
 
Oтпад није смеће. 

Смеће је само онај део отпада који не може да се искористи - рециклира. 

 

ДЕПОНИЈЕ ОТПАДА 

 

 Кућне отпатке које не можемо више користити морамо однети на место где 

неће никог тровати нити сметати и где ће бити трајно збринуте. А та места 

су ДЕПОНИЈЕ. 

Постоје различите врсте депонија за одлагање различитих материјала. 

За наш отпад из домаћинства служе КОМУНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ. 

Имамо 3 врстa комуналних депонија отпада: 

 Депоније које су настале неодговорним одлагањем и бацањем отпадака уз 

реке и излетишта – ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ 

 Депоније које званично користе комунална предузећа, иако се на њима не 

примењују никакве мере заштите околине – ЗВАНИЧНЕ ДЕПОНИЈЕ 

 САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ које се граде у новије време да се заштити 

животна околина 

 

 

ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ – ЂУБРИШТА 

 

 Ружна навика је када људи остављају гомиле ђубрета за собом поред пута 

или у шуми. А те гомиле се зову ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ, и њих на жалост има 

свуда. 

Отпад бачен на неуредним депонијама односно ђубриштима, директно угрожава 

околину и људско здравље. Опасности су многобројне: 

 ширење заразних болести које могу преносити глодари, инсекти, птице и 

друге животиње, које бораве и хране се на ђубриштима и свуда га разносе 

враћајући нам наше ђубре 

 смрада, прашине и дима, 

 процедне воде из депоније које су веома опасне, директно угрожавају 

подземне воде и изворе питке воде (садрже тешке метале, органске отрове: 

пестициди, феноли, диоксини...) 

 емисија депонијских гасова (као последица биолошке активности отпада – 

гасови се састоје од метана и угљен диоксида) 

 експлозија и пожари 

 ефекат стаклене баште, који делује на промену климе 

 

 Отпада се не можеш отарасити тако што га бациш било где. 



 Отпадно уље, стари лекови, батерије, старе гуме... могу да буду веома 

опасан отпад и да направе праву катастрофу. 

 Неки људи мењају уље у колима па старо уље излију у канализацију, или 

замене батерије у фотоапарату кад су на излету па старе баце у реку. 

 Важно је знати да све што бациш на земљу, може доспети у реку. Када 

падне киша она тај отпад спира са земље и однесе га у реку а из реке лако 

доспева у изворе воде за пиће. Загађена вода може да делује сасвим чиста и 

бистра а да ипак садржи разне материје штетне за људско здравље. Ти 

одврнеш славину и попијеш воду и деси се нешто јако лоше по твоје 

здравље. 

СПАЉИВАЊЕ ОТПАДА 

 

 Да ли је онда добра идеја да се спали отпад? И ту постоје нека правила и 

опасности. Шта се дешава ако се отпад неправилно спаљује. 

Неконтролисаним спаљивањем отпада људи трују ваздух. У диму има 

разних штетних гасова а многи материјали се паљењем претворе у пепео 

који са димом лети у атмосферу. Када падне киша она покупи сав тај пепео 

и поново га врати на земљу и он доспе у воду коју пијемо и у нашу храну. 

Биљке са водом из земље покупе и штетне састојке и тзв. «тешке» метале. 

Ми поједемо биљку и са њом унесемо и те штетне и отровне састојке који се 

таложе у нашем организму а да ми то и не слутимо. Они се тако дуго таложе 

док на крају не изазову неку опасну болест. 

 И сам дим може бити опасан и отрован. Када људи спаљују пластичне боце 

или нешто др. од пластике, настају разни изузетно опасни отрови. Зато 

отпад никада не треба неконтролисано спаљивати. 

 Спаљивањем отпада у специјалним постројењима, са посебном опремом, 

штетне материје се задржавају на посебним филтерима који се после одлажу 

на посебне депоније.   

 Опасне материје морамо сместити на посебна места и чувати под посебним 

условима. Није исто ако одлажеш старе батерије, лекове којима је истекао 

рок или новине. 

 

Отпад од пластичне амбалаже чини отприлике 1/3 свог смећа које се најчешће 

одлаже на депоније. 

