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1. УВОД 

Националном стратегијом управљања отпадом (Службени гласник РС“, бр.29/10) 

дефинисани су услови за одрживо и рационално управљање отпадом и дата 

основна усмерења и препоруке на нивоу Републике Србије која подразумева 

побољшање квалитета живота становништва осигуравањем жељених услова 

животне средине и очувањем природе засноване на одрживом управљању 

животном средином. 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. 

Управљање посебним токовима отпада дефинисано је Законом о управљању 

отпадом у поглављу VII. Управљање отпадом од електричних и електронских 

производа дато је у члану 50. 

Важно је сагледати обавезе привредних субјеката, становништва и локалних 

заједница што у овом случају код израде наведене теме мастер рада значи да се на 

примерима неколико градова и општина у Србији разматра управљање електричним 

и електронским отпадом, а у складу са важећом регулативом Републике Србије, при 

чему се обавезе идентификују анализом прописа из ове области. 

Законом се, наиме прописују следеће обавезе које се односе на генераторе ове 

врсте отпада : 

- Отпад од електричних и електронских производа не може се мешати са 

другим врстама отпада; 

- 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. 

Значај политике и прописа Европске уније за Републику Србију, произилази из 

чињенице да се политика и прописи Републике Србије налазе у фази интензивног 

усклађивања са политиком и прописима Европске уније због чега сагледавање 

тренутних и будућих обавеза и права у области управљања отпадом није могуће без 

вођења рачуна о решењима која су садржана у релевантним документима Европске 

уније. 
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У процесу усклађивања домаћег законодавства са прописима Европске уније у овој 

области, дефинисано кроз поглавље 27 које се у најскорије време отвара у 

преговорима Републике Србије са Европске уније - животна средина и климатске 

промене – потребно је транспоновати и применити велики број инвестиционо 

захтевних прописа Европске уније и директива, што ће поред значајних 

финансијских улагања подразумевати и изградњу адекватне административне, 

институционалне и техничке подршке за њихову имплементацију.  

Из тог разлога проистиче и актуелност теме овог мастер рада, јер треба управо у 

једном важном сегменту заштите животне средине, а то је адекватно управљање 

електричним и електронским отпадом, на примерима неколико градова и општина у 

Србији, анализирати проблеме и указати на начине за њихово решавање и 

могућности рециклаже, а све у складу са Законом о управљању отпадом и 

најновијим изменама и допунама овог закона ( „Службени гласник РС“ бр 36/09, 

88710 и 14/16). Тај посао је на леђима грађана, привреде и локалних заједница. 

Такође актуелност овог рада полази од чињенице, да је данас у најразвијенијим 

економијама света циркуларна економија постала мотор развоја уместо досадашње 

линеарне економије, а та актуелност се управо огледа у могућностима рециклаже, у 

случају овог мастер рада то је рециклажа електричног и електронског отпада. Овај 

мастер рад сагледава те могућности из угла оваквог савременог приступа на 

примерима десетак градова и општина у Србији. 
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2. ПРЕДМЕТ РАДА 

Неадекватно управљање отпадом представља један од највећих проблема у 

погледу заштите животне средине у Републици Србији и искључиво је резултат 

неадекватног става друштва према отпаду. Отпад и поступање с отпадом јавност је 

спознала као проблем. Међутим, она га не осећа и не доживљава као свој, него као 

туђи и за чије решавање је надлежан неко други - држава, локална самоуправа, 

индустрија итд. У највећем броју случајева, спремност на учешће на решавању овог 

проблема, јавност показује само када је сама угрожена или уколико је сама 

заинтересована за његово решавање. 

Са гледишта екологије и заштите животне средине, један од највећих глобалних 

проблема данашњице  јесте отпад од електронских и електричних производа. 

Процене су да ова врста отпада има највећу тенденцију раста од 5% на годишњем 

нивоу, увећавајући се чак три пута брже од комуналног отпада. Брзи развој 

електронске индустрије донео је велике користи у свакодненом животу, али 

последице које настају након употребе се обично игноришу или су непознате. 

Националном стратегијом за приближавање процесу прилагођавања стандардима 

Европске уније у области животне средине предвиђа се да на крају приступних 

преговора неће бити остављен прелазни период за усклађивање појединих 

сегмената рециклаже. Према Стратегији за апроксимацију Србије у области животне 

средине, у процесу прилагођавања стандардима Европске уније Србија би требало 

да успостави организовано сакупљање отпада за више од 90 одсто становништва 

до 2020. године и да достигне циљеве Европске уније за поновно коришћење и 

рециклирање до 2025. године. 

Према проценама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у 

Републици Србији се рециклира од 10% до 15% отпада. Од 2003. године до данас 

забележен је нагли раст предузећа која се баве рециклажом отпада. Стратегијом 

управљања отпадом, у оквиру дугорочних циљева које Република Србија треба да 

испуни, утврђен је циљ да је у периоду од 2015. до 2019. године неопходно постићи 

стопу искоришћења и рециклаже чврстог отпада (стакло, папир, картон, метал и 

пластика) на 25% од његове количине. 

 

Отпадна и одбачена електрична и електронска опрема, или ,,еe-отпад”. представља 

све већи изазов за владе широм света. По процени Програма Уједињених нација за 

животну средину (UNEP 2005), сваке године се створи неких 50 милиона тона 
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електричног и електронског отпада, са тенденцијом раста од 5% на годишњем нивоу 

у односу на друге врсте отпада. Савремени трендови у дизајну и производњи 

електронске опреме који поспешују вештачко, односно убрзано скраћење циклуса 

замене производа знак су да се стварање отпада неће успорити у скорије време. 

 

Један од најважнијих аспеката у области управљања отпадом и рециклаже отпада 

електронских и електричних производа јесу јасно дефинисане законске регулативе. 

Влада Републике Србије је 2003. године усвојила Националну стратегију 

управљања отпадом са програмом приближавања законима Европске уније. Овај 

документ представља основу којом се обезбеђују услови за рационално и одрживо 

управљање отпадом на нивоу Републике Србије. 

 

Доношењем Закона о заштити животне средине, Закона о управљању отпадом и 

одговарајућих подзаконских аката у Србији успостављеноо је интегрално 

управљање отпадом, од његовог настанка, преко сакупљања, транспорта, 

складиштења, третмана до коначног одлагања, чиме су постављени основи за 

несметан рад рециклажне индустрије. 

 

Основни закони и подзаконски акти којима је регулисана област рециклаже  

електричног и електронског отпада јесу: 

 Закон о заштити животне средине; 

 Закон о управљању отпадом; 

 Закон о транспорту опасног терета; 

 Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и 

ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи 

опасне материје и начину и поступку управљања отпадом од електричних и 

електронских производа; 

 Правилник о начину складиштења паковања и обележавања опасног отпада; 

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорт, складиштења и 

третман отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 

енергије; 

 Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 

акумулаторима; 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање;  
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 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за 

његово попуњавање. 

 

Европска унија је 2003. године усвојила Директиве везане за проблеме електричног 

и електронског отпада. Прва Директива је „Waste of Electrical and Electroniс 

Equipment“ (WEEE) – Директива о електричном и електронском отпаду, док је друга 

RoHS (Restriction of the use of hazarduous substances) – Директива о ограничењима 

за употребу опасних материја. Ове Директиве су 2006. године постале важећи закон 

Европске уније. Од тада било какав производ који не задовољава критеријуме ових 

директива неће бити могуће пласирати на тржиште у земљама Европске уније. 

 

Сврха ове директиве је превенција настанка електричног и електронског отпада, 

поновне употребе, рециклаже и осталих облика обнављања оваквог отпада, чиме би 

се смањило коначно одлагање ее-отпада. Такође, она настоји да побољша 

еколошке перформансе свих оператера ангажованих у животни век производа. 

 

Директива тежи да побољша перформансе управљања електронским и 

електричним отпадом кроз: 

 селективно прикупљање електронских и електричних уређаја помоћу 

одговарајућих система који чувају интегритет уређаја и њихове потенцијале 

за обнављање; 

 стопу сакупљања, која износи 4 кг ее-отпада по становнику годишње; 

 индивидуалну одговорност произвођача; 

 стопе поновне употребе, рециклаже и обнове, које се крећу у распону од 50 

до 80%, у зависности од разматране категорије уређаја; 

 пружање информација крајњим корисницима, чије је учешће есенцијално за 

високе стопе сакупљања и рециклаже, кроз обележавање, паковање, као и 

пружање информација постројењим за третман. 

 

Доступни подаци су показали да су неопходне посебне мере сакупљања, третмана, 

рециклаже и одлагања ее-отпада, а које су дефинисане WЕЕЕ директивом како би 

се смањили проблеми управљања отпадом везани за тешке метале. Упркос овим 

мерама, велики део електричног и електронског отпада завршаваће у тренутним 

токовима отпада. Чак и ако је засебно прикупљен ее-отпад и подвргнут процесима 

рециклаже, он и даље садржи опасне материје, попут живе, кадмијума, олова, PCB 

(полихлоровани бифенили), kоје представљају ризик по околину и здравље људи. 
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Узимајући у обзир техничке и економске могућности, најефикаснији начин за 

редукцију ризика по околину и људско здравље од ових супстанци јесте њихова 

замена нешкодљивим или мање опасним материјалима. RoHS директива се односи 

на електричне и електронске уређаје који су дефинисани категоријама електронских 

и електричних уређаја, изузимајући категорије 8. и 9. RoHS у својим 

спецификацијама тачно одређује колики удео тешких метала и контролисаних 

супстанци у односу на масу свака компонента може да садржи. Дефинисана је 

дозвољена максимална концентрација опасних супстанци од 0,1% по тежини у 

хомогеним системима. 

