 

- не постоји одвојени систем за сакупљање опасног отпада који производи 

 индустрија; 

 - није развијен регулаторни систем за мониторинг животне средине и контролу 

 великих загађивача као што је индустрија.67 

Најважнији разлози за то су : 

-  недостатак средстава за унапређење рада ЈКП, што утиче на недовољан број  

 возила, застарелост возног парка и друге механизације и отежава покривање целе  

 територије; 

- недостатак надзора над токовима отпада, садржајем одложеног отпада и 

 неконтролисаног одлагања опасног отпада; 
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- неразумевање значаја правилног третмана отпада и недостатак свести о заштити 

 животне средине код грађана; 

- непостојање навике, праксе и инфраструктуре одвојеног сакупљања отпада; 

- непостојање локације за сакупљање опасног отпада као што су остаци пестицида и

 њихова амбалажа.68 

 

8.2. Депонијe Нишавског округа 

 Према Закону о управљању отпадом Републике Србије: „депонија је место за 

одлагање отпада на површини или испод површине земље где се отпад одлаже укључујући 

интерна места за одлагање (депонија где произвођач одлаже сопствени отпад на месту 

настанка), стална места (више од једне године) која се користе за привремено 

складиштење отпада, осим трансфер станица и складиштење отпада пре одлагања (период 

краћи од једне године“). 69 

 Постоје различите врсте депонија за одлагање различитих материјала. За отпад из 

домаћинстава служе комуналне депоније које се деле на 3 врсте : 

 дивље депоније –настале су неодговорним одлагањем и бацањем отпадака уз 

реке и излетишта, 

 званичне депоније – њих званично користе комунална предузећа, иако се на 

њима не примењују никакве мере заштите околине и 

 санитарне депоније –  граде се у циљу заштите животне средине. 

 Сметлиште је нестручно и случајно одабран простор на коме се отпад одлаже 

неконтролисано и без било каквих мера заштите животне средине. Сметилиште угрожава 

живот људи, загађује земљиште,ваздух, подземне и површинске воде. Узрочник је ширења 

заразе и болести. 
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 На сметлиштима често долази до самопаљења, при чему долази до емисије 

загађујућих материја. Са највећим ризиком по животну средину и здравље људи су она 

сметлишта која се налазе на удаљеностима мањим од 100m од насеља или на 

удаљеностима мањим од 50 m од обале река , потока, језера или акумулације. На дивљим 

депонијама се одлаже око 40 % генерисаног комуналног отпада. 

 У већини случајева дивље депоније се налазе у сеоским срединама и последица су, у 

првом реду, недостатка средстава за проширење система сакупљања отпада, али и лоше 

организације управљања отпадом на локалном нивоу. У Нишавском округу је 

евидентирано око 330 „дивљих депонија“ – ђубришта. 

Дивље депоније се често формирају дуж саобраћајница у путном појасу,од којих је 

већи проценат на косим насипима путева. Такве депоније су најчешће недоступне за 

уклањање. За депоновање се користе и природне депресије, јаме и вртаче где је чишћење 

практично немогуће. 

Слика бр. 27 : Регионална депонија “Келеш ,, 

 

Извор:www.deponijauNisu.com 

На територији града Ниша се налази регионална санитарна депонија “Келеш“, која 

тек треба да добије локацијску дозволу, уз одговарајућу припрему терена. На овој 

депонији не постоје канали за одвод атмосферских вода, не врши се прикупљање и 

пречишћавање процесних вода.  

http://www.deponijaunisu.com/
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Депонија није ограђена, изузев дела тела депоније. Технологија отпада је слојевито 

разастирање и делимично сабијање слојева и прекривног слоја инертног материјала (шут и 

земља). На депонији постоји објекат – сточна јама- за третман угинулих животиња и 

месних прерађевина. Ова депонија има радионицу за поправку контејнера и израду 

метлица за чишћење градских површина. Управна зграда која се налази на локацији 

депонијеопремљена је потребном комуналном инфраструктуром.Ову депонију треба хитно 

санирати и затворити у складу са позитивним домаћим и ЕУ прописима, и треба изградити 

нову санитарну депонију, близу постојеће, са свим законским прописима и мерама заштите 

животне средине. Изражен проблем на територији града Ниша представља и велики број 

„нелегалних депонија - сметлишта“ у периферним деловима града, на прилазним путевима 

и у сеоским насељима. Ове депоније се периодично чисте. Најважнији разлог великом 

броју депонија је тај што је велики број сеоских насеља непокривен услугама сакупљања 

отпада.  