1 тона сакупљеног старог папира спасава од сече 17 стабала.  

Нафта и угаљ су необновљива природна добра и већ их нема довољно. Резерве 

нафте према истраживањима су довољне за само следећих 35 година. Истраживања 

су показала да се сваке године из земље извади око 3,5 милијарди тона угља и око 

4,5 милијарде тона нафте и земног гаса. 

 

Само једна алуминијумска конзерва у природи загађиваће земљу наредних 500 

година; 

Пошто је дуго време за разлагање стакла, једна бачена боца може да загађује 

околину наредних 3000 година. 

Стиропор и пластика се у природи врло дуго разлажу а могу доспети и у воду и 

угрозити рибе... 



 

САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ 

 

То су уредна одлагалишта отпада, сигурна за околину и представљају за сада 

најбоље могуће решење. Она мора са свих страна бити добро изолована од 

околине, а то се постиже тако што се са свих страна постављају непропусни слојеви 

сачињени од фолија, глине и сл. Отпад се тешким машинама – компакторима 

сабија и прекрива инертним материјалом. Обавезно мора постојати и дренажни 

систем за прикупљање процедних вода и депонијског гаса. 

 

 Праве, савремене депоније направљене су тако да отпад који је тамо 

смештен не трује ни земљиште, ни воду, ни ваздух. 

У многим државама отпад (депонијски гас) се користи за добијање енергије за 

грејање и за производњу струје(за производњу електричне и топлотне енергије). 

 

 

Санитарна депонија је последња фаза у целокупном систему управљања отпадом. 

Не може се избећи али стално треба тежити смањивању отпада који долази до ове 

фазе. 

ИЗБЕГАВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ ОТПАДА 

 

Уколико желимо да се понашамо еколошки, већ у куповини морамо развијати 

пријатељски однос према животној средини. 

ШТА ТИ МОЖЕШ ДА УРАДИШ? 
 

- ПРАВИ МАЊЕ СМЕЋА: Не гомилај сувишне ствари. Избегавај оне које се 

једном употребе и баце или које имају кратак рок употребе 

- БУДИ У ТРЕНДУ: Кад год је могуће купуј производе који су направљени од 

рециклираног материјала 

- НЕКА И ТВОЈИ РОДИТЕЉИ БУДУ ЕКОЛОЗИ: Научи их да купују сокове 

и друго пиће у стакленим повратним флашама или алуминијумским 

конзервама (лакше се рециклирају). Значи купујте производе у амбалажи за 

коју је осигурана рециклажа. 

- ПАПИР ИМА ДВЕ СТРАНЕ: На њих стане два пута више цртежа и речи 

- МЕЊАЈ И ПОКЛАЊАЈ: Старе предмете - Књиге, сличице, часописи, 

играчке можеш да трампиш или поклониш ако ти више не требају. А можеш 

и да их искористиш у неку другу сврху. То је забавно и корисно. Тако чуваш 

природу, а и новац за друге ствари. 

- КУПУЈ ПРОИЗВОДЕ који нису штетни по околину, одн. оне који на 

амбалажи имају отиснут еколошки знак. 

- СА ПЛАТНЕНОМ ТОРБОМ У ПРОДАВНИЦУ: Ни једна пластична кеса не 

може да буде лепа као твоја од платна. Не купуј мале ствари у великом 

паковању. 

- ИЗ УПОТРЕБЕ ИЗБАЦИ СТИРОПОР и смањи коришћење пластичних 

производа јер је основна сировина за добијање пластике нафта. Сем тога, 

фабрике у којима се израђују производи од стиропора и пластике испуштају 



гасове који загађују ваздух. Стиропор и пластика се у природи не разлажу а 

могу доспети и у воду и угрозити рибе... 

- користимо батерије за поновно пуњење које се могу пунити и преко 500 

пута, 

- ДОБРЕ НАВИКЕ СУ ПРЕЛАЗНЕ: Очисти своје парче Планете. 

