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ОТПАД ЈЕ ПРОБЛЕМ СВИХ 

НАС 

Да ли је све отпад?  

 
Човек је једино биће на планети које 

производи отпад 
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КОЛИЧИНА ОТПАДА РАСТЕ 

 

Од свог настанка, човечанство је стварало отпад. Са 

порастом становништва, променом начина живота и 

навика у исхрани, количина произведеног отпада 

непрекидно расте и драстично мења свој састав.  

 

Количина отпада који стварамо представља мерило 

нашег заостајања за савршенством природе. 

 

Крај путева и насеља, на депонијама, можемо да видимо 

огромне количине смећа, а нисмо свесни да поједини 

отпад никад неће бити разложен.  

 

Отпад доспео у животну средину може остати веома 

дуги низ година и на тај начин утицати на дуготрајно 

загађење земљишта, воде, ваздуха.    
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 Шта је отпад? 

 

 
 

Сваки материјал или предмет који настаје: 

- у домаћинству,  

-  у производњи, 

-  у администрацији, 

- током изградње објеката...... 

 

а који није за даље коришћење и мора се 

одбацити.  
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Које су врсте 
отпада? 
 

 

 

КОМУНАЛНИ ОТПАД - из домаћинства 

(кућни отпад), као и други отпад који је због 

своје природе или састава, сличан отпаду из 

домаћинства. 

 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ОТПАД - настаје у 

предузећима, установама и другим 

институцијама које се у целини или 

делимично баве трговином, услугама, 

канцеларијским послом, спортом, 

рекреацијом или забавом. 

 

ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАД - из било које 

индустрије или са локације на којој се налази 

индустрија. 
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Подела отпада 
према 
агрегатним 
стањима 

 
 

 

Сав отпад се према агрегатном стању може 

поделити на:  

- гасовит,  

- течан,  

- муљевит  и  

- чврст. 

 

Течне и гасовите отпадне материје се сматрају 

загађујућим супстанцијама и у највећем броју 

случајева се испуштају у атмосферу, односно у 

природне водотокове. 
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Састав  
комуналног  
отпада  

 
 

Чврсти комунални отпад је 

веома разнолик по саставу и 

чине га следеће категорије 

отпада:  

 

 биоотпад,  

 папир и картон, 

 стакло,  

 пластика,  

 метали,  

 кожа и текстил, 

 кућни опасни отпад,  

 крупни отпад.  
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СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ  

Oтпаци  који се могу користити непосредно или 

дорадом, односно прерадом (рециклажом) тако да 

представљају сировине за поновну производњу. 

 

 СМЕЋЕ  

 

Oтпаци који се непосредно, односно рециклажом, не 

могу користити као секундарне сировине, као и 

отпаци настали по издвајању секундарних сировина, 

односно као отпад приликом дораде или прераде 

отпадака у секундарне сировине, и са њима се 

поступа у складу са посебним прописима. 

 

Секундарне 
сировине или 
"смеће"  
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Сав чврсти материјал, који је бачен или напуштен 

у обалском морском или речном екосистему.  

 

Већина плутајућег отпада се састоји од 

синтетичких материјала, као што су пластика, 

метал, стакло и гума. 

 

Потиче од различитих извора, креће се различитим 

путањама и нагомилава на разним локацијама, на 

којима отпад тоне на дно, или бива насукан/слегне 

се. 

 

Половина плутајућег отпада, ношена струјама, 

ветровима, таласима доспева на обале.  

Плутајући 
отпад  
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ИЗБОРИ СУ НА НАМА 
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Шта треба 
да радимо? 
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Како да смањимо 
отпад? 

 
 

 Користити повратну стаклену амбалажу уместо 

неповратне. Повратна стаклена боца за минералну 

воду или Coca-Colu замењује најмање 30 стаклених 

неповратних или пластичних боца. 

 Користити батерије за поновно пуњење које се могу 

пунити и преко 500 пута.  

 Куповати производе који на амбалажи имају утиснут 

еколошки знак и који нису штетни по животну 

средину. 

 Куповати производе у повратној амбалажи, као и 

производе на чијој амабалажи има знак за рециклажу.  

 Не куповати производе кратког века трајања који 

убрзо постају смеће.  

 Лименке за напитке избегавати и користити 

повратне стаклене боце.  