 На територији општине Алексинац, градска депонија се налази на падини брда 

Брег, северозападно од града, у подручју званом „Лутвина  чесма“.  Наведена депонија је 

површине 4,10 хектара, док се сметилиште простире на површини од око 2 хектара.  На 

депонији се булдожером врши разастирање, сабијање и прекривање слојем земље. Велики 

проблем представљају и дивље депоније. Напорима локалне управе постојеће дивље 

депоније се периодично чисте. 70 

Слика бр.28 : Депонија у Алексинцу 

 

Извор: www.googleimages.com 
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    На територији града Сврљига одлагање отпада се врши на локацији „Тијовац – 

Мачка глава“. Ова депонија се налази поред регионалног пута Сврљиг – Књажевац и она је 

ограђена оградом. Простире се на површини од 1,8 ha, а постоји и могућност  проширења 

на 5,77 ha. И у Сврљигу је изражен проблем дивљих депонија. 71 

Слика бр.29 : Депонија у Сврљигу 

 

Извор : www.googleimages.com 

За одлагања отпада у Ражњу користи се локалитет „Липовац“, односно долина јаруге уз 

локални пут Ражањ – Липовац.  Овај простор је удаљен око 2 km од Ражња и величине је 

око 2 ha. Депонија је издуженог облика, депоновање се врши централно, а материјал се 

накнадно разастире булдожером, тако да се депонија повремено равна. И у Ражњу се јавља 

проблем „нелегалних депонија“ – сметлишта.72 

На територији Мерошине одлагање отпада се врши на локацији која се налази 3 km 

јужно од Мерошине. Депонија је површине 4.300 m2. Ограда око депоније не постоји, и 

није присутан ни један облик обраде отпадног материјала. И Мерошина се суочава са 

проблемом „нелегалних депонија“ – сметлишта.73 

 Одлагање сакупљеног отпада из општине Дољевац и Гаџин Хан се врши на градској 

депонији у Нишу. И у овим местима се  јавља проблем дивљих депонија.  
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8.3. Јавна комунална предузећа Нишавског округа 

8.3.1.  Јавно комунално предузеће „Медиана“ 

Основна делатност овог предузећа је одржавање хигијене у граду Нишу као и 

управљање чврстим отпадом и градском депонијом. Цела територија града је, са аспекта 

сакупљања отпада, подељена на рејонекојих има укупно 30. У зависности од посуда за 

одлагање отпада, разликују се две групе рејона : 

А) рејони за сакупљање отпада у кантама и 

Б) рејони за сакупљање отпада у контејнерима.74 

Систем сакупљања отпада не условљава кориснике да врше раздвајање отпада на 

месту настајања. Према истраженим подацима услугама одношења отпада је у потпуности 

покривена територија града Ниша, Нишке бање и још 31 насеље, док 39 сеоских насеља 

тренутно није укључено у систем сакупљања отпада.Евиденција о количини отпада се 

може водити на основу броја одвежених тура или да се на депонији мери отпад пре 

одлагања, међутим ни на једној депонији у округу не постоји таква пракса.  Тачни подаци 

о количинама отпада не постоје, јер се не врше мерења отпада. Процене су углавном на 

бази запремине возила за транспорт отпада али напуњеност возила варира у зависности од 

врсте и густине сакупљеног отпада, па се ти подаци не могу сматрати тачним. На основу 

истраживања процењена су колебања у саставу комуналног отпада. Подаци о месечним 

количинама варирају највише због количина баштенског отпада, органског отпада од 

спремања зимнице, пепела и сл. што су типичне групе сезонског отпада. Највеће количине 

