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1 АПСТРАКТ 

У раду је обрађена проблематика третирања биомасе (биљног отпада) која се 

прикупља одржавањем јавних зелених површина Београда. Третирање отпадне 

биомасе, као обновљивог ресурса (прикупља се континуирано сваке године) са 

могућношћу његовог искоришћавања у биотехнолошкој производњи компоста,  

висококвалитетног органског ђубрива нарочито погодног за примену у урбаним 

условима. Подаци о количинама сакупљене биомасе, као и потенцијалне количине 

компоста који се може произвести на годишњем нивоу, добијени су од ЈКП 

Зеленило Београд. Анализом својстава биомасе и оптерећености полутантима, 

оцењена је погодност овако прикупљеног биљног отпада за сврху производње 

компоста. Квалитативном анализом узорака компоста произведеног на “Биобази” 

Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд“ у периоду од 2005. до 2015. године 

– оцењене су могућности и дефинисани правци његове шире примене. Поређењем 

актуелних потребна „Зеленила Београд“ за овом врстом производа и 

потенцијалним количинама компоста које је могуће произвести, дефинисана је 

еколошко-економска оправданост примене компостирања као биотехнолошког 

поступка за производњу органског ђубрива и оцењена вредност оваквог модела 

збрињавања урбаног органског отпада.  

 

Примена компостирања као биотехнолошког модела искоришћавања и збрињавања 

отпадне биомасе, која се прикупља при неговању јавних зелених површина Београда, 

треба да прерасте у вишеструко корисно оруђе за спровођење осмишљеног, 

квалитетног и економичног завршног корака  у систему активности које се 

спроводе у одржавању јавних зелених површина Београда, као и важан корак у 

правцу унапређења и заштите животне средине једног милионског града, какав је 

Београд.  

  

Кључне речи: Биомаса, јавне зелене површине Београда, компостирање, 

биотехнолошка производња, компост, еколошко – економска оправданост, 

збрињавање урбаног органског отпада. 
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2 УВОД 

Током дугог низа година обављања своје основне делатности – одржавања јавних зелених 

површина Београда, Јавно комунално предузеће „Зеленило Београд” суочавало се са проблемом 

збрињавања биљног отпада која се прикупља током спровођењем различитих мера неге зелених 

површина Града, а услед непотпуно развијене стратегије искоришћавања биомасе.  

 

Одржавањем 2.838,00 ha јавних зелених површина на простору десет градских општина, у ужем 

подручју града Београда, годишње се прикупи значајна количина биомасе, и то:  

 интензивним кошењем и прикупљањем кошевине (откос, покошена трава) са укупно 

1.807,4 ha травних површина,  

 сакупљањем опалог јесењег лишћа са 2.353,70 ha зелених површина,  

 прикупљањем грањевине (избојци пречника до 7 cm) од орезивања 106,90 ha украсног 

шибља,  

 прикупљањем грањевине (избојци пречника до 3 cm) од орезивања 165.956,00 m² живих 

ограда,  

 прикупљањем ситне грањевине (гране пречника до 7 cm), крупне грањевине и дрвне масе 

(гране и дебла пречника већег од 7 cm), настале сечом и неговањем парковских и 

дрворедних стабала (321,80 km дрвореда),  

 прикупљањем отпадног биљног материјала насталог неговањем 9.992,00m² сезонског 

цвећа, 21.016,00 m² перена и 12.651,00 m² ружа,  

 прикупљањем биљног отпада, насталог спровођењем осталих мера неге елемената јавних 

зелених површина.  

 

Имајући у виду велику укупну површину обухваћену редовним одржавањем јавних зелених 

површина, јасно је да је за укупну количину прикупљене биомасе неопходно обезбедити 

адекватно збрињавање.  

 

Поред делимичног коришћења отпадне биомасе за подмиривање интерних потреба за огревом 

(дрвна маса), малчом (дробљена ситна грањевина) и извесном количином јесењег лишћа 

неопходног у погонима расадничарске производње, дугогодишња пракса збрињавања – одлагања 

прикупљене биомасе, у значајној мери се ослањала на депоновање овог материјала у оквиру 

градске комуналне депоније у Винчи и последњих петнестак година у оквиру локалне “Биобазе” у 

Новом Београду.  

 

Овако уређеном праксом збрињавања отпадне биомасе у прошлости, значајна количина кошевине 

и јесењег лишћа се, са једне стране бесповратно губила, а са друге стране представљала је баласт 

вишеструко оптерећене градске комуналне депоније у Винчи. Неповратан губитак обновљиве 

сировине, повећани трошкови њеног транспорта до удаљене комуналне депоније, те трошкови 

самога депоновања, утицали су на изналажење новог решења. Свесни да овакав вид „збрињавања” 

биомасе не само да нема еколошке већ ни економске оправданости, Јавно комунално предузеће 

„Зеленило Београд” је пре нешто више од петнаест година организовало простор за сопствену 

“Биобазу” за одлагање биомасе, која се прикупља током спровођења мера неге и одржавања 

јавних зелених површина Града.  
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“Биобаза” „Зеленила” лоцирана је на Сурчинском путу, на простору погодном по свом положају и 

величини. Налази се на ободу урбаног ткива, те не представља еколошку, функционалну нити 

естетску сметњу околини. Захвата површину од 3,5 ha равног земљаног простора опасаног 

постојећом вегетацијом која, уз сукцесивне допуне, може да врши функцију формираног 

заштитног појаса.  

 

У својим почецима “Биобаза” је прихватала само мање количине чисте биомасе, без присуства 

комуналног смећа. Већином је то била грањевина сакупљена приликом спровођења мера неге на 

стаблима или украсном шибљу. Грањевина је затим дробљена (бруксована) у биодробилици 

званој брукс – те и њен назив је „дробина”. Коришћена је као малч материјал око садница, испод 

групација украсног шибља, као и застор за дечија игралишта на земљаним подлогама, за 

вежбаонице на отвореном, шеталишним стазама у парк шумама. Све су ово били пионирски 

покушаји да се нешто од прикупљеног материјала искористи.  

 

Данас “Биобаза” прихвата око 4.000 камионских тура кошевине и лиснe масe (опало јесење 

лишће) који представљају полазну основу у биотехнолошкој производњи компоста, затим 

грањевину и дрвну масу које се користе у друге сврхе. Од овог полазног материјала (отпадне 

биомасе као сировине) се класичном методом наизменичног слагања опалог лишћа (доминантна 

биомаса), кошевине и земље, уз минималне интервенције, пасивним компостирањем продукује 

компост, док се грањевина и дрвна маса користе у друге сврхе. Испитивањем квалитета овако 

произведеног компоста показаће се даљи правци његовог коришћења и евентуално још неке 

могућности његове примене.  