 

Напори да се стане на пут слободној трговини отровним отпадом делимично су 

уродили плодом – међународним споразумом Уједињених нација о ограничењу 

трговине токсичним отпадом, познатим као Базелска конвенција. Базелска 

конвенција је међународни мултилатерални уговор, сачињен у Базелу (Швајцарска) 

марта 1989. године којим се регулишу норме поступања, односно, критеријуми за 

управљање отпадом на начин усаглашен са захтевима заштите и унапређења 

животне средине, као и поступци прекограничног кретања опасног и другог отпада. 

 

Базелским амандманом је од 1995. године забрањен извоз опасног отпада у земље 

које немају одобрене капацитете за поступање са овом врстом отпада, тј. у земље 

ван Европске уније. Србија је потписала Базелску конвенцију 1989. године, а 

ратификовала је и постала члан 2000. 

И поред јасно дефинисане законске регулативе управљања отпадом у циљу 

заштите и очувања животне средине и побољшања њеног квалитета; заштите 

човековог здравља; опрезне и рационалне употребе природних ресурса и сл. и 

данас се неретко могу видети дивље депоније на којима се налазе разни покварени 

и застарели уређаји. Иако се из дана у дан повећава број санитарних депонија, 

рециклажних центара и трансфер станица у већим градовима Републике Србије, 

ипак се јавља проблем у руралним срединамa због којих треба уложити додатне 

напоре и средства да би се и у овим срединама проблем одлагања ее-отпада решио 

на прави начин. Такође један од важнијих проблема је и недовољна свест и 

информисаност грађана о томе на који начин могу да управљају отпадом у својој 

околини и тако допринесу решавању овог проблема у складу са законским 

прописима. 
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3. ЦИЉЕВИ РАДА 

У складу са постојећим проблемима и законским оквирима овај мастер рад настоји 

да утврди могућност рециклаже електричног и електронског отпада, у циљу 

побољшања стања животне средине кроз еколошки свесно стање целокупног 

становништва Републике Србије. Овај мастер рад тeжи и упознавању становништва 

како са проблемима, тако и са могућностима зараде од правилног генерисања ее-

отпада, јер се рециклажом електричног и електронског отпада постиже правилан 

третман, чиме се добијају вредне секундарне сировине, а правилно поступа са 

штетним материјама и самим тим штити животна средина.  

 

Мастер рад треба да истакне отпад као саставни део целокупног циклуса рада који 

се користи као један од индикатора ефикасности циклуса производње и 

искоришћења ресурса. 

Мастер рад треба да покаже да се управљање отпадом врши на начин којим се 

обезбеђује најмањи ризик по угрожавање здравља и живота људи и животне 

средине контролом и мерама смањења: загађења воде, ваздуха и земљишта; 

опасности по биљни и животињски свет; опасности од настајања удеса, пожара и 

експлозије, негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности и 

нивоа буке и непријатних мириса.  
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4. ДЕФИНИСАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА 

Електрични и електронски отпад настаје од електричне и електронске опреме која је 

из неког разлога одбачене од стране власника и не настоји се да ти уређаји и 

производи буду поново у употреби.  

Ее-отпад је постао проблем великих размера због две главне карактеристике: 

 ее-отпад је опасан - садржи преко хиљаду различитих супстанци, од којих су 

многе отровне и стварају озбиљно загађење приликом одлагања; 

 ее-отпад се ствара у алармантним количинама – због брзог застаревања 

производа. 

Према закону о управљану отпадом, ее-отпад се класификује као опасан отпад јер 

често садржи токсична једињења и тешке метале који се налазе у различитим 

врстама материјала (слика 1) од којих сачињена електрична и електронска опрема, 

а који након губитка употребне вредности доспевају на местима на којима је 

подложни атмосферским утицајима и помоћу чијих процеса знатно утичу на животну 

средину и по здравље људи (слика 2) као што су: 

 Pb (oлово) - узрокује оштећење централног и периферног нервног система, 

кардиоваскуларног система, бубрега и репродуктивних органа. Налази се у 

мониторима и матичним плочама. Стакла рачунарских монитора приликом 

пуцања или разбијања ослбађају опасне честице које могу изазвати 

оштећења на мозгу и наштетити нервном систему и крвотоку; 

 Cd (кадмијум) - може се наћи у разним чиповима и стабилизатор је за 

пластику. Узрокује неповратне последице на људско тело, јер се таложи на 

бубрезима и смањује густину костију; 

 Hg (жива) - користи се у термостатима, сензорима, релејима, мобилним 

уређајима, батеријама и LCD екранима. може узроковати оштећења органа 

укључујући мозак и бубреге, као и фетуса код трудница; 

 Хексовалентни хром - користи се у заштити од корозије и као украс или 

учвршћивач кућишта. Лако се апсорбује у ћелијама и може узроковати 

оштећења ДНК као и разне алергије;  
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 Ba (баријум) -  Користи се у CRT мониторима да би заштитио кориснике од 

зрачења. Kратка изложеност баријуму узрокује отицање мозга, слабљење 

мишића, оштећење срца, јетре и слезине; 

 Be (берилијум) - Користи се у матичним плочама. Kанцероген je јер узрокује 

рак плућа; 

 Р (фосфор) - kористи као премаз на CRT мониторима ради резолуције слике, 

који може изазвати тровање код људи; 

 Se (селен) – налази се у фотокопир апаратима, а изложеност високим 

концентрацијама може узроковати губитак косе, крхкост ноктију и неуролошке 

абнормалности; 

 Аs (арсен) – највећа примена је у производњи боја и полупроводника. 

Дуготрајна изложеност ниским дозама изазива низ проблема који започињу 

главобољама, неуролошким испадима, дисфункцијом јетре, коштане сржи, 

срца и крвних судова, дисајних путева,полних органа, променама на кожи као 

и губитак косе; 

 РСВ (полихлоровани бифенили) – користи се у трансформаторима и 

кондензаторима. Иако је забрањен за употребу, још увек је присутан у ее- 

отпаду. Токсични су и имају негативан утицај на јетру, нервни и 

репродуктивни систем, а могу потпомоћи и развој карцинома; 

 Бромирани успоривачи горења – користе се у палстичним кућиштима ради 

спречавања запаљивости, а сумња се да негативно утичу на хормоне и 

репродуктивни систем; 

 Трихлоретилен – користи се у индустрији за производњу електронских и 

електричних уређаја. Може изазвати озбиљна оштећења на јетри и 

бубрезима. 
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 PVC (поливинилхлорид) – користи се као пластика за производњу 

електронских и електричних уређаја. Приликом сагоревања долази до 

производње диоксина који може изазвати хормонске поремећаје. 

 

Слика 1: Материјални састав мобилног телефона. 

 Извор: www.nokia.com 

Према месту настанка ее-отпад се може поделити на : 

 ее-отпад који настаје у домаћинствима, 

 и ее-отпад који настаје у привреди. 

Законским регулативама, ради боље манипулације и класификације ее-отпад се 

класификује по следећој листи разреда опреме: 

1. Велики кућни апарати – у ове уређаје спадају фрижидери, замрзивачи, 

машине за прање и сушење веша, машине за прање посуђа, микроталасне пећи, 

апарати за грејање, бојлери, опрема за климатизацију; 

2. Мали кућни апарати – у ове уређаје спадају усисивачи, пегле, тостери, 

фритезе, уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ваге, сатови; 
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3. Опрема за информатичке технологије (ИТ) и телекомуникације – у ове 

уређаје спадају лични рачунари, преносни рачунари, штампачи, опрема за 

копирање, телефони, мобилни телефони, факс уређаји; 

Слика 2: Утицај опасних супстанција из ее- отпада на људски организам.  