отпада су крајем лета и почетком јесени. Као што је наведено у раду, локација градске 

депоније је на локалитету Бубањ, а оно што је важно у вези са  депонијом је да не 

задовољава критеријуме савременог управљања отпадом и да комплекс није 

инфраструктурно адекватно опремљен, а самим тим заштита животне средине није 

обезбеђена. 
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8.3.2. Јавно комунално предузеће „Комуналне услуге у општини 

Алексинац“ 

Главна делатност овог предузећа је одржавање чистоће, градског зеленила, пијачна 

услуга и гробарске услуге, служба за организовано хватање паса и мачака луталица као и 

прикупљање ПЕТ амбалаже на територији Алексинца. 

Евакуација отпада се врши из Алексинца, насеља Алексиначки Рудник, Житковац и 

насеља Вакуп. Прикупљање отпада се врши и са јавних површина у наведеним местима 

као и са обала Бованског језера посебно у току летње сезоне. У току године се 

континуирано, спроводи уклањање отпада са дивљих депонија.75 

 

8.3.3. Јавно комунално предузеће „Сврљиг“ 

У општини Сврљиг постоји само једно Јавно комунално предузеће које се бави 

пружањем услуга из области водовода и канализације, сакупљања и транспорта отпада, 

одржавања гробља и јавног зеленила, чишћења јавних површина и стамбене делатности. 

Организованим сакупљањем отпада у општини је покривен само Сврљиг. Ово 

предузеће обавља послове изношења кућног отпада по програму који обухвата сваку 

улицу у насељу,једном недељно, а у сезони чешће у зависности од потреба. У сеоским 

подручјима не постоји организовано прикупљање отпада, већ свако домаћинство 

самостално истоварује отпад.Систем сакупљања отпада не условљава кориснике да врше 

раздвајање отпада на месту настајања. Просечна дневна количина отпада која се одвози 

надепонију варира у току године. Ово предузеће не врши  одговарајућа мерења количина 

отпада по врсти отпадног материјала.76 

                                                 
75Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
76Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
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8.3.4. Јавно комунално предузеће „Комуналац у општини Ражањ“ 

Налази се у Ражњу а у главне делатности овог предузећа се сврставају производња и 

дистрибуција воде, сакупљање и транспорт отпада, уређивање и одржавање паркова, 

зелених и рекреативних површина, уређивање грађевинског земљишта као и погребне и 

пратеће услуге. 

Организованим сакупљањем отпада у општини покривен је само Ражањ. Отпад се 

прикупља по одређеној динамици, а систем сакупљања отпада не условљава кориснике да 

врше раздвајање отпада на месту настајања. Отпад се одводи на оближњу депонију , а 

просечна дневна количина несабијеног отпада који се одвози варира у току године.77 

 

8.3.5. Јавно комунално предузеће „Дирекција за изградњу општине 

Мерошина“ 

Ово предузеће се бави пружањем услуга изношења и депоновања смећа и других 

отпадака, фекалија са јавних површина и дворишта, стамбених зграда у друштвеној и 

приватној својини, као и пословних зграда и просторија у Мерошини и насељу 

„Облачинско језеро“. Организованим сакупљањем отпада у општини су покривена насеља 

Мерошина, Александрово, Брест, Мраморско брдо и насеље Облачинско језеро где се 

тренутно сакупља отпад од око 550 домаћинстава.78 

Услуге сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада, на територији 

Мерошине обавља ЈКП – „Медиана“. Према подацима, просечна количина несабијеног 

отпада који се довезе на депонију варира у току године и повећава се у току сезоне. Нема 

довољно података о количинама отпада по врсти отпадног материјала, јер се не врше 

одговарајућа мерења.  