 

 Из сваког домаћинства годишње се изнесе око 1.000кг разног отпада 

 Иза сваког од нас остане 250кг разноврсних отпадака за годину дана 

 Када бисмо скупили на гомилу сав тај отпад (смеће, ђубре) могли бисмо да 

напунимо једно фудбалско игралиште. 

 Међутим, шта кад се истроше сва места на земљи која смо ми затрпали 

нашим ђубретом, шта би било да целу нашу земљу претворимо у депонију? 

 Људи су пронашли начин да поједине корисне врсте отпада поново 

употребе. Најпре су почели са најчешћим отпадом у домаћинствима. 

 

 

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ОТПАДА 

 

Према месту настанка разликују се 2 основне врсте отпада: 

 КОМУНАЛНИ ОТПАД (настаје у домаћинствима, уредима и др. местима) 

 ТЕХНОЛОШКИ ОТПАД (настаје у индустријским и разним услужним 

делатностима) 

 - Опасан отпад настаје у индустрији и услужним делатностима а малим 

делом и у домаћинствима 

 

Kомунални чврсти отпад чине следеће категорије: 

 Биолошки или биоразградљиви отпад 

 Папир и картон 

 Стакло 

 Пластика 

 Метали 

 Разни предмети од коже, текстила 

 Опасни отпад 

 Крупни отпад-повременог карактера 

 

Биолошки отпад – биоотпад састоји се од: 

остатака хране и различитог баштенског отпада, као што су: 

 остаци од поврћа и воћа 

 остаци од чишћења рибе и меса 

 хлеб, остаци хране 

 лишће, цвеће, грање 

 откос траве, пиљевина 

такође је дозвољено ставити: 

 папирнату амбалажу запрљану храном 

 папирнате марамице 

 пепео од ложења дрвета. 



 

У ову категорију не смеју се стављати материје које би загадиле будући компост: 

 штампани папир 

 средства за чишћење 

 боје и лакови 

 батерије и сл. 

 

Папир и картон Ту спадају: 

 новине и часописи 

 проспекти, каталози, свеске 

 књиге и сликовнице 

 папирнате врећице, картонске фасцикле и кутије 

 валовити картон 

 остали папирни и картонски предмети без пластичних или других 

материјала 

 

У ову категорију не ставља се: 

 вишеслојна, композитна амбалажа (неке врсте млека, јогурта и сокова) 

 фото-папир 

 зауљени папири  

 остали непапирни материјали 

 

Стакло– у широкој примени су 2 главне групе стаклених предмета: 

 стаклене посуде – боце (флаше), балони, чаше 

 прозорско стакло – сломљено стакло - на посебна места (ПОСАМ) 

чеп и етикете се посебно одлажу јер загађују боцу 

 

Пластика – 96% пластичних предмета начињено је од укупно 6 врста полимерних 

материјала: 

 PET – поли(етилен-терефталат) 

 PE-LD – полиетилен ниске густоће 

 PE-HD - полиетилен високе густоће 

 PVC – поли(винил-хлорид) 

 PP - полипропилен 

 PS – полистирен 

Полимерни или пластични материјали прикупљају се као 2 основна сегмента: 

 PET – амбалажа, која се сврстава у 2 групе 

 остала пластика 

1. ПЕТ амбалажа – лако периве посуде и боце: 

 боце од паковања воде и минералне воде 

 боце од газираних пића 

 боце од разних сокова и напитака 

2. Остала пластика – празна полимерна амбалажа од: 

 свих прехрамбених артикала 

 течних сапуна и шампона 

 детерџената и сличних средстава за чишћење  



без обзира на врсту полимерне амбалаже 

Опасни отпад – ако се ради о амбалажи опасних материја: 

 лепак 

 смоле за чишћење 

 разређивачи 

 лекови 

 

Метали – металне компоненте отпада се могу поделити на: 

 ферозне метале – челик, лим, лив 

 обојене метале – алуминијум, бакар, цинк, олово 

 алуминијумска амбалажа за паковање пива и газираних пића – 

лименке, највећи техноекономски ефекат, па се посебно категорише 

и посебно се организује прикупљање ове врсте отпадног материјала 

Сав остали метални отпад прикупља се или на посебним сабирним местима 

ПОСАМ или у организованим акцијама прикупљања крупног металног отпада. 