Извор: Видаковић, А., и група аутора: Основи медицине рада, Медицински 
факултет Универзитета у Београду, 1998. (модификовано) 

4. Опрема широке потрошње за разоноду -  у ове уређаје спадају радио 

апарати, телевизијски апарати, видео рекордери, хи-фи уређаји, музички 

инструменти; 

5. Опрема за осветљење – у ове уређаје спадају флуоресцентне сијалице, 

натријумове сијалице, сијалице са жарећом нити, остала расветна опрема; 
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6. Електрични и електронски алати – у ове уређаје спадају бушилице, 

тестере, шиваће машине, алати за кошење и друге баштенске послове; 

7. Играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и спорт – у ове уређаје спадају 

електрични возићи, ручне конзоле за видео игре, видео игре, спортска опрема са 

електричним или електронским компонентама, друге играчке; 

8. Медицински помоћни уређаји – у ове уређаје спадају радиотерапијска 

опрема, кардиолошки уређаји, уређаји за дијализу, апарати за анализу, апарати за 

хлађење; 

9. Инструменти за праћење и надзор – у ове уређаје спадају детектори дима, 

регулатори загревања, термостати, уређаји за мерење; 

10. Аутомати – у ове уређаје спадају аутомати за топле напитке, аутомати за 

чврсте производе, банкомати, аутомати за боце или лименке, покер апарати. 
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5. УПРАВЉАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИМ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ОТПАДОМ 

Сложеност структуре отпада од електричних и електронских производа представља 

велики изазов за процес одрживог управљања овим посебним током отпада. Као 

што је у уводном делу поменуто поједине врсте електричних или електронских 

производа могу садржати и више од 100 различитих супстанци које спадају у 

категорије опасног и неопасног отпада и, самим тим, за њих се примењују различита 

правила за управљање. Многе од ових компоненти су отровне (тешки метали: жива, 

арсен, кадмијум, хексавалентни хром, растварачи на бази хлора, антипирени на 

бази брома и сл.) и самим тим штетне по здравље и животну средину уколико се са 

њима не поступа на одговарајући начин. Поједини делови ее-отпада, међутим, су 

веома вредни. Гвожђе, пластика, стакло и дрво су материјали који се могу поново 

употребити или рециклирати; штампана кола у кућним рачунарима садрже 

алуминијум, бакар, платину, паладијум, сребро и злато. 

Доношењем Стратегије за управљање отпадом за период 2010 – 2019, Закона о 

управљању отпадом и одговарајућих подзаконских аката учињен је значајан корак ка 

промени стања у управљању отпадом од електричних и електронских производа 

који карактеришу различити трендови. Овде се пре свега мисли на следеће: 

 Процењује се да од укупне количине генерисаног отпада од електричних и 

електронских производа у Србији рециклира између 10 - 15%, док се у 

Европској унији рециклира око 45%. Ова негативна статистика неизбежно 

води ка закључку да највећи проценат ее-отпада завршава на комуналним 

депонијама заједно са осталим отпадом или на дивљим депонијама што је 

апсолутно неприхватљиво; 

 Праћење количине и врсте генерисаног ее-отпада и праћење његовог тока 

практично нису ни постојали пре доношења закона и подзаконских аката; 

 Није постојао систем организованог сакупљања, селекције, рециклаже и 

одлагања ее-отпада; 

 Недовољно или никакво знање о негативним последицама неодговарајућег 

третмана и одлагања ее-отпада на депоније; 

 Извоз рециклабилног селектираног отпада од електричних и електронских 

производа на даљу рециклажу у земље које поседују рециклажне центре за 

поједине компоненте за које не постоји могућност рециклаже у Србији 



 

18 

 

представља скупу инвестицију за оператере, а могућност искоришћавања 

ових материјала у Србији није развијена.  

 Изградња постројења за третман опасних компоненти из ее-отпада дугорочно 

производи значајне уштеде што би омогућило оператерима да инвестирају у 

унапређење технологије рециклаже; 

 Непостојање системског решења за финансирање сакупљања ее-отпада на 

локалном нивоу резултира незаинтересованошћу појединих актера за 

озбиљније укључивање у процес; 

 Одсуство међусекторских партнерстава у решавању изазова који настају 

током управљања отпадом од електричних и електронских производа чини 

процес неефикасним, скупим и неодрживим. 

Постојање функционалног система за управљање отпадом од електричних и 

електронских производа подразумева обезбеђивање неопходних предуслова за 

спречавање генерисања, поновну употребу, рециклажу и друге облике искоришћења 

таквог отпада, као и за смањивање његовог одлагања на депоније. Систем, такође, 

треба да обезбеди унапређивање стандарда заштите животне средине од стране 

произвођача, увозника, дистрибутера, продаваца и крајњих корисника у току 

животног циклуса електричних и електронских производа. Ово се нарочито односи 

на фазу након што ови производи постану отпад. Овакав систем, међутим, 

подразумева читав низ активности које се односе на праћење количине 

произведених и увезених електричних и електронских производа који после 

употребе постају посебан ток отпада. Систем, такође, обезбеђује неопходна 

финансијска средства за процес управљања ее-отпадом кроз обавезу плаћања 

накнаде за произведене и увезене производе који после употребе постају ее-отпад. 

 

5.1. Превенција генерисања отпада од електричних и 
електронских производа 

Савремени електрични и електронски производи бивају брзо замењени и 

генерисани као отпад. У решавању проблема управљања ее-отпадом нужно се 

морамо руководити начелом хијерархије управљања отпадом (слика 3). Почетни 

корак у управљању ее-отпадом, поштујући ово начело, је превенција стварања 

отпада електронских и електричних производа и његова редукција, односно 

смањење коришћења ресурса и смањење количина овако насталог отпада. Када су 
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у питању електрични и електронски производи, а самим тиме и ее-отпад који се 

генерише њиховом употребом, проблеми у почетном кораку процеса управљања 

отпадом су огромни и тешко решиви без суштинске промене тренда у коришћењу 

ових производа. 

Савремени електрични и електронски производи су сложене структуре, настали као 

резултат производног процеса за који су потребни различити материјали, вода и 

велика количина енергије. Поједини делови производа су дизајнирани тако да је 

онемогућено њихово лако расклапање. Агресивне маркетиншке кампање 

произвођача електричних и електронских производа често потпуно исправну опрему 

представљају као превазиђену што доводи до потребе за новом и напреднијом 

опремом и до генерисања нових количина ее-отпада. Резултат је парадоксална 

ситуација – уместо да се захваљујући убрзаном напретку у домену технолошког 

процеса производи дуготрајна и ефикасна опрема, која при том има мање негативан 

утицај на животну средину, настају све веће количине ее-отпада који представља 

посебан ток отпада са најбржом стопом генерисања на глобалном нивоу. 

 

Слика 3: Хијерархија управљања отпадом.  

Извор: Шимон А. Ђармати, Весна М. Аливојводић, Чврст и опасан отпад, Висока школа 
струковних студија Београдска политехника, Београд, 2007. 
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5.2. Сакупљање, транспорт и складиштење електричног и 
електронског отпада 

Када је у питању еe-отпад битно је, пре свега, напоменути да се отпад од 

електричних и електронских производа не може мешати са другим врстама отпада. 

Забрањено је одлагање отпада од електричних и електронских производа без 

претходног третмана. У овом сегменту система управљања еe-отпадом највећи 

изазов је како успоставити његово одрживо сакупљање. Битну улогу у овој фази 

играју крајњи корисници, произвођачи, дистрибутери, сакупљачи, оператери и 

колективни оператери. 

Крајњи корисник треба да чува отпад од електричних или електронских производа 

на начин да се он не меша са другим отпадом, тако да је његова поновна употреба 

или рециклажа могућа. Произвођач или увозник електричне и електронске опреме 

мора на видном месту да обезбеди читко и неизбрисиво постављен знак о 

обавезном одвојеном сакупљању отпадне опреме (слика 4). Уколико еe-отпад 

садржи материје или материјале који се током управљања овим током отпада 

морају третирати на начин и по правилима предвиђеним за опасан отпад, крајњи 

корисник је у обавези да обезбеди да ее-отпад буде у таквом стању да се одлагање 

опасних материја и материјала може спровести на прописан начин. 

Слика 4: Контејнер за селективно прикупљање ее-отпада.  

Извор: www.ereciklaza.com/ 

Преузимање отпадне опреме од крајњег корисника врше дистрибутер, сакупљач, 

оператер и колективни оператер. Дистрибутер без накнаде преузима отпадну 

опрему из домаћинства од крајњег корисника који код њега набавља нову опрему. 
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 Дистрибутер преузима отпадну опрему из домаћинства од крајњег корисника ако се 

ради о опреми која по својој намени и разврставању спада у електичну или 

електронску опрему (слика 5), односно која одговара по врсти и количини 

набављене нове електричне и електронске опреме. Крајњи корисник предаје 

дистрибутеру, сакупљачу, оператеру или колективном оператеру ее-отпад из 

домаћинства уз потврду о примопредаји. Крајњи корисник предаје ее-отпад који није 

из домаћинства уз попуњени Документ о кретању опасног отпада. 

Крајњи корисник не може предати отпадну опрему као неразврстани комунални 

отпад. Дистрибутер може да одбије преузимање отпада од електричних и 

електронских производа од крајњег корисника уколико нису испуњени базични 

услови за управљање овим током отпада или уколико су производи који 

представљају ее-отпад толико оштећени (опасне материје у њима угрожавају 

животну средину и здравље људи или су загађени другим отпадом). Отпадна 

опрема која није из домаћинства преузима се без накнаде, осим ако су произвођач, 

увозник, дистрибутер и крајњи корисник у тренутку набавке те опреме, односно при 

њеном преузимању, уговорили другачије услове. 