 

Примена компостирања као биотехнолошког модела искоришћавања и збрињавања отпадне 

биомасе која се прикупља при неговању јавних зелених површина Београда, како je предложeно у 

овом раду, треба да прерасте у вишеструко корисно оруђе за спровођење осмишљеног, 

квалитетног и економичног завршног корака у систему активности у одржавању јавних зелених 

површина Београда, као и важан корак у правцу унапређења и заштите животне средине 

милионског града какав је Београд. 
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3 ЦИЉ И ХИПОТЕЗЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Научни циљ истраживања овог рада може се поделити у неколико сегмената:  

 Иницијални циљ је да се сходно досадашњим искуствима и пракси одржавања јавних 

зелених површина Београда (динамици прикупљања биомасе), као и условима који владају 

у градској средини, дефинишу потенцијалне количине отпадне биомасе којом се 

располаже. Како полазну основу за спровођење биотехнолошке производње компоста 

представља биомаса која се прикупља неговањем јавних зелених површина Београда 

(првенствено јесење лишће и кошевина), то је и циљ да се одреде њихове очекиване, 

потенцијалне количине; 

 Дефинисање потенцијалне количине компоста коју је могуће добити поступком такозваног 

пасивног компостирања, од почетног материјала чија је очекивана количина одређена;  

 Анализом својстава биомасе и оптерећености полутантима, испуњава се наредни циљ - 

оцена погодности овако прикупљеног биљног отпада за сврху производње компоста;  

 Квалитативном анализом узорака компоста произведеног на “Биобази” Јавног комуналног 

предузећа „Зеленило Београд” у периоду од 2005. до 2015. године –оцењују се могућности 

и дефинишу правци његове шире примене;  

 Коначно, уважавајући све наведено, проистиче и крајњи циљ овог рада – дефинисање 

еколошко-економске оправданости примене компостирања као биотехнолошког поступка 

за производњу органског ђубрива и оцена вредности оваквог модела збрињавања урбаног 

органског отпада.  

 

На основу дефинисаних циљева овог рада, формиране су и полазне хипотезе које су израдом овог 

рада истражене:  

 Јавне зелене површине Београда представљају исходиште односно ресурс значајне 

количине биомасе, која константно притиче, а која по својим карактеристикама и 

занемаривом степену контаминације полутантима, представља одличну сировину за 

производњу органског ђубрива – компоста;  

 Опала лисна маса, која се прикупља током јесењег и пролећног грабуљања травњака, 

квантитативно и квалитативно - представља главну сировину у биотехнолошкој 

производњи компоста;  

 Коришћењем зелене биомасе, пре свега лишћа и покошене траве, у биотехнолошкој 

производњи компоста, продукује се висококвалитетно органско ђубриво, које по својим 

карактеристикама (хранљивој вредности, реакцији, садржају полутаната) задовољава 

предвиђене стандарде за ову врсту производа, чиме се стиче предуслов примене у свим 

сегментима делатности ЈКП „Зеленило Београд“ - расадничарској производњи, подизању 

нових и неговању постојећих зелених површина, па и шире;  

 Потецијална количина крајњег производа – компоста, произведеног из отпадне биомасе 

која се прикупља у току одржавања јавних зелених површина Београда, задовољава текуће 

потребе ЈКП „Зеленило Београд”, чиме увођење праксе планског, организованог и 

интензивног компостирања стиче своје пуно економско оправдање;  

 Примена компостирања као модела збрињавања урбане отпадне биомасе представља важну 

карику у интегрисаном систему управљања и редукцији чврстог органског отпада Града. 
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4 МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДА РАДА 

У различитим фазама израде овог рада примениће се одговарајући методолошки поступци, који 

обухватају првенствено прикупљање свих доступних релевантних података и документације од 

значаја за израду будуће студије. Основни подаци преузети су из различитих извора (студије ЈКП-

а, пројекти, планови локалних заједница, подаци из стручне литературе, информације из јавних 

средстава информисања, подаци из државних институција, као што су општине, град, институти, 

заводи, надлежна министарства итд.):  

1. У оквиру припремних радова, поред прикупљања свих релевантних података о клими, 

вегетацији, хидрогеолошкој ситуацији и рељефу, детаљно ће бити обрађени метеоролошки 

параметри значајни за процес пасивног компостирања у периоду од 2005. до 2015. године. 

Међу најважнијима су средња месечна и годишња температура, као и укупна количина и 

распоред падавина по годинама истраживања. Према подацима преузетим из 

Метеоролошког годишњака, Климатолошки подаци, Београд  

2. Утврђивање потенцијалне полазне количине биомасе – јесењег лишћа (прикупљеног у току 

јесењег и пролећног грабуљања зелених површина) и кошевине (прикупљене током више 

понављања кошења травњака у периоду од априла до октобра) – извршиће се на основу 

обрачуна укупног броја евидентираних и појединачно измерених партија прикупљене 

биомасе, преко броја камионских тура и измерених товара превезене биомасе. Одређивање 

масе партија које нису измерене извршиће се пропорционалним одређивањем у односу на 

измерене партије. На овај начин ће се одредити укупна запремина (m³) и маса (t) 

расположивог биљног отпада по категоријама (кошевина, лист, грањевина). Непосредни 

предмет истраживања представља подручје Београда – тачније, јавне зелене површине које 

су дате на бригу и одржавање јавном комуналном предузећу ''Зеленило Београд''. На основу 

добијених података од стране ЈКП-а ''Зеленило Београд'', републичког института за 

информатику и статистику у Београду и Секретаријата за комуналне и стамбене послове 

Скупштине града Београда, прво ће се установити укупна површина под различитим 

категоријама и типовима јавног зеленила, а затим ће се проценити обим и својства биомасе 

која се на таквим површинама ствара. Такође, проучени су и различити облици и поступци 

у одржавању ових површина (Анастасијевић, 1992), као основни извори и начини 

прикупљања расположиве биомасе. Коначно, као огледна површина за потребе овог 

истраживања изабрана је општина Раковица где ће се на случајном узорку утврдити укупна 

оквирна количина разноврсног биљног отпада, коју је у различитим поступцима одржавања 

и у различитим категоријама зелених површина могуће прикупити у току године. Општину 

Раковица изабрали смо за огледну површину из два основна разлога:  

1. Седам од десет београдских општина има значајан део територије прекривен јавним 

зеленилом (од 200 до 300 ha), а међу њима је и општина Раковица. 

2. На подручју територије општине Раковица, зелене површине са којих се одржавањем 

прикупља отпадна биомаса (површине под травњацима, украсним шибљем, живим 

оградама, ружама, перенама, сезонским цвећем итд.) заузимају 86% укупне површине 

подручја, док 14% површине припада различитим врстама чврстих застора. С обзиром на 

то да је расподела површина под зеленилом и чврстим засторима слична и у другим 

(градским) београдским општинама, а да је просечна заступљеност зеленила од 83% у 

односу на засторе (17%) на нивоу укупних јавних зелених површина Београда, то подручје 

општине Раковица чини репрезентативном просечном огледном површином за утврђивање 

укупне оквирне количине разноврсног биљног отпада. 
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3. Обрадом података добијених од стране Сектора за одржавање ЈКП „Зеленила Београд“ 

прорачунаће се потенцијална количина компоста, коју је могуће произвести из утврђене 

количине отпадне биомасе која је прикупљена на територији општине Раковица и на 

јавним зеленим површинама Београда током 2006. године.  

4. Обрадом података колико је Комунално предузеће „Зрињевац“ из Загреба произвело у 

својим погонима компост, упоредиће се њихови износи са количинама добијеним у ЈКП 

„Зеленило Београд“. Где би се упоредили коефицијенти компостирања. Иначе, комунално 

предузеће из Загреба је узето због приближно истих количина прикупљене биомасе, али и 

савременије технологије примењене у добијања компоста. 

5. Упоредном анализом потенцијалне количине компоста коју је могуће произвести од 

расположиве отпадне биомасе са текућим потребама ЈКП „Зеленило Београд“ за овом 

врстом органског ђубрива, на основу података добијених из Сектора за јавне набавке 

„Зеленило Београд“, извршиће се процена економске оправданости спровођења праксе 

компостирања отпадне биомасе са зелених површина Београда. 