 

Опасни отпад из домаћинства – чине све материје и остаци материја, односно 

амбалажа загађена тим материјама, који директно угрожавају здравље људи и 

животиња и смањују квалитет животне средине. Овде спадају: 

 отрови – пестициди, хербициди, фунгициди, ПЦБ и др. 

 тешки метали – производи који садрже живу-Hg, Ni-Cd батерије, оловни 

акумулатори идр. 

 запаљиве материје – разни растварачи, горива, уљне боје и сл 

 нагризајуће материје – киселине, базе, оксидативна средства 

Моторна уља, уљни филтри и антифриз (етилен-гликол са додатком инхибитора 

корозије, иако не спадају у наведене групе, такође су опасан отпад посебно штетан 

за водне ресурсе 

 истрошени акумулатори 

 амбалаже од хемикалија, пестицида, боја, уља, средстава за чишћење, лепак 

и сл. 

 флуоресцентне цеви и живине светиљке свих врста 

 батерије 

 посуде под притиском, спрејеви 

 моторна уља, амбалаже и филтри за моторно уље 

 остаци лекова, козметичких препарата, стари живини термометри 

 разни други предмети који садрже опасне елементе и једињења. 

 

Опасни отпад прикупља се на посебним сабирним местима (ПОСАМ) и за поједине 

врсте на специфичним локацијама као што су 

- батерије у продавницама 

- старо уље у механичарским радионицама... 

Осим наведених категорија опасног отпада постоје и материјали неприхватљиви за 

одлагање на посебна сабирна места, као што су: 

- експлозиви и разно оружје 

- компримирани гасови (осим аеросола) 

- инфективни материјал 



- биомедицински материјал 

- радиоактивни материјал 

- остали непознати материјали 

За то су надлежне посебне државне службе. 

 

Остали отпад 

Ту спадају сви остаци материја који не припадају категоријама чије се одвојено 

прикупљање организује, тј. оно што није: 

 биоотпад 

 папир и картон 

 стакло 

 пластика 

 метали 

 опасни отпад  

У ову категорију спадају следеће групе предмета (мањих и средњих димензија): 

 тканина и кожа (одећа, обућа, торбе) 

 пелене 

 неспецифична пластична амбалажа 

 различити ситни композитни предмети (истрошени упаљачи, играчке...) 

 керамика, порцулан... 

једино се за ову групу отпада начин одлагања суштински не мења, одлаже се на 

депоније, постепено компактира. Због његове инертности проблем загађења 

процедним водама и стварање депонијских гасова изразито су редуковани. 

 

Крупни отпад – чине: 

 бела техника – дотрајали фрижидери, рерне, бојлери и сл. 

 намештај 

 аутомобили 

 аутомобилске гуме  

 дотрајала електронска опрема – рачунари, монитори, телевизори, радио-

апарати... 

Прикупљање овог отпада одвија се кроз сезонске позивне акције прикупљања и 

одлагања на ПОСАМ у свако доба године. 

Многи од ових предмета садрже материје које могу битно загадити околину, као 

што су уља, тешки метали, фреони, па је важно поједине сегменте ове групе отпада 

ваљано збрињавати. 

 

Грађевински отпад 

обухвата отпадне материје који настају при грађевинским радовима, углавном 

инертне материје као: 

 грађевински шут – цигле, цреп, фасадни материјал 

 ископи разне земље 

 отпад при радовима на путевима 

Уситњен грађевински отпад може се користити као инертни материјал за насипање 

или као сировина за производњу грађевинског материјала. 



 
 

 

РЕЦИКЛАЖА је поступак када се прерадом старих материјала добијају нови. 

То се врши тако што се из отпада врши издвајање материјала који се могу поново 

употребити. Рециклажа је слична кружним токовима у природи. 

Карике у ланцу рециклаже су: 

- сакупљање отпада 

- издвајање 

- прерада 

- израда новог производа 

Знак: RE + CYCLE=поновно кружење 

3 стрелице означавају 3 фазе рециклаже: Скупити! Поново прерадити! Поново 

употребити! 