 

                                                 
77Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
78Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010: „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
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8.3.6. Јавно комунално предузеће „Дољевац“ 

Ово предузеће обавља делатности попут одржавања локалних и некатегорисаних 

путева за нормално одвијање саобраћаја, уређење слободног простора и зелених 

површина, одржавање гробља, одржавање уличне расвете у насељима, чишћење и 

одржавање улица и постојеће канализационе мреже, пружање комуналних услуга 

грађанима и обављање других послова у области јавне хигијене у Дољевцу и осталим 

насељима у општини.Организованим сакупљањем отпада је покривено 92,3% 

становништва. Отпад се сакупља по програму из некатегорисаних посуда канти и 

контејнера. У сеоским подручјима је такође организовано прикупљање отпада. Отпад се из 

општине Дољевац након сакупљања одвози на градску депонију у Нишу.79 

 

8.3.7. Јавно комунално предузеће „Дирекција за изградњу и комуналне 

 делатности у општини Гаџин Хан“ 

У области комуналних делатности у Гаџин Хану послује предузеће „Дирекција за 

изградњу и комуналне делатности“.Ово предузеће обавља активности чишћења и 

одржавања улица, пружање комуналних услуга грађанима као и друге послове у области 

јавне хигијене у Гаџин Хану. Организованим сакупљањем отпада у општини покривен је 

Гаџин Хан и још 22 насеља у општини.80 

Просечна количина отпада који се одвози на депонију варира у току године, а 

повећава се у периоду сезоне. Послови изношења отпада се обављају по програму који 

обухвата 23 насеља у општини и то два пута недељно. Одлагање сакупљеног отпадаврши 

се на депонији у Нишу. 

 

                                                 
79Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
80Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
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9. Утицај отпада на животну средину и здравље човека 

У зависности од могућности разлагања различите врсте отпада мање или више утичу 

негативно на животну средину.  Као што смо већ  напоменули отпад према саставу може 

да се подели на стакло, папир и картон, метал, лименке, електрични и електронски отпад, 

пластика и др.  

Стакло је материјал који се користи у свакодневном животу кроз разне производе. 

Оно може да буде у различитим бојама које му се додају при производњи.Прави се тако 

што се песак, са додатком још неких материја, топи на врло високим температурама. У том 

процесусе троши доста енергије, а у ваздух се испуштају велике количине штетних 

гасова.Уколико бисмо рециклирали стакло, много мање би се уништавала корита река из 

којих се вади песак за стакло, смањили бисмо загађивање ваздуха и потрошњу 

енергије.Предност стакла је у томе што га је могуће  бескрајно рециклирати.81 

Папир се у природи разгради за 6 месеци, а утицај на животну средину се  испољава 

тако што се искоришћени картон или папир који је одложен у канте чији садржај заврши 

на депонији, разградњом тог папира у одсуству кисеоника производи се метан који има 

утицај на стварање ефеката стаклене баште 24 пута већи него угљен-диоксид.82 

Пластика се добија из необновљивих ресурса нафте и гаса. Непажљиво одлагање 

пластике зауставља пропуштање воде кроз земљу и блокира токове подземних вода. 

Пластика може изазвати поремећај у раду бактерија које се налазе у земљи и које тако 

измењене, ако се прогутају изазивају смрт. Обојена пластика садржи у себи и отровне 

тешке метале. Пластичне кесе такође могу загадити храну токсичним материјама које кесе 

садрже као и преносећи бактерије. Током сагоревања из пластике се ослобађају и 

диоксини. За њих се зна да не изазивају само карцином, већ и поремећаје репродуктивних 

органа. Велика количина пластике се налази и у морима и океанима и она сваке године 

изазива смрт морских птица и сисара.83 

                                                 
81Станковић Д. (2014):“Еколошка свест и управљање отпадом“, Факултет Заштите на раду, 

Универзитет у Нишу, Ниш. 
82http://www.ekologija.rs/reciklaza-znacaj-i-zanimljivosti 
83Станковић Д. (2014):“Еколошка свест и управљање отпадом“, Факултет Заштите на раду, 

Универзитет у Нишу, Ниш. 
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Метали се добијају прерадом одговарајућих  руда. У процесу, најпре се полази од 

ископавања руде који нарушава или уништава читаве пределе (ливаде, брда, планине...).  

затим се врши пречишћавање руде од различитих нечистоћа испирањем у води, а на тај 

начин се и загађује. 