Неопходно је да се сакупљање и превоз отпада од електричних и електронских 

производа обавља на начин да се омогући у што већем обиму поновна употреба 

целих производа и саставних делова, укључујући искоришћење и рециклажу. Ее-

отпад који се предаје сакупљачу треба да буде у стању из којег је видљиво да 

производ није претходно растављан ради вађења посебних саставних делова. 

Слика 5: Транспорт прикупљеног ее-отпада. 

Извор: www.ereciklaza.com/ 

Лице које врши сакупљање, третман или одлагање отпада од електричних и 

електронских производа мора да има дозволу, води евиденцију о количини и врсти 

преузетих електричних или електронских производа и податке о томе доставља 
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Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије. Сакупљач, оператер и 

колективни оператер преузимају отпадну опрему на месту које испуњава техничке 

захтеве за складиштење прописане овим правилником. У привременом или трајном 

складишту се отпадна опрема чува одвојено, тако да се не меша са другим отпадом 

тако да се може, ради поновне употребе, искоришћења или рециклаже сврстати 

одвојено по разредима отпадне опреме. Отпадна опрема се складишти на начин да 

се пре третмана не згњечи, издроби или на други начин уништи или загади опасним 

или другим материјама. Тако се обезбеђује поновна употреба, искоришћење или 

рециклажа без несразмерно високих трошкова. 

Место за складиштење отпада од електричних и електронских производа пре 

третмана, мора да поседује непропусну подлогу, опрему за сакупљање ненамерно 

просутих течности, а по потреби и опрему за одмашћивање и чишћење, као и 

надстрешницу. У складишту отпадне опреме не врши се третман, односно 

расклапање и одстрањивање течности и гасова.  

Обавеза је оператера или колективног оператера да обезбеде да поновна употреба 

целе опреме има предност у односу на њено искоришћење. Искоришћење отпада 

од електричних и електронских производа, са друге стране, има предност у односу 

на одлагање. При искоришћењу се фаворизује поновна употреба саставних делова 

отпадне опреме и рециклажа материјала и материја у односу на друге начине 

искоришћавања. 

Слика 6: Процес прикупљања, растављања, сепарације, складиштења ее-отпада. 

Извор: http://jugo-impex.com/reciklaza.html 
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5.3. Третман електричног и електронског отпада 

Произвођач и увозник могу да обезбеде третман ее-отпада сами или да своју 

обавезу повере оператеру, односно колективном оператеру. Преузети отпад од 

електричних и електронских производа који настаје на територији Републике Србије, 

осим оног који је у целини намењен поновној употреби, пре искоришћења или 

одлагања мора да буде третиран у постројењу за третман које има дозволу у складу 

са законом. Оператер и колективни оператер врше третман ее-отпада применом 

најбоље доступних техника третмана, искоришћења и рециклаже (слика 7). 

Оператер и колективни оператер дужни су да у постројењу за третман врше одвојен 

третман материјала и компоненти отпадне опреме, као и да из производа који не 

иду цели на поновну употребу издвоје течности и гасове (укључујући опасне 

материје). За саставне делове, материјале и материје из ее-отпада мора да буде 

обезбеђена даља поновна употреба, рециклажа или искоришћење у оном обиму у 

коме се постиже бар минимални део поновне употребе, рециклаже или 

искоришћења.  

Слика 7: Шематски приказ растављања и сепарације ее-отпада. 

Извор: Г. Вујић, П.Х. Брунер, Одрживо управљање отпадом, ФТН Нови Сад, 2009. 
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Места за третман ее-отпада морају да имају простор за одговарајуће складиштење 

растављених резервних делова и одговарајуће контејнере за складиштење 

батерија, кондензатора који садрже PCB/PCT и другог опасног отпада, укључујући и 

радиоактивни отпад. На овим местима мора да постоји опрема за пречишћавање 

отпадних вода у складу са прописима којима се уређује заштита животне средине. 

Након што је отпад од електричних и електронских производа транспортован у 

постројење за третман ее-отпада, први корак у овом процесу је провера 

исправности и функционалности преузетих производа. Производи који нису 

исправни али их је могуће сервисирати, одлазе у сервисни део, након чега се 

додатно проверава њихова исправност и као такви могу се безбедно поново 

користити. 

Електрични и електронски производи који су приликом провере категорисани као 

неисправни и немогуће их је сервисирати, се расклапају према одговарајућој 

процедури. Паралелно са расклапањем врши се разврставање компоненти и 

материјала који настају као резултат овог процеса. Разврстане компоненте могу 

бити рециклабилне или нерециклабилне. Рециклабилни делови су сви они који могу 

имати употребну вредност  као сировине у истој или некој другој производњи (слика 

8). Компоненте које се рециклирају у Републици Србији (гвожђе, пластика, бакар, 

алуминијум, прохром, гума, каблови и др.) предају се на даљи третман овлашћеним 

оператерима.  

Слика 8: Процес рециклаже рачунара. 

Извор: http://www.ekospark.com 
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6. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

За потребе израде овог мастер рада коришћена је методологија научно- 

истраживачког рада која пордазумева примену: 

1) општег истраживачког приступа квалитативног карактера, односно 

прикупљање спознаја о свести становништва о правилном управљању ее-

отпадом на територији Републике Србије, 

2) општег истраживачког приступа квантитативног карактера, који подразумева 

конципирање, администрирање и обраду упитника. 

 

6.1. Општи истраживачки приступ квалитативног карактера 

Што се тиче општег истаживачког приступа квалитативног карактера, било је 

потребно осмислити упитник (анкету) при чему је важно да се води рачуна о: 

1) садржају питања, 

2) врсти питања према основном облику, 

3) обликовању питања, 

4) једнозначности питања, 

5) раздвајању вишеструких питања, 

6) редоследу питања, 

7) дужини упитника (броју питања), 

8) уводни део истраживања. 

6.1.1. Садржај питања 

Питања о објективним (физичким) својствима испитаника или његове околине у 

већој су или мањој мери заступљена у већини анкетних истраживања - било као 

питања повезана с циљевима истраживања, било као контролне односно независне 

варијабле за проверу структуре реализoзованог узорка, те обраду и разумевање 

добијених резултата. Реч је најпре о питањима који се односе на демографска и 

социјална обележја испитаника те карактеристике његовог животног окружења - 

попут оних о полу, старосној доби, образовању, радном статусу, висини прихода, 
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величини домаћинства, карактеристикама насеља или регије у којима живи итд. 

Зависно о циљевима истраживања, у склопу неког одређеног анкетног упитника 

могуће је, дакако, обухватити још и бројна друга фактографска питања. 

Питања о знању и информисаности испитаника најчешће се постављају у случају 

кад је, ради постављања неких других питања, потребно проценити колико је 

испитаник упућен у неко подручје или колико зна о неким догађајима, особама, 

активностима и слично. На пример, корисно је поставити неколико уводних питања 

помоћу којих ћемо најпре проверити колико су испитаници уопште упознати 

тематиком истраживања.  

О ставовима, мишљењима, очекивањима и другим показатељима вредновања 

одређених појава, особа или ситуација садржајно су најучесталија у свим врстама 

друштвених истраживања. Таква су, на пример, питања о мишљењу и ставовима 

људи према неким друштвеним појавама и процесима, особинама неког медијског 

или културног садржаја, појединим врстама производа или услуга, мишљењу о 

актуалној власти и њеним актерима итд. Сличним питањима настојимо најпре 

дознати како се људи односе према одређеном проблему који је предмет 

истраживања или како се у вези с њиме намеравају убудуће понашати.  

Иако су, уопштено узевши, управо таква питања најучесталија у анкетама, уз њих се 

везује највише тешкоћа и спознајних ограничења. Главни је проблем у томе да су 

ставови, мишљење, преференције, очекивања и намере понашања психологијски 

конструкти које се не могу мерити ни опажати (за разлику од различитих облика 

понашања, демографских карактеристика и сл.), већ се о њима закључује посредно, 

на темељу вербалног исказа испитаника. Но како изјаве испитаника не морају нужно 

одговарати ономе што он стварно мисли и осећа, или како се намерава у 

будућности понашати, одговори на ову врсту питања не могу увек резултовати 

сасвим прецизним и веродостојним подацима. Управо стога, главно је умеће у 

конструкцији анкетног упитника да се осигура што прецизнија процена 

испитаниковог мишљења, ставова или намера, односно да се разлика између онога 

што он стварно мисли или осећа у вези с неким питањем, и онога што изјављује у 

анкети, сведе не најмању могућу меру. 

Независно о основној садржајној врсти, приликом одабира садржаја питања која ће 

поставити у анкетном упитнику, истраживач мора да водити рачуна о следећем: 

1. Анкетна питања морају бити усклађена с циљевима и сврхом истраживања. То са 

једне стране значи да је приликом дефинисања садржаја анкетнога упитника 
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посебно важно проценити колико ће предвиђена питања омогућити директан и 

подробан одговор на проблем истраживања те колико ће удовољити разлозима због 

којих се истраживање спроводи. Са друге је стране готово једнако важно избегавати 

сувишна питања, која се због неког разлога могу истраживачу учинити 

занимљивима, али нису релевантна за циљеве и сврху истраживања. 