6. Испитивање својстава узорака отпадне биомасе (полазног материјала) и компоста из 

посматраних компостних партија у лабораторији, обухватило је утврђивање следећих 

параметара по наведеним методолошким поступцима:  

 рН вредност – потенциометријски метод;  

 Влага - сушењем на 105ºC;  

 Електрична проводљивост – кондуктометријски метод;  

 Укупна органска материја – жарењем на 550ºC;  

 Укупан угљеник и азот – СNS analyzer;  

 NO3-N и NH4-N – екстракцијом са 2M KCl и дестилацијом амонијачног и нитратног 

азота (метод по Bremner-u);  

 Лакоприступачни облици фосфора и калијума (P2O5; K2O) – спектрофотометријско 

одређивање фосфора и пламен-фотометријско одређивање калијума (CAL- метода);  

 Садржај карбоната (CaCO3) - калциметријским одређивањем;  

 Садржај хуминских и фуво киселина по методи Кононове и Бјеличкове;  

 Садржај тешких метала Аs, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb и Zn и Hg методом ICP o-es 

(индукована куплована плазма - емисиона) и  

 Присуство потенцијалних чврстих загађујућих материја у компосту већих од 2 mm 

(честица стакла, пластике, метала, итд.). 
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5 ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРНИХ ИЗВОРА 

5.1 Биомаса као ресурс и њена употребна вредност 

Биомаса је термин који се односи на тежину (масу) биљног материјала унутар датог подручја, и 

често се користи као алтернатива терминима „биљна продукција”или „принос”. Изражава се у 

тежинским јединицама по јединици површине, обично у g/m² или kg/ha (Bonham, 1989.). 

Компостирање је природни процес и у суштини представља природни облик рециклирања који се 

спонтано дешава у природи, при чему се биљни отпад под утицајем климатских чинилаца, 

земљишне фауне и микроорганизама претвара у земљишни хумус (Анастасијевић, Шишаковић, 

2008).  

Третирањем отпадне биомасе са јавних зелених површина Београда као обновљивог ресурса 

(прикупља се континуирано сваке године) са могућношћу његовог искоришћавања у 

биотехнолошкој производњи компоста,  висококвалитетног органског ђубрива нарочито погодног 

за примену у урбаним условима, обезбедио би се квалитетан супстрат, богат хранљивим 

материјама, неопходан у различитим сегментима пословања ЈКП „Зеленило Београд”. У 

расадничарској производњи, подизању нових зелених површина, санацији постојећих, те у сврху 

општег побољшања земљишних услова за развој биљака у систему зелених површина Београда.  

Са друге стране, коришћење отпадне биомасе за производњу компоста допринело би редукцији 

укупне количине чврстог комуналног отпада у Београду, те сходно принципима одрживог развоја, 

обезбедио одговоран начин управљања органским отпадом, којим се спречава расипање 

природних ресурса, док се истовремено производи висококвалитетан и јефтин земљишни 

супстрат.  

5.2 Компостирање као метод рециклирања биомасе 

Компостирање данас представља примену различитих биотехнолошких поступака у којима се 

симулирају природни услови трансформације органских материја у земљишни хумус, са основним 

циљем да се стварањем скоро идеалних, оптималних услова спољашње средине (температура, 

ваздух и влага) и биолошких чинилаца разградње (микроорганизама), у кратком временском 

интервалу, продукује квалитетно, богато хранљивим материјама, органско ђубриво – компост. 

Одавно је познато колико бенефита пружа примена компоста као органског ђубрива: унапређује 

структуру, ваздушни и водни режим земљишта. Додавањем компоста глиновита земљишта 

постају порознија, „лакша”, са већим капацитетом за земљишни ваздух, а додавањем у песковита - 

постиже се боље задржавање воде. Додавањем компоста у земљу доприноси се такође и контроли 

ерозије, плодности земљишта, правилном pH балансу, здравом развоју кореновог система и 

отпорности биљака према болестима, те унапређењу опште кондиције биљке према негативним 

утицајима спољашње средине (Epstein, 1997).  

 

Дакле, полазећи од чињеница да располажемо са обновљивом сировином - биомасом, да су 

познате технолошке могућности  да се она конвертује у нешто што је веома вредно и крајње 

потребно – органско ђубриво (компост), да су, такође, познати сви позитивни ефекти примене 

овог органског ђубрива у биљној производњи и подизању и неговању зелених површина, као и 

улоге коју компостирање као технологија рециклирања органског отпада заузима у интегрисаном 

моделу управљања чврстим отпадом уопште, јасно је да компостирање представља драгоцену 
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праксу и могућност која се не сме занемарити. Примена компостирања као биотехнолошког 

модела искоришћавања и збрињавања отпадне биомасе која се прикупља при неговању јавних 

зелених површина Београда, како je предложeно у овом раду, треба да прерасте у вишеструко 

корисно оруђе за спровођење осмишљеног, квалитетног и економичног завршног корака у 

систему активности у одржавању јавних зелених површина Београда, као и важан корак у правцу 

унапређења и заштите животне средине милионског града какав је Београд. 

5.2.1 Аеробно компостирања  

У процесу компостирања, најважнија је активност микроорганизама, који разлажу органску 

материју уз ослобађање угљен диоксида, воде, топлоте и производе хумус - релативно стабилан 

органски крајњи продукат.  

 

Микроорганизми су једнoћелијски организми без хлорофила. Обзиром да су неспособни да 

непосредно користе сунчеву енергију, неопходну енергију добијају разлагањем већ готових 

органских једињења, које су створиле више, зелене биљке. Према томе, микроорганизми делују 

супротно од деловања виших биљака. Док више биљке синтетишу органске материје из 

минералних једињења, воде и угљен диоксида, микроорганизми разлажу ове органске материје на 

саставне делове.  

 

Најзначајније место у процесу компостирања, из групе микроорганизама имају бактерије, гљиве, 

актиномицете и протозое (Rhyner, 1995).  

 

Сав органски материјал ће се у процесу компостирања разложити. Брзина којом се разлагање 

дешава, према Tchobanogolous et. al. (1993), зависи од следећих фактора:  

1. односа угљеника и азота (C:N) у органској материји,  

2. величине партикула (делова органске материје),  

3. влаге,  

4. аерације (присуства кисеоник у компостној маси) и  

5. температуре у компостној маси. 

 Oднос угљеника и азота (C:N) – Угљеник (C) и азот (N), су два најважнија елемента у 

компостирању (Kayhanian, Tchobanoglous, 1992). Угљеник представља 50 % целокупне 

ћелијске биомасе и везан је за све енергетске процесе у ћелији, а азот представља кључни 

саставни део протеина, аминокиселина и ензима. Њихов међусобни однос (C:N) у органској 

материји која се компостира је веома значајан за брзину одвијања овог процеса, а у директној 

је зависности од карактера и састава органске материје.  

Према истим ауторима, за представљање оптималног односа ових елемената користи се C:N 

однос који подразумева 30:1 размеру угљеника у односу на азот (по јединици тежине), тј. на 30 

делова угљеника – један део азота. Иако се дефинише као идеалан, овакав однос се увек не 

постиже у органској материји која се компостира. Због тога, узак распон односа C:N, тј. 

превише азота узрокује, између осталог продукцију амонијачних гасова непријатног мириса, 

док широк распон односа C:N, тј. недовољна количина азота, онемогућава размножавање 

микроба а самим тим успорава процес компостирања који се тада одвија при нижим 

температурама (Kayhanian, Tchobanoglous, 1992)  

 Динамика компостирања зависи и од величина фракције, делова органске материје у 

компостној маси, тј. величине изложене спољашње површине фракције органске материје. 

Према Tchobanogolous et. al. (1993), разлагање органске материје под утицајем 

микроорганизама у компостној маси, дешава се када су спољашње површине делића – 

фракција органске материје у контакту са ваздухом. Повећање спољашње површине фракције 

значи да су микроорганизми у могућности да разложе више материјала, да се размножавају 
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брже, да производе више топлоте, што несумљиво води ка убрзавању процеса компостирања. 