У човековој средини могу да се пронађу бачене гуме (пнеуматици) које користе 

возила. Животна средина је због њиховог одбацивања изложена дугорочном негативном 

утицају. Осим нарушавања естетског предела, повећан је ризик од неконтролисаног 

пожара. По здравље људи и животну средину велики ризик представља спаљивање 

пнеуматика на слободним површинама, где долази до ослобађања оксида угљеника и 

полиароматичних угљоводоника, па самим тим долази до загађивања ваздуха и издвајања 

високо запаљивих уља која могу загадити земљиште, подземне и површинске воде. При 

неконтролисаном спаљивању гума настаје у околини густ дим, који садржи полутанте 

штетне по људско здравље. Сматра се да неконтролисано спаљивање гума има осам пута 

већи штетан утицај на здравље човека него спаљивање пластике.84 

Електро отпад је врста отпада са највећим трендом раста, како у свету тако и код 

нас. Он представља проблем по животну средину због присуства штетних материја као 

што су: олово, баријум, жива, арсен, кадмијум и др. Ови метали су опасни и по здравље 

човека, а  могу проузроковати и бројна обољења. 

Медицински отпад представља ризик по здравље људи и животну средину. Хаотично 

бачени лекови, оштри предмети и др. могу доћи у контакт са особама које претурају по 

контејнерима (сакупљачи секундарних сировина) или необезбеђеним сметлиштима и 

изазвати њихову смрт. Неодговорно одложени лекови такође могу загадити изворишта 

које користи становништво или животиње.Најбоље решење било би враћање 

неискоришћених лекова произвођачу ради безбедног третмана. Антибиотици, цитостатици 

и дезинфекциона средства се не смеју испуштати у канализациони систем, јер могу да 

униште бактерије које су неопходне за третман канализационих вода. 

Индустријски отпад је онај који настаје у производним процесима и састоји се од 

разноврсних стабилних и нестабилних једињења, органског и неорганског порекла. 

                                                 
84Марковић Н. (2009): „Кућни отпад од проблема до решења“, шта.дело, Београд. 
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Поједини индустријски отпади, који настају у процесу производње могу се поново 

користити у истом или неком другом технолошком процесу као секундарне сировине 

уколико задовољавају одређене нормативе, неопходне за њихову примену. Штетни и 

опасни отпади се не могу одлагати заједно са комуналним отпадом, већ захтевају 

специјалне третмане. 

Отпадна уља не треба просипати већ организовано скупљати ради даљег третмана. С 

обзиром на то да се отпадно уље дуго задржава у земљишту, питање је када ће доспети до 

подземних вода, загадити је, и тиме створити проблем будућим генерацијама. Најопаснији 

састојци батерија су тешки метали. Батерије које су бачене у земљу врло брзо кородирају, 

а њихов садржај преко подземних вода доспева у реке и мора. 

Прерада акумулатора нема само економски значај већ представља и решење 

проблема заштите животне средине. Рециклажом истих добија се више комерцијалних 

производа попут олова, оловне легуре, грануле пропилена и др.Флуоресцентне цеви и 

сијалице углавном доспевају на депоније, али их није лако препознати у комуналном 

отпаду, јер стижу разбијене.85 

Депоновање отпада мора бити последњи корак у хијерархији збрињавања отпада. На 

депоније комуналног отпада не сме да се одлаже опасан отпад. Сметлишта представљају 

велику опасност по животну средину. Могу бити извори загађења животне средине услед 

емисије загађујућих материја приликом сагоревања отпада на депонијама, емисије метана, 

формирања филтрата у телу депоније итд.  

Пожари на депонијама могу бити значајан извор емисије органских загађивача који 

су присутни у отпаду или су формирани током непотпуног сагоревања. Депонијски 

пожари стварају озбиљне ризике по здравље формирањем ситних честица величине 10 

микрона, и једињења диоксин и фуран која се преносе ваздухом.86 

Материје које највише загађују ваздух, а емитују се са депонијама, су азотни и 

сумпорни оксиди, диоксини, фурани, прашина и тешки метали. Са комуналних депонија се 

                                                 
85Станковић Д. (2014): “Еколошка свест и управљање отпадом“, Факултет Заштите на раду, 

Универзитет у Нишу, Ниш. 
86Радосављевић Ј. и Ђорђевић А. (2012): „Депоније и Депоновање комуналног отпада“, Факултет 

Заштите на раду, Универзитет у Нишу, Ниш. 
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емитује и депонијски гас, као нус-продукт процеса разградње депонованог отпада. 