2. Могућем знању и искуству потенцијалних испитаника у вези са предметом 

истраживања. Пре него што одлучи о избору питања, истраживач мора добро 

промислити коме ће предвиђена питања поставити односно пажљиво оценити какве 

су стварне могућности потенцијалних испитаника да на предвиђена питања 

одговоре. Поставимо ли испитанику питање које садржајем прелази могућности 

његове процене или оквире његовога знања, искуства и размишљања, тражени ће 

одговор изостати или ће се, што је још и горе, темељити на псеудо-мишљењу и 

псеудо проценама, а не на стварној процени о предмету питања. Слично се може 

догодити и у случају кад тражимо мишљење о различитим појавама или догађајима 

о којима већина испитаника нема довољно информација.  

6.1.2. Врста питања према основном облику 

Према основном облику у којем су постављена, у анкетним истраживањима обично 

превладавају питања такозваног затвореног типа (уз која су понуђена два или више 

могућих одговора) иако нису реткост ни отворена питања (на која испитаник мора 

сам пронаћи и обликовати тражени одговор) као ни питања у облику лествица (врста 

затворених питања с могућношћу одређивања интензитета става, процене или 

учесталости понашања). Избор и заступљеност одређеног облика питања зависе о 

врсти и циљевима истраживања, сложености истраживане тематике те предзнању 

истраживача у свези са темом и предемтом истраживања. 

6.1.3. Обликовање питања 

Осим о садржају и основном облику питања, приликом конструкције анкетнога 

упитника посебну пажњу ваља посветити формулацији питања и избору речи које ће 

се у њему користити. Бројна су истраживања показала да одговори на неко, посебно 

осетљивије питање, у великој мери зависи о његом вербалном обликовању те да 

чак избор једне једине речи може значајно утицати на врсту добијених одговора.  
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Да бисмо анкетом осигурали што реалније одговоре и што је могуће више уклонили 

могући утицај начина на које је неко питање постављано, у обликовању анкетних 

питања важно је обратити пажњу на следеће: 

1. Избегавати сугестивна питања и „оптерећене“ речи,  

2. бирати разумљиве речи,  

3. избегавати скраћенице, 

4. употребљавати стандардни (књижевни) језик,  

5. прецизно обликовати питања , 

6. постављати што краћа питања,  

7. умањити склоност друштвено пожељним одговорима,  

8. умањити склоност потврдним одговорима,  

9. омогућити неизјашњавање. 

6.1.4. Једнозначност питања 

Да би неко питање осигурало задовољавајуће одговоре, све анкетиране особе 

морају га разумети на исти начин.  

6.1.5. Раздвајање вишеструких питања 

Приликом састављања анкетног упитника ваља имати на уму да би свако питање 

(или свака ставка у питању-лествици) требало да садржи само једну варијаблу 

односно једну врсту информације. Притом је посебно важно засебним питањима 

раздвојити ставове или мишљење о некој теми од њихове могуће аргументације, као 

и ставове или мишљења од упућености у тему о којој је реч. 

6.1.6. Редослед питања 

Пошто су питања састављена, важно је одредити и редослед којим ће бити 

постављена. Са тим у вези ваља водити рачуна о: 



 

29 

 

1) Логичком редоследу тј. о поретку питања којим ће се сачувати континуитет 

размишљања о одређеном проблему или ће се тематски сродна питања 

груписати у блокове односно засебне делове упитника. 

2) Психолошком редоследу односно о правилу да је осетљива питања потребно 

сместити при крају упитника како би се умањила опасност одустајања од 

анкете, неповољног утицаја на искреност и мотивисаност испитаника и сл. 

3) Могућности контекстуализације одговора односно о могућој опасности да ће 

одговори на неко од претходних питања детерминисати одговоре на следећа, 

стварањем одређеног контекста који ће на њих утицати. 

6.1.7. Дужина анкетног упитника 

У случају предугачких анкетних упитника, сасвим је оправдан упит о ваљаности 

добијених резултата, посебно у вези са питањима смештенима при крају упитника, 

која су могла уследити тек након значајног попуштања пажње и мотивисаности 

испитаника. Иако је врло тешко начелно одредити методологијски оправдану дужину 

анкетнога упитника - јер то у великој мери зависи о заинтересованости испитаника 

за тему истраживања, врсти и сложености анкетних питања те примењеној анкетној 

техници и условима анкетирања - истраживачко искуство ипак показује да би, чак и у 

оптималним условима, анкета треба да траје највише 10 до 15 минута. 

6.1.8. Уводни део упитника 

И на крају, за конструкцију доброг анкетног упитника важно је и обликовање његовог 

уводног дела јер ће о уводним информацијама увелико зависити одлука испитаника 

о прихватању или одбијању анкете као мотивисаност са којом ће одговарати на 

предвиђена питања. 

Да би удовољио својој сврси, уводни део упитника мора да садржи следеће 

информације: 

1. Ко спроводи истраживање; 

2. зашто га спроводи (шта је сврха и циљ истраживања); 

3. колико ће особа бити анкетирано; 

4. зашто је управо одређена особа изабрана као испитаник; 
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5. како ће одговори бити употребљени; 

6. гарантовање анонимности (поверљивог односа према одговорима 

појединаца); 

7. захвала за сарадњу. 

Ради стварања потребног поверења, уз то је још пожељно да се анкетар представи 

пуним именом и презименом. Представљање може још додатно поткрепити 

предочењем писане информације о циљевима и сврси истраживања. 

6.2. Општи истраживачки приступ квантитативног карактера 

Општи истарживачки приступ квантитативног карактера је стандардизовани 

поступак који, под условом да се доследно спроводи, има све карактеристике 

научно-истраживачких метода.  

Главне карактеристике квантитативне методе систематичност, објективност и 

могућност уопштавања. 

1. Начело систематичности подразумева да се поступак квантитативне методе 

анализе садржаја спроводи према унапред дефинисаним правилима, која се најпре 

односе на критеријуме избора аналитичке грађе и начин њеног оцењивања 

(кодирања). У спровођењу квантитативне анализе та правила је потребно јасно и 

детаљно разрадити и стриктно их се придржавати. 

2. Објективност се огледа у независности резултата анализе од ставова, мишљења 

и очекивања истраживача. У поступку анализе садржаја објективност се може 

постићи применом начела систематичности (јасним дефинисањем и доследним 

поштовањем правила) те укључивањем већег броја особа које ће проучавати и 

оцењивати обухваћену аналитичку грађу. 

3. Могућност уопштавања: као и остала квантитативна истраживања, и правилно 

спроведена квантитативна анализа садржаја омогућава уопштавање резултата са 

узорка на популацију те стога и поуздано закључивање о карактеристикама укупне 

грађе из које је узорак изабран. За разлику од тога, спознајни домет квалитативних 

анализа задржава се само на грађи која је укључена у анализу. 

Квантитативна анализа садржаја обухвата следеће фазе: 

1. Дефинисање идејног нацрта истраживања (предмет, циљеви, сврха, хипотезе, 

варијабле); 
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2. Дефиниција популације и основног скупа; 

3. Избор узорка; 

4. Избор и дефинисање јединице анализе; 

5. Дефинисање критеријума за квантификацију јединице анализе; 

6. Дефинисање јединица садржаја и конструкција аналитичке матрице; 

7. Спровођење анализе (прикупљање и кодирање података); 

8. Обрада и интерпретација резултата. 

6.2.1. Дефинисање идејног нацрта 

Као у случају било којег истраживања, и у спровођењу анализе садржаја ваља јасно 

дефинисати предмет, сврху, циљеве, хипотезе и варијабле истраживања. Будући да 

се сваки садржај може анализирати са различитих гледишта, у концептуализацији 

анализе ваља изабрати приступ који је спознајно релевантан за предвиђену сврху и 

циљеве истраживања. 

6.2.2. Дефинисање популације и основног скупа 

Да би провели ваљано и научно утемељено истраживање потребно је прецизно 

дефинисати популацију на коју желимо уопштити резултате те основни скуп из којег 

ћемо изабрати истраживачки узорак. У случају анализе садржаја, популацију чини 

укупна грађа о којој желимо нешто дознати анализом и о којој закључујемо на основу 

њених резултата.  

Основни скуп може али не мора у потпуности одговарати популацији. Да би се 

умањила могућност случајнога одабира неких атипичних делова садржаја (посебно 

кад је аналитички узорак релативно мален) одговарајући се примерци могу намерно 

испустити из основног скупа. 

6.2.3. Избор узорка 

Као и у случају анкете, и у анализи садржаја ваља дефинисати две основне 

карактеристике узорка: величину и начин избора. Величина узорка означава опсег 

грађе која се укључује у анализу. Одлука о величини узорка зависи о: 
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1. особинама проучаване грађе, 

2. потребној прецизности резултата, 

3. планираној обради резултата. 

6.2.4. Дефинисање јединице анализе 

У следећем кораку је потребно врло прецизно дефинисати које ћемо делове 

садржаја унутар обухваћеног узорка анализирати односно што ће нам бити јединица 

анализе. Под јединицом анализе подразумевамо релативно самосталну садржајну 

целину која је предмет проучавања и којој ћемо у аналитичком поступку поставити 

одређена “питања”. У анкетном истраживању јединица анализе је испитаник, 

односно појединачна особа која је обухваћена узорком и којој се постављају анкетна 

питања.  