Уситњавање органске материје није неопходно извршити, али овакав поступак убрзава процес 

компостирања.  

 Исти аутор посебно истиче влагу као један од пресудних фактора процеса компостирања. 

Микроорганизми једино могу да користе органске молекуле уколико су растворени у води, те 

стога компостна маса мора да садржи 40 – 60% влаге. Уколико садржај влаге падне испод 40%, 

микробиолошка активност се успорава или постаје дормантна. Уколико садржај влаге 

премаши 60 %, аерација је отежана, нутриенти се испирају, разлагање се успорава а непријатни 

продукти анаеробне ферментације се емитују.  

 Аерација представља надокнађивање кисеоника до самог центра компостне гомиле где најпре 

недостаје. При разлагању које се дешава у компостној маси, микроорганизми користе сав 

расположив кисеоник. Ефикасно разлагање једино може да се одвија уколико су доступне 

довољне количине кисеоника (аеробна ферментација). Аерација се може дешавати природно – 

ветром, или када се ваздух, загрејан у процесу компостирања, креће навише кроз компостну 

масу, тиме узрокујући да свеж, хладнији ваздух из окружења улази у компостну масу 

Вештачко аерисање, подразумева превртање, мешање компостне масе, чиме не само да се 

додаје кисеоник већ се новододавани органски материјал доводи у контакт са 

микроорганизмима. Може се обављати ручно – вилама, лопатом, или специјално дизајнираним 

за ову сврху машинама – аераторима који су саставни део компостних система.  

 Исти аутор наводи да температура у компостној маси условљава (подстиче или инхибира) 

активност микроорганизама. Микроорганизми продукују топлоту при разлагању органске 

материје. Компостна маса са температуром између 32 и 60°C се компостира ефикасно. 

Температура виша од 60°C инхибира активност многих најважнијих микроорганизама, као што 

и ниске температуре успоравају декомпозициони процес. Због тога је неопходно вршити 

сталан мониторинг температуре компостне масе и реаговати појачаном аерацијом и влажењем 

у случају високих темература.  

5.2.2 Анаеробно компостирање 

Анаеробно компостирање представља процесну паралелу аеробном компостном поступку, који се 

спроводи са циљем добијања хумификованог органског материјала примереног за коришћење као 

стабилног органског ђубрива, упоредо са којим се ослобађа и биогас. Главну улогу у процесу 

анаеробног компостирања имају анаеробни микроораганизми (OʹKeefe et al., 1993). 

 

Према истим ауторима, анаеробно компостирање, тзв. „In-vessel” (у комори), обавља се кроз 

усавршене биотехнолошке поступке, уз помоћ биореактора са континуираним протоком, у којима 

се одвија фаза анаеробне ферментације органског отпада при чему се ослобађа гас метан - биогас 

са једне стране, и компост - као секундарни продукт. 

 

Према истраживању Института за микробиологију и микробну биотехнологију Универзитета у 

Љубљани (2004), овај поступак је врло примењив као начин збрињавања органске фракције 

чврстог комуналног отпада коме, по потреби или по могућности, може да се придода органски 

муљ - као продукт пречишћавања вода, из пољопривреде - отпад ратарских култура, шумски 

отпад, индустријски органски отпад и тд. 

5.2.3 Технике и технологије компостирања које се примењују у свету и код нас 

Традиционално компостирање, примењује се за компостирање малих размера у пољопривредним 

домаћинствима и добрима и градским домаћинствима.  
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Компостирање великих размера (Large scale composting), подразумева коришћење, специјално за 

ову сврху дизајнираних компостних система отворених или затворених. У великим размерама, 

Према Rhyner et. аl. (1995), компостира се:  

 Органски комунални отпад градова;  

 Органски отпад од интензивне пољопривредне производње;  

 Органски отпад из шумарства и  

 Органски отпад прехрамбене индустрије.  

 

Исти аутори наводе да компостни системи за компостирање великих размера могу бити:  

 Отворени компостни системи;  

 Затворени компостни системи и  

 Такозвани In-vessel компостни системи (у комори).   

 

Компостирање технолошки није захтеван посао, и самим тим финансијска улагања нису велика. У 

неразвијеним земљама користе се једноставније технологије компостирања, где највећи део 

процеса се обавља ручно или уз минималну обуку радне снаге, док у развијеним земљама се 

користе технологије које су софистицираније и скупље. Постројења без аерације су капацитета од 

2.000 тона годишње до 100.000 тона. Капитални трошкови износе од 300.000 € до 4.500.000 € у 

зависности од капацитета постројења, односно оперативни трошкови су од 130.000€ до 2.600.000 

€. Постројења са аерацијом су скупља у односу на претходно наведену технологију, и крећу се од 

550.000 € до 16.100.000 €, у зависности од капацитета и типа технологије која се користи. 

Оперативни трошкови су у рангу од 270.000 € годишње до 5.400.000 € годишње (ЕЕА, 2002.). У 

оквиру земаља Европске уније, трошкови постројења за компостирање се значајно разликују, што 

највећим делом зависи од извора технологије и захтева држава чланица који се тичу квалитета 

излаза насталог у току компостирања. Капитални трошкови копостирања отвореног типа су 

најјефтинији у Румунији 89 €/тони, док су најскупљи у земљама Бенелукса 110 €/тони, оперативни 

трошкови су од 7 до 5 €/тони. Капитални трошкови постројења за компостирање затвореног типа 

су од 159 €/тони до 221 €/тони, односно оперативни трошкови су од 11 до 13 €/тони (ARCADIS, 

2009). 

 

Да у решавању збрињавања и искоришћавања урбаног органског отпада, посебно урбане биомасе 

(биљног отпада), нису непходна милионска улагања и да је и у много скромнијим условима и без 

значајних улагања могуће остварити не само примарни циљ одговорног и одрживог управљања 

отпадом већ и корист кроз производњу висококвалитетног органског ђубрива - компоста, показују 

примери Новог Сада и Загреба. 
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Карта 1. Постојеће јавно градско зеленило у Новом Саду, Студија зелених и рекреативних 

површина, ЈП „Урбанизам“, (2004). 

 

Табела 1. Површина зеленила (ha) по категоријама у Новом Саду, Студија зелених и рекреативних 

површина, ЈП „Урбанизам“, (2004) 
Категорија Нови Сад (Бачка 

страна) 

Петроварадин Сремска 

Каменица 

Укупно по 

категоријама 

Паркови, јавни вртови, отворени 

зелени просатор 

39,25 3,07 32,84 75,16 

Зелени простор у оквиру простора 

специфичне намене 

176,80 54,43 1,44 232,67 

Путеви, зеленило саобраћајница 29,43 0,73 0,95 31,11 

Зелене површине у зони 

становања 

1.177,21 222,22 255,51 1.654,94 

Зелене површине културно-

историјског значаја 

9,55 3,23 0,72 13,50 

Зелене површине уз водене токове 324,97 5,90 6,55 337,42 

Зелене површине око јавних 

објеката 

341,07 11,82 56,39 409,28 

Рубно зелнило 470,22 31,84 42,01 544,07 

Укупно по деловима града 2.568,51 333,24 396,41 3.298,16 

 

Увидом у представљену карту 1, Постојеће јавно градско зеленило у Новом Саду (Мрежа јавних 

зелених површина у Новом Саду) и табелу 1, Површина зеленила по категоријма у Новом Саду, 

очигледно је да се ради о површини од близу 3.300 ha јавног зеленила, чијим се одржавањем, 

несумњиво, прикупља значајна количина бимасе. ЈКП Градско зеленило, Нови Сад, развило је 

сопствену производњу компоста чија је полазна основа управо материјал који се прикупља 

приликом одржавања зеленила.  