Депонијски гас се ствара и као последица одлагања и анаеробног распадања отпада који 

садржи органске материје. Тај гас се састоји већим делом од метана и угљен-диоксида и 

малих количина азота, кисеоника и других гасова. Он представља опасност по околину јер 

у себи садржи запаљиве, загушљиве, корозивне и отровне гасове. 87 

Депоновање отпада на сметлиштима доводи до загађивања земљишта и подземних 

вода. Падавине које се филтрирају кроз масу депонованог отпада растварају штетне 

материје, чиме се загађују земљиште и подземне воде.  

О депонијама се раније није водило рачуна, међутим у наредном периоду оне би 

требало да представљају санитарно – технички уређен простор на коме се одлаже отпад, а 

који нема својства опасних материја и не може се прерађивати, односно рационално 

користити као индустријска сировина или енергетско гориво.Угрожавање буком се јавља 

током извођења операција на депонији радом грађевинских машина за разношење и 

сабијање отпада.У нашим условима честа је појава сталних и повремених локација 

„дивљих депонија“. Карактеристике оваквих неконтролисаних депонија су визуелно лош 

утисак предела на коме је „дивља депонија“, отпаци на дивљим депонијама имају све 

предиспозиције за ширење заразе, загађење атмосфере, земљишта и подземних вода и у 

значајном обиму смањују и угрожавају плодна обрадива земљишта, простор шума, 

заузимају и делове јавних површина. „Дивље депоније“ најчешће настају поред путних и 

железничких прилаза, на обалама река, у близини мостова, деловима насеља са ниским 

степеном хигијенских услова. 

 

 

 

 

                                                 
87Благојевић Љ. (2012): “ Животна средина и здравље“, Факултет Заштите на раду, Универзитет у 

Нишу, Ниш. 
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10. Мере за смањивање количина отпада 

Под избегавањем се подразумевају мере које спречавају да дође до стварања отпада. 

Појам избегавања стварања отпада се разликује од искоришћавања јер се код 

искоришћавања ради о отпаду који је фактички већ створен, па се улагањем рада, енергије 

и других материјала могу оспособити за враћање у сировински круг. 

 Избегавање стварања отпада је усмерено у два правца: 

 смањивање обима отпада - квантитативно избегавање, 

 смањивање штетних састојака у отпаду - квалитативно избегавање.88 

Код избегавања главни циљ је да се одређени материјал уопште не појави као отпад и 

самим тим елиминише свака потреба за његовим збрињавањем. У том смислу примена 

оптималних, расположивих технологија у производњи, примена савремених метода и 

принципа рада индустријских постројења и институција допринеће превенцији стварања 

отпада. 

 Најзначајнији фактор код спречавања стварања отпада су мере које доводе до тога да 

се потенцијални отпад не појави или се појави у знатно мањем обиму и без штетних 

примеса.  

 Мере за спречавање стварања отпада су мере првог приоритета, а тек онда долазе 

мере за боље искоришћавање и безбедно елиминисање. Велики део мера за спречавање 

стварања отпада већ се налази у одговарајућим законима и прописима. По обиму и значају, 

важне су и друге мере које потичу од препорука, резолуција, политичких ставова, из 

образовне сфере и културе опхођења са материјалима којима располажемо и окружењем у 

коме живимо.  