6.2.5. Дефинисање квантитативних критеријума 

Критеријум за квантификацију јединица анализе могу бити: 

1. Учесталост појављивања јединице анализе 

2. Просторна или временска заступљеност јединице анализе. 

6.2.6. Дефинисање јединица садржаја и конструкција аналитичке 
матрице 

У наредној је фази потребно дефинисати садржајне карактеристике које нас 

занимају тј. одредити јединице садржаја. 

Јединица садржаја је критеријум према којем спроводимо анализу, односно 

“питање” које “постављамо” јединици анализе или, за упоређивање, јединица 

садржаја одговара анкетном питању у провођењу анкете. 

Подаци  карактеристикама јединица анализе, предвиђених јединицама садржаја 

односно аналитичком матрицом, уносе се у образац за кодирање (кодни лист или 

таблицу у компјутеру). 

Дефинисање јединице садржаја и конструкција аналитичке матрице најосјетљивији 

је део аналитичкога рада – сви аналитички критеријуми морају бити веома прецизни 

и појмовно разрађени да би омогућили идентификацију битних карактеристика 
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садржаја, али истодобно и веома разумљиви и једнозначни да би осигурали 

објективну анализу. 

6.2.7. Спровођење анализе 

Спровођење анализе обухвата следеће кораке: 

1. Избор аналитичара; 

2. Увежбавање аналитичара и анализа; 

3. Проучавање грађе и кодирање; 

4. Провера поузданости анализе. 

6.2.8. Обрада и интерпретација резултата 

Пошто је утврђено да је након одговарајућих корекција постигнут задовољавајући 

степен поузданости анализе, забележени подаци се уносе у рачунар (ако већ нису 

унесени приликом кодирања) и обрађују. 

Планом обраде резултата потребно је дефинисати следеће: 

 у којим ће се јединицама изразити резултати анализе (апсолутне вредности, 

постотци у односу према величини укупног узорка или неког његовог дела), 

 према којим ће се критеријима добијени резултати разврставати,  

 које ће се статистичке анализе користити у интерпретацији резултата и 

доношењу закључака (дескриптивне, инференцијалне, мултиваријантне), 

 како ће се нумерички резултати презентовати (табеларно и/или графички). 

Као и у случају примене било које друге истраживачке методе, на крају ће се 

резултати анализе вербално интерпретирати, те израдити истраживачки извештај 

или студију, уважавањем истих начела која вреде и у приказу резултата анкете или 

неке друге квантитативне методе. 

6.3. Ваљаност истраживања 

Након спроведеног истраживања, треба упитати колико добијени резултати 

одражавају право стање ствари у вези са појавом која је предмет истраживања, а у 
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којој су мери произведени самим истраживањем. Са тим у вези ваља анализирати 

метријска својства истраживања, а посебно ваљаност као средишње питање 

веродостојности истраживачких резултата. 

Ваљаност се уопштено дефинише као својство истраживачког поступка или 

резултата примене тог поступка који показује да ли, и у којем степену, тај поступак 

испитује оно што се претпоставља да испитује односно колико добијени резултати 

одражавају појаву која је предмет истраживања. 

Будући да је појам ваљаности сложенији и обухватнији од осталих метријских 

својстава – поузданости, објективности и осетљивости - укупна тачност и 

употребљивост неког истраживачког поступка и њиме добијених резултата неретко 

се своди на питање њихове ваљаности.  

6.3.1. Основне врсте ваљаности 

Према најчешће прихваћеној подели разликују се две основне врсте ваљаности: 

унутрашња и спољашња. 

Унутрашња или интерна ваљаност обично се дефинише на начин како је дефинисан 

и појам ваљаности уопште – као својство неког истраживачког поступка да испита 

оно за шта се претпоставља да испитује. То значи да неки истраживачки поступак 

удовољава критеријуму унутрашње ваљаности ако је зависна варијабла функција 

независне варијабле, а не неке спољашње интервенишуће варијабле. На пример, 

резултати анкете су ваљани ако на резултате не утичу неке неконтролисане 

околности попут сугерисања одговора, неискрености, површности у одговарању и 

сл., него стварно мишљење испитаника о постављеном питању.  

Спољашња или екстерна ваљаност указује на оправданост уопштавања 

(генерализовања) резултата истраживања на одређене особе, окружење и 

временско раздобље. Питање екстерне ваљаности је заправо питање 

репрезентативности резултата истраживања с обзиром на: 

1. Популацију на коју се истраживање односи и на коју се уопштавају добијени 

резултати (показује у којој мери резултати вреде само за обухваћени узорак, 

а колико за све јединке које би тај узорак требао репрезентовати). 

2. Окружење на које се резултати уопштавају (на пример, показује колика је 

вероватност да ће се ставови или понашање, изражени у току анкетирања у 

домаћинству, на исти начин манифестовати и у неком реалном животном 
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окружењу као, рецимо, у радној средини, неком јавном наступу, гласачком 

месту и сл.) 

3. Раздобље на које се истраживање односи (показује колико добијени 

резултати вреде само за раздобље обухваћено истраживањем, а колико се 

могу генерализовати и на неко прошло или будуће раздобље).  

Спољашњу ваљаност је могуће осигурати одговарајућим избором узорка 

истраживања те избором типичног окружења и раздобља спровођења истраживања. 

За разлику од унутрашње ваљаности, коју је могуће утврдити релативно 

једноставном логичком анализом, спољашњу је ваљаност пуно теже одредити. То је 

могуће само у случају кад је познато право стање у популацији односно кад се може 

исправо проценити и истраживачки репликовати типично (репрезентативно) 

раздобље и окружење на која се односе резултати истраживања. 

Репрезентативност узорка се одређује анализом складности његове реализоване 

структуре са релевантним популацијским параметрима, док је репрезентативност 

окружења и раздобља истраживања могуће утврдити само познавањем складности 

својства појаве, забележених истраживањем, и својства исте појаве у околностима 

на које се резултати уопштавају. Амерички аутори Кембел (Campbell), Станли 

(Stanley) и Кук (Сооk) издвојили су главне изворе могуће невалидности 

екасперименталних истраживања које, у понешто прилагођеном облику, можемо 

применити на анкету и остале квантитативне методе. Доследно томе, могли бисмо 

рећи да се најважнији извори истраживачких артефаката, који укључују питање 

унутрашње и спољашње ваљаности, односе на следеће: 

1. Утицај неконтролисаног развоја догађаја на резултате истраживања (на 

пример, утицај значајних збивања на домаћем или међународном плану на 

резултате истраживања друштвених ставова); 

2. Промене у испитаницима које нису предмет мерења, а утичу на истраживачке 

резултате (на пример, утицај умора или засићења испитаника у дуготрајним 

анкетним поступцима); 

3. Утицај спровођења истраживачког поступка на резултате (на пример, 

обликовање мишљења на “лицу места”, на темељу информације садржаних у 

анкетном питању или под утицајем формулације питања); 

4. Утицај промена мерног инструмента или методе истраживања (“кварење” 

мерног инструмента под утицајем истраживача - на пример, скраћивање 
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формулација и промена редоследа анкетних питања због умора или 

засићености анкетара); 

5. Тенденција приближавања просеку (тенденција “упросечивања” екстремних 

мишљења под утицајем анкетног поступка, посебно у поновљеним 

истраживањима на истим испитаницима); 

6. Грешке у избору узорака; 

7. Осипање узорка (“губитак” дела испитаника због одбијања учествовања, 

промене места боравка, болести и слично, посебно у дуготрајним или 

поновљеним истраживањима са истим испитаницима); 

8. Реакција испитаника на перципиране циљеве истраживања односно 

тенденција давања одговора које испитаник процењује пожељнима с обзиром 

на расположиве информације о сврси, наручитељу или организатору 

истраживања; 

9. Пристраност истраживача у опажању, бележењу података, статистичким 

операцијама или интерпретацији података која произлази из сопствених 

очекивања истраживача или његове процене испитаника и ситуације. Без 

обзира на то јесу ли намерне или ненамерне, такве грешке обично подупиру 

полазне хипотезе и предуверења истраживача па се стога могу сматрати 

субјективним извором пристраности истраживања. 

10. Избегавање одговора који се процењују непожељнима због страха или 

нелагоде испитаника. Овај извор грешке сличан је артефакту који настаје 

због перципираних циљева истраживања, са тиме да подразумева и 

неповољну емоционалну реакцију због које испитаник ускраћује одговор или 

одговара неискрено, прилагођавајући свој исказ опште прихваћеним 

ставовима и нормама. 

11. Могуће грешке статистичке интерпретације резултата односно недовољне 

ваљаности статистичког закључивања. Реч је о могућности доношења лажно 

позитивних или лажно негативних закључака о повезаности или разлици 

између резултата који не удовољавају критеријима интерне ваљаности. 
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6.3.2. Врсте ваљаности према начину утврђивања 

У односу према поступку утврђивања ваљаности, у литератури се обично разликује 

теоријска и практична ваљаност, а унутар сваке од тих група могуће је разликовати 

и одређене подврсте ваљаности. 