 

Према ЈКП Градско зеленило, Нови Сад, у процесу одржавања зелених површина у граду 

прикупља се велика количина биоразградивог отпада. Отпад се прикупља на јавним градским и 

приградским површинама подељеним на радне јединице. Ангажовано је 6 организационих 
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јединица са 6 до 7 теренских моторних возила носивости од 5 до 8 t, а на самом (ручном) утовару 

је ангажовано од 12 до 14 радника. Механичко сакупљање лишћа се обавља вучним усисивачем 

запремине 10 m³.  

Врста биоразградивог материјала мења се сезонски током године и то су лист, покошена трава, 

корови, орезано шибље, орезано грање и пиљевина. Прву селекцију и одвајање биоразградивог 

отпада врше радници на терену на извору настанка сировина. Након ручног утовара сировина се 

допрема пред компостно поље где се евидентира и врши процена тежине с обзиром на то да 

предузеће не поседује колску вагу. Сировина коју не треба уситњавати одлаже се у пасивне 

гомиле, а потребно је најмање годину дана да се заврши процес компостирања. Сировина која 

треба да се уситни (шибље и грање) уситњава се помоћу две дробилице прикључене на трактор. У 

овом процесу, поред трактора и дробилице, ангажован је још један трактор са приколицом за 

превоз уситњеног материјала. Одлагање уситњеног материјала и мешање утоварном кашиком 

врши се у гомилама у врсти.  

Према ЈКП Градско зеленило, Нови Сад, додатним ангажовањем компостера за мешање, 

превртање и заливање гомила, целокупан процес компостирања био би скраћен и трајао би 6 до 7 

месеци. По завршетку процеса компостирања сировине, према информацији ЈКП Градско 

зеленило, Нови Сад, од укупне количине разнородног полазног материјала, израженог у кубним 

метрима, добије се 40 до 50 % (m³) компоста који треба да прође сушење, просејавање, 

депоновање и паковање готовог производа.  

 

Према ЈКП Градско зеленило из Новог Сада, систем прикупљања, одлагања и компостирања 

биоразградивог отпада састоји се од следећих технолошких поступака:  

 Довоз зеленог отпада;  

 Уситњавање зеленог отпада;  

 Мешање и хомогенизација;  

 Формирање компостних гомила;  

 Заливање компостних гомила;  

 Константно превртање компостних гомила;  

 Контролисање температуре;  

 Контролисање ПХ вредности;  

 Просејавање компоста;  

 Хемијска анализа компоста и  

 Паковање и испорука. 

 

„Зрињевац“, загребачко комунално предузеће (са укупно 850 запослених) бави се неговањем 

1.100 ha јавних зелених површина Загреба, 204 km дрвореда, 96 km градских живих (Подружница 

Зрињевац- Сектор одржавања зелених површина).  

 

У тежњи да се осигурају потребе за плодним супстратом за уређење градских зелених површина 

Загреба, „Зрињевац“ је изградио два компостишта, једно у расаднику Јанкомир, које је почело са 

радом 1991. године, а једно у делу града Маркушевац које је започело са радом 1995. године. 

Компостишта заузимају по 1,2 ha површине и имају капацитет од 50.000 m3 биљног отпада 

годишње, чијом се прерадом добије 10.000 m3 квалитетног вртног компоста. За процес се користи 

аеробно компостирање отвореним „windrow“ системом.  

 

Све израженије потребе за овим производом разлог су изградње компостишта. Уједно, то је био и 

први еколошки пројекат из сфере збрињавања биоотпада.  

По узору на развијене градове Европе, где су еколошки пројекти афирмисани у свим сегментима 

живљења, брижљиво се скупља отпад од вегетације (од откоса травњака, лишћа, грања), зелени 
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отпад из домаћинства и пијаца. Осим великог еколошког значаја, ова два компостишта 

представљају пројекте високе профитабилности од великог економског значаја за Загреб.  

Реализацији компостишта претходило је експертско истраживање оптерећености загребачког 

биљног отпада тешким металима и штетним материјама. Добијени резултати су показали да је 

биљни отпад нешкодљив, а да је вртни компост веома квалитетан производ одређене pH 

вредности, обогаћен макро и микроелементима, лабораторијски контролисаног састава. 

  

Производе се 3 врсте компоста за различите потребе гајења:  

 балконског цвећа,  

 дрвећа и шибља и  

 собног биља. 

Организација и функционисање загребачких компостишта приказано је на следећим 

фотографијама 1-7: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Компосиште                                                       машина за ситњење биљног отпада 

 

 

 

 
Производња и паковање компоста
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5.3 Примена компоста у органској пољопривреди и расадничкој 

производњи 

5.3.1 Органска пољопривреда 

Систем органске производње хране развијен је у Европи пре 100 година. Термин „органска 

производња“ први пут се спомиње 1940. године у књизи лорда Нортбурна – „Поглед у земљу“, 

а произилази из концепта „фарма као организам”. Тада је по први пут истакнута разлика између 

онога што се назива “хемијска пољопривреда” и “органска пољопривреда”. Данас се у 

зависности од региона и утицаја утемељивача новог система пољопривреде користе називи 

органска еколошка или биолошка пољопривреда као равноправни синоними.  

 

Закон о органској пољопривреди Републике Србије дефинише ову производњу као органску. У 

сваком случају, данас, термин „органски” има другачије значење од оног које смо учили на 

часовима хемије, а то је да је органско оно што садржи угљеник. Наиме, када је реч о храни, 

„органска” је она која је произведена на социјално, економски и еколошки одржив начин, уз 

поштовање основна четири принципа предложена од стране IFOAM-a (Међународне 

федерације за органску пољопривреду)  

1. Принцип здравља - Органска пољопоривреда треба да одржи и повећа здравље земљишта, 

биљака, животиња, људи и планете у целости.  

2. Принцип екологије - Органска пољопривреда треба да се заснива на живим екосистемима 

и циклусима, да ради са њима, да их подржава и помогне њиховом одржању.  

3. Принцип праведности - Органска пољопривреда треба да се заснива на поштеним, фер 

односима према општем окружењу, природи и животу.  

4. Принцип неговања и старања - Органском пољопривредом треба управљати на опрезан и 

одговоран начин, да би се очувало здравље и благостање садашњих и будућих генерација и 

екосистема. 

 

Улога органске пољопривреде данас, у условима евидентних еколошких и климатских промена, 

има пун значај. Сигурно најзначајнији је допринос органске пољопривреде – производња 

квалитетне, здравствено безбедне хране и заштита биодиверзитета. Органска производња 

остварује већи принос у сушним годинама у односу на конвенционалну производњу, јер су 

биљке отпорније, садржи мање воде у ћелијама. Методе призводње омогућује смањење 

губитака земљишта ерозијом са 20% до 40%. Храна је без остатака пестицида, тешких метала, 

без антибиотика, хормона раста и адитива, а забрањено је коришћење генетски модификованих 

сорти, раса и др, што све заједно повећава њену нутритивну и здравствену вредност. 

 

Применом метода органске производње, штити се, чува и повећава ниво плодности 

пољопривредног земљишта као ресурса који смо позајмили од будућих генерација. Овакав 

приступ захтева непрекидно планирање и мултидисциплинарност. На газдинствима која се баве 

органском призводњом у односу на конвенционалну производњу у просеку има око 30% више 

лептира, микроорганизама земљишта, кишних глиста, разних инсеката и мањих сисара. 