 Пластичне кесе не узимати у куповини, а уместо њих 

користити платнене кесе или торбе.  

 



 

12 

 

Поновна 
употреба 

 

 

Старе предмете искористити у неку другу 

сврху! 

 

Поклонити другоме предмет или ствар коју 

више нећемо користити! 

 

Пластична амбалажа се може креативно 

искористити! 

 

Картонска амбалажа може послужити за 

кутију за играчке! 

 

И још много могућности......  
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Шта је  
Рециклажа? 
 

 

Издвајање материјала из отпада и његова 

поновна прерада у нове материјале. 

 

Три стрелице у симболу за 

рециклажу означавају три 

фазе рециклаже: 

1. Сакупити! 

2. Поново прерадити! 

3. Поново употребити!  

 

Рециклажа помаже да се:  

 Смањи количина отпада! 

 Заштити животна средина (отпадни 

материјали уништавају животни 

амбијент, па се рециклажом штити 

човекова околина)! 
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Рециклажа помаже и да се:  

 Очувају природни ресурси  (сви 

материјали потичу из природе и има их у 

ограниченим количинама), 

 Уштеди енергија потребна за израду нових 

производа (нема трошења енергије у 

примарним процесима, као ни у 

транспорту који те процесе прати, а 

добија се додатна енергија сагоревањем 

материјала који се не рециклирају)! 

 Створе нова радна места и запослење! 
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Шта су депоније?  

 
Сав отпад који је настао, а није могао да се поново 

употреби или рециклира, треба одложити на 

најбезбеднији начин na депонију што представља 

последњи корак у збрињавању отпада. 

 

Депоновање је коначно одлагање смећа на за то 

одређеном простору - ДЕПОНИЈАМА.  

 

Оно може бити: 

• контролисано на уређеним површинама које су 

изграђене по прописима  - САНИТАРНИМ 

ДЕПОНИЈАМА (у циљу заштите животне 

средине) 

• неконтролисано  на произвољно изабраним 

површинама - СМЕТЛИШТИМА (загађују 

животну средину)  
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Које је време 
потребно отпаду 
да се разложи? 
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Разврставање 
отпада 

 

Из отпада се могу издвојити различите корисне 

материје, као што су: амбалажа, стакло, папир и 

картон, пластика, метал. Ови материјали нису 

отпад већ драгоцена сировина. 

 

 

Стакло се одлаже у зелене контејнере. Одвајањем 

стакла штедимо енергију, сировине и смањујемо 

простор за одлагање отпада. 

  

 

У плаве контејнере одлажемо папир, картон, старе 

новине, свеске, књиге, рачуне, кутије, амбалажу. 

Рециклирањем папира чувамо шуме, штедимо 

енергију, смањујемо загађење воде и ваздуха и 

штедимо простор за депоновање. 
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ПЕТ амбалажу (флаше од освежавајућих напитака, 

пластичне боце, пластичне чаше, сламке, CD 

кутије, пластичну амбалажу за храну) одлажемо у 

жуте контејнере. 

  

 

Из отпада можемо издвојити метале 

(алуминијум, олово, бакар, цинк, гвожђе), који су 

вредна сировина за добијање нових производа. 

Рециклирањем 1 тоне алуминијума уштеди се 5 

тона руде боксита и утроши се 20 пута мање 

енергије. У сиве контејнере одлажемо лименке, 

конзерве од алуминијума и бакра, металне 

затвараче, зарезач конзерви, спајалице 

  

 

Биоотпад је отпад од хране, кухињски отпад и 

отпад са зелених површина (нпр. лишће, корење) и 

одлаже се у смеђе контејнере. Од биоотпада се 

може добити компост, који се може користити 

као додатак тлу. 
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Шта је  
крајњи циљ? 
 

 
 
  
 ОДВАЈАТИ, 

РАЗВРСТАВАТИ,  

НЕ БАЦАТИ ОНО ШТО 

СЕ ЈОШ МОЖЕ 

УПОТРЕБИТИ,  

НЕ ЗАГАЂИВАТИ, 

ЧУВАТИ ПРИРОДУ (ЈЕР 

ДРУГУ НЕМАМО), 

БИТИ КУЛТУРАН, 

ОБРАЗОВАН, 

ИНФОРМИСАН, 

ЖИВЕТИ!!! 
 