Просечан садржај дневног отпада једног домаћинства: 

 Папир      25% 

 Кухињски и дворишни отпад - биоотпад    35% - 1/3 укупног отпада 

 Пластика    11% 

 Метал            9% 

 Стакло           9% 

 Остало          11% 

Отпад није довољно само смањивати и избегавати већ и раздвајати на месту 

настанка по врсти отпада јер се само тако може искористити. Циљ је да се знатно 

смањи количина отпада који иде на депонију. 

Рециклирати се може готово све: хартија, стакло, лименке, отпаци од хране.. 

 

Најчешћи отпад у домаћинствима: 

- пластичне боце од сокова и минералне воде, 

- старе новине и хартија, 

- стаклене боце, 

- отпаци од хране... 

 Све ове и др. врсте отпада можемо поново искористити, неке за исту а неке 

за др. намену. 

 У многим земљама у свету постоје канте за отпатке – контејнери разних 

боја, у које људи одвојено бацају хартију, стакло, пластику, метал. Сакупљање 

отпада је боље организовано и смањена је количина отпада који одлази на 

депонију. Хартија се одлаже у плаве контејнере, стакло у зелене, пластика у 

жуте... 

 У најразвијенијим земљама људи су се најбоље организовали па поред 

папира, пластике, ПЕТ боца и конзерви, посебно сакупљају и биолошки отпад, 

отпад од разних паковања, батерије, старе гуме, ауто делове, отпад од гвожђа... 



Они имају посебна места –ОТКУПНЕ СТАНИЦЕ где грађани продају свој 

отпад и добију новац. Зато су ово и најбогатије земље јер људи на све начине 

штеде. 

Зашто рециклажа? 

5 добрих разлога 

 

1. Рециклажом штедимо наша природна богатства! 

2. Рециклажом штедимо енергију! 

3. Рециклажом штедимо чисте воде и чист ваздух! 

4. Рециклажом смањујемо депоније смећа! 

5. Рециклажом чувамо новац и отварамо нова радна места! 

 

Алуминијумске конзерве се могу рециклирати у недоглед. Од старих лименки 

можемо добити нове веома лако а и уштедимо толико енергије да се готово не 

исплати копати руду. За мање од 2 месеца враћају се на полицу у радњи. 

 

Стаклене флаше и тегле се могу рециклирати у нову стаклену амбалажу. (вазу за 

цвеће, пепељару па и нову боцу). Готово све што је од стакла можемо добити од 

старог стакла а за то се зна још од старог века. 

Не треба мешати различите врсте стакла јер се у зависности од врсте разликује 

температура њиховог топљења. 

 

Старе новине се могу рециклирати у нова штампана издања и друге производе од 

папира (тоалетни папир, салвете, убрусе, кутије за јаја, кесе за храну кућних 

љубимаца, кутије од ципела). Сва стара хартија и новине су одлична сировина за 

израду нове хартије. За једно паковање хартије за писање потребно је посећи цело 

једно дрво. А њему треба 50 год. да порасте. 

Папирни канцеларијски и школски материјал, може бити рециклиран у нове 

књиге, свеске, копир папир, новине. 

 

Рециклажом се од старих гума могу добити подлога за игралишта, отирачи за 

обућу, ђонови за нове ципеле и патике. 

 

Органски отпад може бити прерађен у компост и употребљен у твојој башти као 

ђубриво/кондиционер. Најбоље је не мешати биљне остатке са животињским. 

Отпаци од хране, отпаци од зелениша са пијаце, љуске од јаја и све др. отпатке 

биљног и животињског порекла, сврставамо у БИОЛОШКЕ ОТПАТКЕ. Они се 

рециклирају једноставним поступком који се зове КОМПОСТИРАЊЕ, а то је 

природан процес распадања органских материјала. Компостирањем се добија 

ђубриво-КОМПОСТ које се употребљава за прехрањивање биљака да боље роде. 

 

Пластичне боце у којима се најчешће продају освежавајући напици направљене су 

од ПолиЕтилен Терафталата (PЕТ). Пластика и др. вештачки материјали се лако 

прерађују у фабрикама. 