Оваквим приступом штити се и унапређује биодиверзитет, што је за произвођача који 

производи по методама органске призводње представља логичан и еколошки једино оправдан 

приступ. У том случају се користи сав биоразградиви материјал, ништа се не баца, а мало се 

троши на скупе inpute произведене ван фарме. С тим у вези добијени производ је сертификован, 

углавном скупљи и далеко биолошки вреднији (Филиповић и сар.,2010д).  
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5.3.2 Органска пољопривреда и потребе за компостом 

Добијање сертификата за органску производњу нужно подразумева и компост, а како ова 

производња бележи брзи раст последњих година, компост је данас изузетно тражен производ. 

Када је половином 20-тог века почела примена вештачких ђубрива и код нас је изгледало да 

повећање приноса у биљној производњи неће имати лимита. Нажалост, ниво нутриената који се 

додаје кроз минерална ђубрива је достигао ону тачку после које је бескорисно додавати нове 

количине, јер се приноси не могу повећати. Напротив, раст биљака стагнира. У односу на ову 

чињеницу научници су почели да испитују нове начине за повећање приноса и здравље биљака. 

Сва истраживања су водила у истом правцу, према компосту (органско ђубриво). Дуго времена 

запостављани, органско ђубриво и компост су данас изузетно тражени и профитабилни 

производи. На тржишту САД органска производња пољопривредних производа у односу на све 

друге привредне гране бележи најбржи раст, чак 20% годишње! Један од захтева за добијање 

сертификата, који верификују органску производњу је обавезна примена органских ђубрива, па 

тиме и компоста. Поред овог, компост стиче све више присталица код произвођача цвећа. 

Истраживања су доказала важност компоста као виталне компоненте у справљању земљишних 

мешавина за гајење цвећа и његове значајне улоге у спречавању разних болести. Осим 

тога,према последњој ЕПА регулативи (Агенција за заштиту животне средине САД) ограничена 

је експлоатација природног тресета због контроле ерозије, а као једина квалитетна и економски 

исплатива алтернатива препоручује се компост, који има готово иста хемијска, физичка и 

биолошка својства (Inbaret al 1993.). Најновија истраживања показују да не постоји битна 

разлика у развоју и расту биљака када се користи компост као замена за природни тресет. Све 

више тржишно оријентисаних произвођача, побољшава квалитет земљишта и повећава приносе 

користећи органско ђубриво и компост у производњи. Потребе за компостом су велике и 

реално је да ће због тога тржиште за овим производом континуирано и брзо расти. Одавно је 

познато да земљишни микроорганизми помажу биљци у апсорбцији нутриената, а сам компост 

побољшава квалитет земљишта (земно-водне карактеристике). Преко 90% свих биљака живи у 

симбиози са микроорганизмима и гљивицама. Коришћење компоста као додатка земљи има 

бројне позитивне ефекте који се могу сврстати у три основне категорије: 

 Побољшава физичку и хемијску структуру земљишта  

 Обезбеђује унос корисних земљишних микроорганизма 

 Даје позитиван ефекте на раст, здравље и квалитет биљака (плода) 

 

Компост повећава порозност и растреситост земље што директно утиче на ефикаснију аерацију 

и дубље продирање корена биљке. Задржава већи проценат влаге чиме се смањује потреба за 

наводњавањем, док у исто време због своје тамно смеђе боје апсорбује више сунчеве светлости 

што додатно заграва земљу. Микроорганизми садржани у компосту пружају вишеструку 

корист. Они разградњом органске материје мењају хемијску структуру нутриената у форме које 

биљка у потпуности може да искористи (хелати). Многи од њих везују атмосферски азот ( за 

биљку неискористив) и конвертују га у облик, који биљка такође може да искористи. Овај 

процес знатно смањује потребу за применом вештачких ђубрива. Новија истраживања су 

показала да примена компоста ефикасно спречава болести биљака (Hoitink et al 1991, 1996, 

1997). Бактерије везане за корен су у стању да луче антибиотике који подижу отпорност саме 

биљке. На основу овог, пестициди се могу искључити из биљне производње или знатно 

редуковати (Hoitink et al 1991, 1996, 1997). Гљивице у компосту су кључне за разградњу 

органске материје, посебно целулозе и полимера (Jurgens 1997, Raven et al 1992).У компосту, 

гљивице стварају хуминске киселине које садрже 3-5 пута више нутриената од земље. 

Истовремено ови нутриенти се задржавају при површини при самом корену и не испирају се у 

дубље слојеве. Хуминске киселине заједно са бактеријама дају готовом компосту мирис 

„земље“. Гљивице су кључне за раст биљака јер ослобађају угљеник и азот. Такође неке 
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гљивице луче антибиотике који елиминишу патопгене бактерије-изазиваче болести. Неке врсте 

су у стању да елиминишу и веће штеточине као што су нематоде (црви). Плодови гајени уз 

употребу компоста показали су бољи квалитет. Научним испитивањем је утврђено да је 

постигнут бољи раст и већи садржај хлорофила у парадајзу који је произведен у земљишној 

мешавини са компостом (Subler et al 1998). Истим испитивањем је констатовано и бољи укус 

парадајза-прихватљивији на тржишту. Друго испитивање је показало већи садржај скроба у 

кромпиру, као и већи садржај витамина Ц у купусу, за разлику од вештачких ђубрива, где је 

ниво драстично мањи (Kimberly & Westermann 1997).  

5.3.3 Могући проблеми 

Постоје ризици због контаминације хране микроорганизмима чија висока концентрација није 

дозвољена у органској производњи, а налази се у самом компосту. Поред микроорганизмима 

компост из градских насеља може бити конатаминиран тешким металима и хемијским 

материјалима, које остају у компосту после компостирања. Због тога треба стриктно водити 

рачуна шта се све користи за припрему компоста. Будући да се у органској производњи жели 

избећи употреба пестицида, хормона, минералних ђубрива, не би смело да се догоди да се 

компост конатаминира градским отпадом, који садржи штетне материје. Зато се мора редовно 

вршити лабораторијска испитивања биомасе и самог компоста, што ћемо и у самом раду 

показати. 
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6 Референтни извори за оцену резултата лабораторијских истраживања  

Као основа за утврђивање подобности узорака полазног материјала (биомасе) и компоста, 

послужио је Правилник о условима за разврставање и утврђивању квалитета средстава за 

исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и максималним 

вредностима садржаја хранљивих материја, као и о садржини декларације и начину 

обележавања средстава за исхрану биља, Службени гласник РС, број 41/09, издат у Београду (у 

даљем тексту Правилник). Наведеним правилником су за део испитаних параметара квалитета 

компоста, прецизиране максималне, минималне или оптималне вредности које су у овом раду 

послужиле као званичне, референтне вредности за оцену сопствених резултата.  

 

Према наведеном Правилнику, обзиром на порекло и састав, компости су сврстани у категорију 

Органски оплемењивачи земљишта.  

 

Поред Правилника, у овом раду, као показатељи референтних вредности испитиваних 

параметара квалитета компоста, коришћени су бројни литературни извори. Правилник који се 

односи на максимално дозвољене количине опасних и штетних материја у земљишту и води за 

наводњавање (Службени гласник РС, број 23/94), Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде Републике Србије, посебно је коришћен у делу који се односи на законом 

максималне дозвољене садржаје тешких метала у земљиштима.  

 

Такође су коришћени подаци из катастра концентрација елемената у екосистему, ECCE 

(Element concentration cadasters in ecosystems), International Union of Biological Sciences (1994), 

Paris, Француска.  