Теоријска ваљаност показује да ли се, и на ком нивоу, неким истраживањем 

испитује хипотетска својства која је предмет истраживања односно колико се 

добијени резултати могу сматрати задовољавајућим показатељима истраживаног 

својства. Другим речима, поступком теоријске валидације утврђује се колико су 

резултати неког истраживања у складу са варијаблама, предвиђеним теоријом или 

другим спознајама на којима се темељи истраживање. Та се врста ваљаности 

одређује темељем просуђивања компетентне групе аналитичара и у великој мери 

зависи од њиховог субјективног просуђивања. 

Неке од подврста теоријске ваљаности су априорна или логичка ваљаност (одређује 

се на темељу логичке анализе особина или садржаја истраживачког поступка или 

општег сазнања о његовој исправности), емпиријска ваљаност (утврђује се 

упоређивањем резултата истраживања са резултатима других истраживања 

проверене ваљаности или пак анализом повезаности резултата истраживања исте 

појаве добијених коришћењем различитих метода и техника и сл.) и факторска 

ваљаност (одређује се утврђивањем повезаности резултата истраживања и неког 

фактора анализом резултата више истраживања исте појаве). 

Практична или критеријумска ваљаност се одређује упоређивањем резултата 

истраживања са неком практичном делатношћу. Критеријумска ваљаност се може 

изразити нумерички, најчешће прорачуном коефицијената корелације који говоре о 

повезаности истраживачких резултата и резултата у одговарајућој практичној 

активности.  

У литератури се обично спомињу две врсте практичне или критеријумске 

ваљаности. Једна је од њих дијагностичка или истодобна ваљаност која показује 

колико се неким истраживачким поступком може верно утврдити 

(дијагностификовати) тренутно стање неке појаве. У случају ове врсте ваљаности, 

критеријумски се подаци прикупљају у исто време кад се спроводи истраживање (на 

пример, тестирају се интелектуалне способности људи који већ раде у некој 

професији) те се одређује корелација између резултата тестова и оцена њихове 

радне успешности. 
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Друга је врста прогностичка или предиктивна ваљаност која указује на прикладност 

неког истраживачког поступка или резултата добијених таквим поступком за 

прогнозирање неког будућег својства или понашања. Та се врста ваљаности 

одређује на темељу повезаности резултата истраживања и резултата критерија који 

су прикупљени након спровођења истраживања. 

6.3.3. Анализа грешака и пристраности истраживања 

Битан је смисао валидацијске анализе да осим степена слагања предикторске и 

критеријумске варијабле утврди врсту и разлоге грешака које су утицале на општу 

ваљаност истраживачких резултата. При том је важно разликовати случајне од 

системских грешака односно оне које су резултат случајног варирања резултата 

(стандардна грешка узорка) од оних које су настале због неправилности или 

пристраности у припреми или спровођењу.  

Без обзира колико стручно и научно били утемељени, резултати истраживања увек 

укључују одређену пропорцију грешке којом се разликују од правих вредности 

предмета истраживања. 

Иако се разлози недостатне ваљаности крију у свим истраживачким фазама и 

поступцима, главни извори грешака и пристраности могу се свести на следеће 

елементе: 

1. План узорка: 

- Погрешно дефинисање основног скупа; 

- Неодговарајући начин избора узорка; 

- Недовољна величина узорка; 

- Недовољна или неравномерна територијална дисперзираност. 

2. Истраживачки инструмент: 

- Неодговарајући садржај питања; 

- Погрешан облик формулисања питања (сугестивност, неједнозначност 

итд); 

- Погрешан редослед и контекст појединих питања; 

- Неодговарајућа дужина упитника; 
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3. Реализација истраживања: 

- Избор неодговарајуће технике истраживања; 

- Грешке анкетара; 

- Грешке у реакцијама испитаника (одбијање анкете, неизјашњавање на 

поједина питања, недовољна искреност); 

4. Раздобље истраживања: 

- Неприкладност или недовољна репрезентативност изабраног термина 

истраживања. 

5. Обрада, презентовање и интерпретација резултата: 

- Грешке у кодирању и уносу података; 

- Избор погрешне методе обраде података; 

- Грешке у табелирању, графичким приказима итд.; 

- Погрешна интерпретација резултата и грешке у формулисању закључака 

истраживања (субјективност, пристраност, површност, некомпетентност). 

Кад су резултати истраживања намењени објављивању у медијима или се њима 

служе друге недовољно стручне особе, посебно је велика могућност грешака у 

тумачењу резултата и укупном вредновању истраживања. У том смислу међу 

најучесталијим грешкама у интерпретацији резултата анкетних истраживања, а које 

су последица недостатка познавања истраживачке методологије, могу се набројити 

следеће: 

- Процена важности величине узорка; 

- Неразумевање односа између величине популације и величине узорка (субузорка); 

- Неразумевање појма "случајни узорак"; 

- Неразумевање појма репрезентативности узорка; 

- Интерпретација тзв. грешке узорка; 

- Неразумевање могућих грешака у конструкцији питања; 

- Непознавање предности и недостатака појединих анкетних техника; 
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- Процена прецизности резултата истраживања; 

- Интерпретација разлика међу упоређиваним резултатима; 

- Интерпретација "неопредељених" испитаника. 
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7. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

Након формирања упитника који је у крајњој, писаној, форми садржао 23 питања од 

којих је 13 питања директно везано за проблематику ее-отпада, док су се 8 питања 

односила на познавање и упућеност становништа о самој рециклажи, као и 2 питања 

општег типа која се односе полну структуру испитаника и броја чланова у 

домаћинству (слике 9 и 10). 

Слика 9: Полна структура становништва. 

Слика 10: Укупан број чланова у породици. 

Упитник је вршен теренским радом на случајном узорку од 876 испитаника уз помоћ 

волонтера у 11 градова и општина Републике Србије (слика 11) и то у: Бабушници, 
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Барајеву, Београду, Ваљеву, Врању, Кикинди, Краљеву, Лазаревцу, Мајданпеку, 

Панчеву и Смедеревској Паланци. Испитаницима који су обухваћени истраживањем 

загарантована је анонимност, како би допринело добијању што објективнијих и 

искренијих одговора. 

Слика 11: Приказ градова у Републици Србији у којима је вршено истраживање. 

Извор: Милан Бекчић 

Након извршеног анкетирања, уследио је унос добијених података уз помоћ 

рачунарског програма Microsoft Excel, док се њихова обрада вршила помоћу 

програма SPSS (Статистички пакет за друштвене науке који служи за обраду и 

анализу података). 
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Анкетом су обухваћена питања којима је требало испитати на колико је 

становништво у Србији упућено о начину и проблемима збрињавања ее-отпада, као 

и да се испитају њихови ставови о спремности да се укључе у решавање овог 

проблема. Тако, да бисмо увидели да ли су испитаници упућени која је тренутно 

врста отпада са највећим интезитетом раста (слика 12), дошло се до сазнања да 

испитаници нису у потпуности упућени да ее-отпад тренуто има највећу стопу раста 

на годишњем нивоу. 

Слика 12: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Која врста отпада има 

највећу стопу раста годишње? 

Да би се утврдило да ли су испитаници уопште упућени шта од не спада у ее-отпад 

(слика 13), добијени резултати указују на то да је већина испитаника добро упозната 

са тим шта не спада у ее-отпад (више од 55% испитаних), међутим и даље је велики 

број испитаника који није упознат са овом врстом отпада. 

Слика 13: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Шта од наведеног не 

спада у ее-отпад? 



 

44 

 

На питање које се односи уопштено на информисаност о самом процесу рациклаже 

(слика 14), позитивна је чињеница да је знатно велики број испитаника (око 90%) 

одговорила да је то разврставање, прикупљање и прерада отпада који би се као 

секундарна сировина користио за поновну употребу. 

Слика 14: Процентуални приказ одговора испитаника на питање:Шта се подразумева под 

појмом рециклажа? 

Такође, на питање да ли електрични и електронски отпад спада у опасан отпад 

(Слика 15), испитаници су у највећем броју случајева одговорили да спада у опасан 

отпад, али је поражавајућа чињеница да је велики број испитаника на ово питање 

одговорило да им није познато да ее-отпад спада у опасан отпад, као и то да је 

један мањи део испитаних са сигурношћу тврдио да ее-отпад не спада у опасан 

отпад.  

Слика 15: Процентуални приказ одговора испитаника на питање:Да ли електрични и 

електронски отпад спада у опасан отпад? 
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На основу претходног питања испитаницима је постављено питање због чега 

сматрају да ее-отпад спада у опасан отпад (слика 16), при чему су испитаници у 

највећем броју случајева одговорили (63,8%) да је разлог тај јер садрже тешке 

метале који негативно утичу по животну средину и здравље људи. 

Слика 16: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Због чега електрични и 

електронски отпад спада у опасан отпад? 