Могу бити рециклиране у пластична – синтетичка влакна од којих се праве 

рукавице, качкети, дуксерице, теписи, компјутерска кућишта, вреће за камповање, 

покривачи и нове боце. 

Пластична амбалажа која носи ознаку HDPE, у којој се најчешће продају течни 

детерџенти може се рециклирати у пластичне парковске клупе, ограду, саобраћајне 

знаке... 

 

УШТЕДА 

 

Рециклирање 1 пластичне боце уштеди Енергију која је потребна сијалици од 60W 

за шесточасовни рад. 

Рециклажом PЕТ боца се добијају вештачка влакна, а потребно је 

 15 боца од ½ литра да се направи 90цм2 тепиха 

 64 боца од ½ литра да се направи дуксерица 

 14 боца од ½ литра да се напуни скијашка јакна 

 86 боца од ½ литра је потребно за пуњење врећа за спавање 

 

1 дрво може да прочисти до 144 грама загађујућих материја из ваздуха сваке 

године. 

Користећи стари папир за производњу новог уштеди се 64% енергије и 58% воде. 

Сваком тоном рециклираног папира сачува се 17 стабала, око 1440 литара уља, 

око 2,30м3 простора на депонији смећа, 4000КW енергије и око 26.500 литара воде. 

 

1 тона рециклираног Челика доводи до уштеде 1131kg руде, 633kg угља 

Око 15000 челичних конзерви је потребно за 1 тону рециклираног челика 

Производња челика од сакупљеног рециклабила смањује потрошњу енергије до 

75% 

 

 

Неопходно је направити систем за одвајање различитих корисних материјала – због 

ефикасности. Тиме би различите врсте отпада веома брзо дошле до фабрика у 

којима се рециклирају. 

 

“Mi nismo zemlju nasledili od naših predaka  

već smo je pozajmili od naših potomaka” 

  

               Indijanski poglavica Bik koji sedi 

 

«Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti, bez da se ugrožavaju 

mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe» 

• Cilj održivosti je da ostavi budućim generacijama onoliko mogućnosti koliko smo 

ih imali i mi.  

• Jedno od ključnih pitanja održivosti jeste svesnost da su prirodni i materijalni 

resursi na našoj planeti ograničeni.  

• Čistija proizvodnja predstavlja cilj koji se savršeno uklapa u napore koji vode 

održivom razvoju.  



Просечан састав отпада (%) у већим 

градовима у Србији

пластика 

5%

обојени 

метали 2%
текстил 4%

Fe метали 

4%

папирни 

отпад 26%

органски 

отпад 30%

стакло 7%

гума 1%

остало 21%

папирни отпад пластика Fe метали

обојени метали текстил органски отпад

стакло гума остало

 

Садашња ситуација када је у питању сакупљање и управљање депонијама чврстог 

комуналног отпада носи много ризика по здравље људи и по животну средину. 

Главни проблеми при том су загађење вода, ваздуха и појава болести. 

Једини метод третмана отпада који се примењује је депоновање. Постоје 

занемарљиви случајеви рециклаже.   

Многа села нису обухваћена организованим сакупљањем отпада па су последице 

тога велики број локалних – дивљих депонија које су најчешће смештене на 

местима која су веома ризична по животну средину и здравље људи (поред река 

или се спаљује без контроле Према подацима обрађеним за 160 општина са 

подручја Централне Србије и Војводине, процењује се да је сакупљањем отпада од 

стране комуналних предузећа обухваћено око 60 – 70% становништва, тј. око 

5.000.000 становника.  

Отпад који производи око 2,5 милиона становника није обухваћен системом 

сакупљања.  

У 160 општина Србије има 170 депонија где се отпад одлаже организовано од 

стране комуналних предузећа. Око 80 депонија требало би одмах затворити и 

рекултивисати. Мало је њих које задовољавају макар минималне услове за рад. 

 

Бележи се почетак изградње регионалних депонија у Србији које опслужују по 

неколико општина. 

 

Врло је важно извршити санацију постојећих дивљих одлагалишта као и 

постојећих легалних депонија чији је капацитет већ попуњен. 

 

 

 

 