 

Посебан осврт је начињен ка искуствима највећег произвођача компоста у свету, Сједињених 

Америчких Држава (чији су произвођачи обједињени моћном институцијом под именом US 

Composting Council) и Немачке, највећег произвођачa биљних компоста у Европи (немачки 

стандард квалитета компоста, Compost quality assurance RAL – GZ 251).  
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7 ОПИС УСЛОВА СРЕДИНЕ ИСТРАЖИВАНОГ ПОДРУЧЈА  

7.1 Општи услови средине Београда 

Према Миловановићу (Вратуша, 1999), Београд је у самом средишту умерене климатске зоне. 

Врло повољан географски положај Београду обезбеђују како две велике европске реке Сава и 

Дунав, тако и умерен климатски миље, смештај на раскршћу великих и важних путева и 

разноврсност географских, биолошких, историјских и других природних и антропогених 

чинилаца који на том подручју делују. 

 

Према Луковићу (Вратуша, 1999), читава та површина на којој се иначе налази централни део 

Београда спушта се постепено према Сави и Дунаву, а испресецана је водотоцима којима су се у 

реке некада сливале или се још увек сливају воде са висова јужно од ушћа Саве у Дунав. 

Најважнији међу овим водотоцима су Репиште и Париповац из подручја Жаркова и Бановог 

брда, Топчидерска река између Топчидерског и Бановог брда, као и Кумодрашки и 

Мокролушки поток између Врачара и Вождовца. Подручје Града није ванредно богато само 

речним водама, већ и подземним.  

 

Изразита купираност терена и богатство водом чине београдски простор веома 

карактеристичним и врло ретким у свету, посебно када се има у виду да је само градско 

подручје релативно мало. Уже подручје Града простире се на растојању између Железника и 

Звездаре, на линији исток – запад, и између Ресника и Калемегдана на линији север – југ. Ни 

једно ни друго растојање не прелази 15 километара. На овако малом простору уочљиве су, како 

пише Божиновић (Вратуша, 1999), промене готово на сваком кораку, од различите надморске 

висине (од око 80 m на обалама река до око 250 m на Источном Врачару – што износи више од 

170 m), преко разноврсних земљишних творевина (од речних наноса уз обале река, до скелетног 

земљишта на висовима), до разлика које су последица променљиве експозиције терена и због 

којих су у биљном свету, његовој разноврсности, квалитету и укупној функционалности 

промене уочавају и на неколико стотина, па чак и на неколико десетина метара. Све ове разлике 

још су увећане чињеницом да је велики простор јужне ивице Панонске равнице претворио у 

нови град у коме живи више стотина хиљада становника и у коме се заједно са подручјем 

Земуна, развија специфичан облик живота, рада и становања који разноврсности београдског 

подручја даје нове димензије и читаву област чини још богатијом. 

 

Због свега наведеног: повољне климе, динамичног рељефа и обиља речних и подземних вода 

Београд има добре услове за одрживошћу функционалног зеленила града. 

7.2 Клима Београда 

Клима Београда је умерено континентална, са четири годишња доба. Јесен је дужа од пролећа, 

са дужим сунчаним и топлим периодима тзв. михољско лето. Зима није тако оштра, са у 

просеку, 21 даном са температуром испод нуле. Јануар је најхладнији са просечном 

температуром 0,1
0
C. Пролеће је кратко и кишовито. Лето нагло долази. 

 

Просечна годишња температура ваздуха је 11,7
0
C. Најтоплији месец је јул (22,1

0
C). Најнижа 

температура измерена је у Београду 10. јануара 1893. године (-26,2
0
C), а највиша 12. августа 

1921. године и 9. септембра 1946. године (41,8
0
C). Од 1888. до 1995. године, регистровано је 
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само шест дана са температуром изнад 40
0
C. Број дана са температуром вишом од 30

0
C тзв. 

тропских дана, у просеку је 31, а летњих дана са температуром вишом од 25
0
C је 95 у години. 

 

Карактеристика београдске климе је и кошава, југоисточни и источни ветар, који доноси ведро 

и суво време. Најчешће дува у јесен и зиму, у интервалима од 2 до 3 дана. Просечна брзина 

кошаве је 25-43 km/h, а у појединим ударима може достићи брзину до 130 km/h. Кошава је 

највећи пречишћивач ваздуха Београда. 

 

На Београд и околину, годишње падне, просечно 669,5 mm падавина. Највећу количину 

падавина имају мај и јун. Просечно трајање сунчевог сјаја је 2.096 сати. Највећа инсолација, око 

10 часова дневно, је у јулу и августу, док је највећа облачност у децембру и јануару, када сунце 

сија у просеку, 2 до 2,3 сата дневно. Просечан број дана са падањем снега је 27, дужина 

задржавања снежног покривача је 30 до 44 дана, а дебљина износи 14 до 25 cm. 

 

Средњи атмосферски притисак у Београду је 1001 mb, а средња релативна влажност ваздуха 

је 69,5%. 

7.3 Услови средине у оквиру “Биобазе” ЈКП „Зеленило Београд“  

ЈКП „Зеленило Београд“ је 2000. године формирало уређену површину на којој се врши 

прихват и обрада прикупљене биомасе која се налази на локацији Сурчински пут број 2. 

Формирана је на земљишту у јавној својини, на којој је као корисник уписано ЈКП „Зеленило 

Београд“ и која чини саставни део јединствене парцеле на којој су изграђени објекти за смештај 

возила, механизације и логистике Сектора транспорта и механизације, укупне површине 3,5 ha. 

“Биобаза” „Зеленила“ лоцирана је на западном ободу урбаног ткива града, на самом крају 

насеља Бежанијска коса, на јужној граници простране Панонске низије. Захваљујући свом 

погодном положају и величини, “Биобаза” не представља еколошку, функционалну нити 

естетску сметњу околини. Површина првобитно равног, сувог и оцедитог земљаног простора, 

опасаног постојећом вегетацијом, која, уз сукцесивне допуне, може да врши функцију 

формираног заштитног појаса. 

 
Педолошке карактеристике терена “Биобазе” утврђене су на основу консултоване литературе 

као и на основу непосредног увида у профил терена (фотографија 8).  

 

На основу стручне оцене и описа педолошког профила од стране студената вођених наставним 

особљем Пољопривредног факултета у Београду, утврђено је и евидентирано следеће: 

Испитивано земљиште је дубоки, карбонатни чернозем на лесу и представља земљиште веома 

погодних еколошко – производних карактеристика. 

  

 
Фотографија 8. Ископ терена на “Биобази” ЈКП „Зеленило Београд“ 
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У просторној организацији “Биобазе” направљене су целине у којима се обављају одређене 

активности. У првој половини простора „Биобазе“ - источна половина “Биобазе” - организован 

је простор за прихват и прераду грањевине која се довози са терена. Грањевина се дроби – 

бруксује, а издробљена маса формира гомиле значајне величине (фотографија 9). Посебно се 

издваја део “Биобазе” на коме се врши депоновање трупаца и делимично прерађене дрвне масе 

која се овде привремено депонује и даље користи у енергетске сврхе (јужна гранична зона 

“Биобазе”).  

 

 
Фотографија 9. Источна половина “Биобазе” 

 

Западна половина “Биобазе” (Фотографија 10), опредељена је за депоновање прикупљене 

јесење лисне масе (доминантна биомаса) и траве.  

 

 
Фотографија 10. Западна половина “Биобазе”, 

 

Постојећи солидан појас вегетације ширине 10 до 15 m окружује “Биобазу” и актуелно врши 

функцију заштитног појаса. “Биобаза” је тространо окружена вегетацијом, са северне, западне и 

јужне стране, мешовитим засадом култивисаних врста лишћара различите старосне доби (од 20 

до 40 година), док са источне, улазне стране, постоји само неколицина стабала лишћара. 