 

 

 

                                                 
88Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
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Мере Нишавског округа за  спречавање стварања отпада и његово поново  коришћење:  

а) покретање иницијативе за доношење нових или корекцију постојећих закона, 

нарочито у погледу забране одређених система амбалаже и паковања, обавезног 

означавања материјала, посебно пластичног, ради олакшаног сакупљања или 

хемикалија са штетним састојцима - киселине, лекови, батерије, боје, лепила, 

растварачи, средства за чишћење, затим увођење обавеза сакупљања и враћања на 

савезном нивоу у случају да се не може обезбедити безбедно елиминисање 

постојећим поступцима и каналима; 

б) подстицање активности на откупу употребљиве амбалаже, као што то већ 

практикују поједина предузећа за стаклене боце, лименке и сл; 

в) увођење селективног сакупљања папира, стакла и других употребљивих 

материјала из отпада; 

г) дефинисање регионалног тржишта на коме су обавезе локалних снабдевача да 

своју амбалажу ускладе са могућностима сакупљања града, а приступ имају само они 

који испуне захтеве; 

д) оспособљавање једне градске институције да буде саветодавац и иницијатор 

акција које доприносе спречавању стварања отпада; 

 Издавање публикација еколошког садржаја; 

 Организовање сталних наступа - приредбе, изложбе, предавања, саветовања, 

 Покретање акција за отварање нових сабирних места и интензивирање рада 

са отпадима,   

 Еколошко образовање великих институција у погледу набавке 

канцеларијског материјала, материјала за чишћење и др. 89 

 

 

 

                                                 
89Друштво за вештачење и инвестициону изградњу Nisinvest.d.o.o. (2010): „Регионални план 

управљања отпадом за регион Ниш“, Ниш. 
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11. Swot  aнализа 

 

СНАГА: 

 

 1. Постојање националне стратегије за управљање 

отпадом; 

 2. Донети кључни закони у области управљања 

отпадом усаглашени са ЕУ директивама;  

3. Започета изградња неколико регионалних 

санитарних депонија - регионалних центара за 

управљање отпадом;  

4. Неискоришћени потенцијал за рециклажу отпада  

5. Могућност спаљивања отпада у фабрикама 

цемента, термоелектранама  

 

 

СЛАБОСТИ :   

 

1.Недостатак инфраструктуре за третман и одлагање 

отпада (регионалне депоније -регионални центри за 

управљање отпадом, постројења за рециклажу, 

компостирање итд.);  

2. Непостојање постројења за третман опасног отпада;  

3. Непостојање централног складишта за опасан 

отпад;  

4. Загађење вода, земљишта и ваздуха услед лоше 

праксе управљања отпадом;   

5. Деградирани простори услед неадекватног 

одлагања отпада и велики броја сметлишта и дивљих 

депонија;  

6. Непостојање организованог сакупљања и одлагања 

отпада у руралним областима;  

7. Недостатак прецизних података о количинама 

отпада који настаје;  

8. Ограничени капацитети за рециклажу отпада  

 

 

МОГУЋНОСТИ : 

 

1.Увођење стандарда ЕУ у области управљања 

отпадом;  

2. Процес интеграције и коришћење ЕУ и осталих 

фондова  

3.Санација неуређених сметилишта и ремедијација 

контаминираних земљишта;  

4.Смањење настајања отпада у индустрији;  

5.Допринос запошљавању и отварању нових 

радних места;  

6.Наплата по количини произведеног комуналног 

отпада 

 

ПРЕТЊЕ :  

 

 1.Спорост законодавно- институционалних реформи; 

 2.Недостатак инвестиција за изградњу 

инфраструктуре за управљање отпадом;  

 3.Оптерећеност простора неконтролисаним и 

нехигијенским депонијама – сметлиштима;  

 4.Недовољно развијена јавна свест о потреби 

правилног поступања са отпадом;  

 5.Принцип „не у мом дворишту”; 

 6.Немогућност грађана да плате реалну, економску 

цену комуналних услуга 
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Закључак 

Почетак ХХI века су обележила велика оштећења биосфере, глобалне промене 

климе, уништене врсте биљног и животињског света, проблеми све веће производње и све 

мање могућности одлагања смећа, повећање обољења и све мање хране и воде за 

пиће.Смањити емисију штетних материја из изворазагађења, спречити деградацију 

животне средине,очувати ресурсе и здравље људи представља 

императивданашњице.Адекватно депоновање, складиштење и прерадаотпада јецентрално 

питање за одржавање загађења на друштвено прихватљивом и еколошки одрживом нивоу.  