Да су испитаници добро упознати са начином на који је потребно третирати ее-отпад 

показује чињеница да је 66.2 % (слика 17) испитаних одговорило да је потребно 

овакву врсту отпада раставити, а затим тако растављене материјале кроз 

рециклажне процесе довести до поновне употребе. 

Слика 17: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Заокружити одговор 

дефиниције правилног поступања електричним и електронским отпадом при 

рециклирању. 
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На наредна два питања на која су испитаници требали да оцене колико се 

процентуално врши рециклирање отпада у Србији и Европској унији (слике 18 и 19), 

резултати су показали веома добру упознатост испитаника. Тако је велики број 

испитаника (преко 65%) одговорило да се у Србији рециклира свега између 10 и 

15%, док се по питању рециклаже у Европској унији највећи број одговора испитаних 

(62,6%)био између 35 и 45%, што се поклапа са правом сликом везаном за овај 

проблем. 

Слика 18: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Колико процената је по 

Вашем мишљењу заступљена рециклажа отпада у Србији? 

Слика 19: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Колико процената је по 

Вашем мишљењу заступљена рециклажа отпада у Европској унији? 

Наредних неколико питања у анкети се односило на спремност испитаника да 

учествују у самом процесу управљања ее-отпадом у Србији. Тако на питање да ли 
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разврставају отпад у домаћинству према врсти отпада (слика 20), при чему су 

испитаници давали знатно разочаравајући одговор да само 14.7% разврстава отпад 

према врсти отпада, док је већина испитаника (73.2%) закоружило да не разврстава 

отпад. Такође је одређени број испитаних (12.1%) заокружила да за то нема 

могућности, што заправо показује право стање у Србији по питању управљања ее-

отпадом. Због непостојања система организованог сакупљања ее-отпада чест је 

случај да опрема буде расклопљена или растављена, а делови који немају 

комерцијалну вредност завршавају у контејнерима или на дивљим депонијама те 

овај опасни отпад остаје ван домашаја сакупљача. 

Слика 20: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Да ли у Вашој породици 

вршите разврставање отпада према врсти отпада? 

То показује и чињеница приликом одговора на питање којим су испитаници упитани 

да ли у њиховом домаћинсту поседују неисправне електричне и електронске уређаје 

(слика 21), где је већина испитаних потврдно одговорила (61%). 

Слика 21: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Да ли, по Вашем 

мишљењу, поседујете неисправне електричне и електронске уређаје у домаћинству? 



 

48 

 

Наредно питање које је уследило било је уско повезано са претходним питањем за 

испитанике који су потврдно одговорили и упитани су зашто чувају неисправне 

уређаје (слика 22). Око 41% испитаних одговорила да можда некад затребају, док је 

мањи део испитаника одговорило да се надају поправци (27%), да немају коме да их 

продају (19,8%), или их пак чувају као успомену (12,1%). Као и да на питање где 

чувају неисправне електричне и електронске уређаје (слика 23), испитаници су 

одговорили да се налазе у кући/стану (20%), подруму (27,1%), гаражи (24,7%) или 

уопште не знају где се налазе такви уређаји у њиховом домаћинству (28,1%). Овакви 

одговори доводе до закључка да је стање свести грађана у Србији је на веома 

ниском нивоу по питању правилног управљања ее-отпадом, као и то да нису 

довољно информисани на који начин треба поступати са овом врстом отпада. 

Слика 22  (лево): Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Зашто чувате 

неисправне електричне и електронске уређаје?; Слика 23 (десно): Где држите неисправне 

електричне и електронске уређаје? 
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Да тренутна заинтересованост грађана Србије није на завидном нивоу по питању 

очувања природе као и ресурса говори чињеница да испитаници приликом куповине 

нових електричних и електронских уређаја углавном не обраћају пажњу да ли је 

уређај направљен од рециклираног материјала или пак од примарних сировина 

(Слика 24). 

Слика 24: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Да ли приликом 

куповине електричних и електронских уређаја обраћате пажњу на то да ли је произведен 

од рециклираног материјала? 

Да се приликом куповине воде понајвише квалитетом (66,2%) електричних и 

електронских уређаја (слика 25), иако велики број испитаних сматра да су уређаји 

произведени од рециклираног материјала истог квалитета (слика 26) као и уређаји 

добијени од изворних сировина (47,2%) па чак и да су бољег квалитета (10,5%). 

Слика 25: Процентуални приказ одговора испитаника на питање:Чиме се руководите 

приликом куповине електричних и електронских уређаја? 



 

50 

 

Слика 26: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Да ли сматрате да је 

уређај добијен од рециклираног материјала?  

Да је главни разлог становништва у Србији за овакав однос према надолазећем, 

горућем проблему, не само у Србији, већ и у свету говори чињеница да је највећи 

број испитаних одговорио да је неспремност грађана (49,3%) највећа препрека за 

правилним управљањем ее-отпадом у Србији (слика 27). 

Слика 27: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Које су највеће препреке 

за правилним управљањем електричним и електронским отпадом у Србији? 

Да је проблем озбиљнијег карактера говоре и одговори на следеће питање да 

грађани у Србији највише могу да се информишу о рециклажи (слика 28) путем 

медија (66%), који подразумевају интернет, телевизијске и радио програме, и 
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штампу. Међутим поражавајућа је чињеница да најмањи проценат испитаних (7,6%) 

сматра да се иформације могу добити путем едукације у школама. Такође и да нема 

довољно информација o овој проблематици сматра 26,4% испитаних грађана. 

Слика 28: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Којим путем се можете 

највише информисати о реилажи ? 

Међутим за овакво стање у Србији срж проблема лежи у томе да иако се највећи 

број становништва информише путем медија, испитаници ипак сматрају (87,2%) да 

нема довољно иформација у медијима о овој проблематици (слика 29).  

Слика 29: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Према Вашем мишљењу 

да ли је довољно заступљен проблем одлагања електричног и електронског отпада у 

медијима? 
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Последица која упућује на слабу информисаност грађана Србије о ее-отпаду је та да 

је већина испитаних (78%) одговорила да никад нису предали на рециклажу неки 

електрични и електронски уређај (слика 30) који је неисправан, а налази се у 

њиховом домаћинству. На основу одговора испитаника на ово питање може да се 

утрвди тренутна ситуација по питању збрињавања ове врсте отпада у Србији. 

Слика 30: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Да ли сте до сада 

предали на рециклажу неисправни електрични и електронски уређај? 
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8. ЗАКЉУЧАК 

На основу добијених резултата може се закључити да информисаност о значају 

проблема о правилном одлагању ее-отпада није на задовољавајућем нивоу у 

Србији. И поред постојања одређене законске регулативе ипак је само казненим 

мерама и новчаним стимулацијама (слика 31) могуће анимирати грађане Србије на 

правилно одлагање и поступање са отпадом. 

Слика 31: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Којим мерама бисте 

анимирали Ваше суграђане да селективно прикупљају отпад? 

Информисање јавности не треба да се своди на пуко испуњавање законске обавезе. 

Информације о третману ее-отпада, могућностима за његово одлагање и 

последицама које произлазе из неадекватног третмана треба да буду једноставне, 

јасне и видљиве у сваком тренутку. На тај начин ће се позитивно утицати на свест 

грађана. 

Према Извештају о производима који после употребе постају посебни токови отпада 

у Републици Србији из 2015. године, Агенције за заштиту животне средине, добијен 

је податак да је у 2015 години извезено 2 310,85 тона електричног и електронског 

отпада, а да.је прерађено 27 351,26 тона, што показује позитиван помак у односу на 

извештаје из предходних година, са обзиром на то да се према наведеном 

извештају у периоду од 2010. до 2015. године у Републици Србији количина 

електричне и електронске опреме стављено на тржиште износи преко 80 000 тона. 
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Да није све тако црно показују и резултати одговора испитаника да би се у 

будућности одазвали (62,8%) на акције организованог прикупљања електричног и 

електронског отпада (слика 32). 

Слика 32: Процентуални приказ одговора испитаника на питање: Да ли бисте се, у 

будуће, одазвали акцијама организованог сакупљања електричног и електронског 

отпада? 

И поред увођења законских мера, државне институције треба да уложе додатне 

напоре по питању оглашавања, промоције и едукације, пре свега младих, о 

рециклажи како би се створила свест да рециклажа није само потенцијална зарада, 

већ је то морална обавеза сваког појединца како би се квалитет по питању уштеде 

енергије и сировина, очувања животне средине и здравља људи у Србији подигао 

на виши ниво. 
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 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, 36/2009, 88/2010) 

 Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 

обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 

производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег 

извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину 

и начин обрачунавања и плаћања накнаде (“Службени гласник РС“, бр. 

54/2010) 

 Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и 

ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи 

опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних 

иелектронских производа (“Службени гласник РС“, бр. 99/2010) 

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 

упутством за његово попуњавање (“Сл. гласник РС”, бр. 95/2010) 

Интернет извори: 

 www.mpzzs.gov.rs/ 

 www.sepa.gov.rs/ 

 www.ereciklaza.com/ 

 http://jugo-impex.com/reciklaza.html 

 http://www.ekospark.com 