Ако схватимо зашто човечанство треба да смањи количину отпада, значајно ћемо 

изменити количину отпада као проблем који морамо решити. Сви људи морају да се 

удруже и размисле о врстама производа које купују, да виде да ли се они могу користити 

више пута и да ли се могу рециклирати. Као што је у нашем интересу да пажљиво пратимо 

финансијска средства којима располажемо, једнако је важно да пратимо и еколошка 

средства која нам пружају еколошке услуге којима се одржава људски живот и привредна 

активност. Имајући претходно наведено у виду морамо што пре да тежимо увођењу 

интегралног система управљања отпадом у нашој земљи. У данашњем систему, који се 

базира на енергетској зависности од ресурса који ће у блиској будућности бити све мање 

доступни, неопходно је искористити прилике и шансе, а отпад може бити једна од њих. 

Потребно је истражити могућности, користити системе развијених земаља који би у нашем 

случају били применљиви. Да би се испунио циљ, пре свега је неопходна комплетна 

промена свести, и погледа на отпад као такав, јер отпад је ресурс који је неопходно 

искористити на прави начин. 

Током израде овог мастер рада, дошла сам до закључка да се Нишавски округ не 

разликује од осталих делова наше земље, и без обзира на постојање националне стратегије 

за управљање отпадом, као и активности које се предузимају, стање у управљању отпадом 

још увек није задовољавајуће. У Нишавском округу се јављају бројни проблемиуправљања 

отпадом као што су недовољна инфраструктура за третман и одлагање отпада, заједничко 

одлагање комуналног и опасног отпада из домаћинстава, недостатак података о саставу и 

токовима отпада, непостојање постројења за третман опасног отпада, загађење земљишта, 

површинских и подземних вода отпадом, велики број сметлишта и дивљих депонија, као и 
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ограничени  капацитети за рециклажу отпада, а све то заједно негативно утиче на животну 

средину и очување здравља људи. 

 Међутим, на територији Нишавског округа поред проблема које сам навела, постоје 

и добре стране. Све општине које припадају овом округу имају своје депоније као и јавна 

комунална предузећа која се баве сакупљањем отпада. Организованим сакупљањем отпада 

покривено је око 60 % становништва, док руралне области још увек нису довољно 

покривене. У сеоским срединима се и налази  велики број дивљих депонија, које су 

последица недостатка средстава за проширење система сакупљања отпада, али и лоше 

организације управљања отпадом на локалном нивоу. На територији Нишавског округа је 

евидентирано око 330 „дивљих депонија“ – ђубришта.Отпад се одлаже на депонијама, а 

оне још увек не задовољавају све техничке захтеве.Треба истакнути да је започета 

изградња регионалних центара за управљање отпадом,да је све више  рециклажних острва, 

да су кључни закони донети у области управљања отпадом усаглашени са Европским , да 

постоје потенцијали за рециклажу отпада који су неискоришћени и да постоји могућност 

спаљивања отпада у фабрикама цемента и термоелектранама. Посебно је значајно 

истакнути да постоје могућности за смањење отпада који се јавља у индустријама, да се 

раде санације неуређених земљишта и да постоје могућности које ће допринети 

запошљавању становништва и отварању нових радних места тј.омогућити економски 

напредак овог округа. 

Одрживо управљање отпадом представљаважан друштвени алат. Отпад се пре свега 

мора смањивати почевши од превоза све до продаје, потрошње, коришћења и одлагања, а 

притом се не сме стварати нови. Из отпада се морају издвајати корисни састојци за 

рециклажу и производњу. Мерепраћења, информисање, управљање, прописи, едукација, 

комуникација јавности, важни су алати успешног управљања отпадом. Оно што је нужно је 

да сви,од државних структура, произвођача, до крајњег потрошача, схвате суштину 

проблема и да се пронађезаједнички пут за остваривање целовитог система за правилно 

управљање отпадом. 
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