Непосредним увидом на терену утврђено је да са северне стране доминирају стабла Populus sp., 

Robinia sp., Sophora sp. и Juglans sp. На западној страни доминира скоро једнообразни засад 

Gleditchia sp., док са јужне стране преовлађује засад Tilia sp. и Quercus sp 

 

У самом заштитном појасу, осим описане дендрофлоре, углавном се развила спонтана 

вегетација, која припада категорији рудералне и коровске флоре. “Биобаза” Јавног комуналног 

предузећа „Зеленило Београд“, иако представља пункт на коме се одлаже биомаса, релативно 

чист органски отпад искључиво биљног порекла , оптерећен незнатном, скоро занемаривом 
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количином комуналног смећа (папир, ПВЦ кесе и флаше итд), по својој форми и функцији ипак 

представља депонију, која емитује извесне утицаје на своју околину (визуелни, санитарни, бука 

произведена радом механизације која опслужује депонију, оцедне воде итд).  

Да би наведени ефекти били неутралисани и без оптерећујућег утицаја и штете за своју 

околину, неопходно је да, поред смишљеног, пажљивог и одговорног сортирања материјала, 

површина буде уређена на начин који обезбеђује искоришћење овог простора на еколошки 

начин, а то увек значи – озелењавањем, Вратуша (2005).  Ово не само да доприноси свеукупној 

заштити околине од утицаја одлагалишта, већ обезбеђује оптимализацију услова пресудних за 

развијање самог процеса компостирања. Позитивни ефекти постојања потпуног и 

функционалног заштитног појаса око “Биобазе” испољавају се кроз деловање на микроклимат, 

тако што смањују неповољне, високе температуре ваздуха, пружају засену, повећавају степен 

влажности, регулишу јачину ветра, прочишћавају ваздух, ублажавају ниво буке, итд.  

Важно је навести да формирани заштитни појасеви имају и ванредан инжењерско технички 

значај, који се рефлектује кроз спречавање ерозије посматраног терена, регулисање снежних 

сметова, стабилизацију клизишта и одрона, заштити од пожара, итд. (Анастасијевић, 

Анастасијевић 2012).  

Ако се наведу абиотички предуслови потребни за иницијализацију и одвијање процеса 

компостирања у оптималним оквирима а то су: температура ваздуха виша од 12˚C (за 

иницијализацију микробиолошке активности) са оптимумом од 21˚C, повишена релативна 

влажност ваздуха и земљишта, проветреност (аерација) и земљишта и ваздуха, одсуство или 

редукована инсолација и радијација, увиђа се да се сви наведени фактори у извесној мери 

регулишу и оптимализују постојањем функционалног и стабилног зеленог заштитног појаса. 
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8 РЕЗУЛТАТИ ИСТАРЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА  

8.1 Резултати и дискусија резултата теренских истраживања 

8.1.1 Одређивање потенцијалне годишње количине биомасе јавних зелених површина 

општине Раковица у Београду  

У истраживању потреба, могућности и користи од компостирања биомасе јавних зелених 

површина Београда, први корак је процена укупне годишње количине биомасе на коју је могуће 

рачунати. Детаљна анализа службене документације ЈКП ''Зеленило Београд'' показала је да од 

укупно 2.838 ha јавних зелених површина у Београду, које су поверене на управљање овом 

предузећу, 2.354 ha или 83 % се налази под зеленилом (травњаци и травни терени, састојине, 

шибље, жива ограда, сезонско цвеће, итд.), док се преосталих 17 % налази под неком врстом 

чврстих застора (паркинзи, тротоари, привремени објекти, итд.).  

Травњаци (у које спадају и паркови, блоковско зеленило и све друге површине на којима се 

јављају травњаци, самостално или у заједници са неком другом категоријом биљака) заузимају 

77 % зелених површина у ужем смислу (без чврстих застора), састојине парк шума 17,5 %, док 

преосталу површину од 5,5 % заузимају украсно шибље (4,5 %), живе ограде (0,7 %) и перене, 

руже, сезонско цвеће (0,3 %).  

На свим јавним зеленим површинама редовно се примењују мере неговања (одржавања), 

чувања и заштите, у складу са задатим Годишњим програмом радова на јавним зеленим 

површинама. Један од докумена који произилази из овог програма јесте и Календар неговања, 

који обухвата управо оне радове на нези травњака, живих ограда, украсног шибља и дрвећа, 

који су сезонског карактера и у којима се прикупи готово целокупна количина биомасе у 

облику кошевине, листа, грањевине и дрвета (обловине).  

Јавне зелене површине на територији града, а тиме и биомаса коју је могуће са њих прикупити, 

нису равномерно распоређене на територији Града. Тако општина Нови Београд има највећу 

површину под зеленилом која укупно износи 791 ha, док је општина Врачар најсиромашнија 

јавним зеленилом – свега 29 ha. Због тога су основни критеријуми за избор просечног огледног 

подручја за потребе овог рада следећи:  

 Седам од десет Београдских општина има значајан део територије прекривен јавним 

зеленилом (од 200 до 300 ha), а међу њима је и општина Раковица;  

 Зелене површине са којих се одржавањем прикупља отпадна биомаса (површине под 

травњацима, украсним шибљем, живим оградама, ружама, перенама, сезонским цвећем 

итд.), на територији општине Раковица заузимају 86 % укупне повшине док 14 % 

површине подручја припада различитим врстама 71 чврстих застора. Обзиром да је 

расподела површина под зеленилом и чврстим засторима слична и у другим београдским 

општинама, као и да је просечна заступљеност зеленила од 83 % у односу на засторе (17 

%) на нивоу укупних јавних зелених површина Београда, то подручје Раковицу чини 

репрезентативном, просечном огледном површином за утврђивање укупне потенцијалне 

количине разноврсног биљног отпада.  

 

Укупна површина јавног зеленила на подручју општине Раковица износи 1.989.704 m2, односно 

199 ha. Од тога, зеленило у ужем смислу заузима 1.716.991 m2 или 172 ha, што чини 86 %. 

Преосталих 14 % чине површине под дечијим игралиштима, стазама, платоима, привременим 

објектима, итд. Под травњацима и травнатим теренима налази се 161 ha или 95 %, док је 10 ha 

под украсним шибљем, живим оградама, ружама, перенама и сезонским цвећем.  
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Биомасу која се прикупи при неговању зелених површина општине Раковица чини откос, који 

се добија кошењем на 161 ha, лишће које се скупи у пролећњем и јесењем грабуљању 172 ha, и 

грањевина која се добија неговањем живих ограда, украсног шибља и парковских и дрворедних 

стабала.  

Резултати мерења укупних количина прикупљене биомасе у различитим периодима године 

приказани су у табелама 2, 3, 4. Највећа количина лишћа током пролећног грабуљања 

сакупљена је у априлу (217 m
3
), а најмања у мају (30 m

3
). Овде треба истаћи да није реч о 

различитој количини биљног отпада која се накупља током првих пет месеци календарске 

године, већ да је та количина условљена пре свега динамиком радова. Наиме, на свакој 

конкретној површини пролећно грабуљање се обавља само једном (увек пре првог кошења), а 

када ће која површина доћи на ред и колико ће се њих у одређеном периоду пограбуљати 

зависи од многих фактора, од којих су најважнији величина, просторни распоред и повезаност 

конкретних зелених површина, расположива радна снага, опремљеност механизацијом и њена 

техничка исправност, временски услови, итд. Исти је случај и са јесењим грабуљањем лишћа, 

јер иако се у децембру не може говорити о већем природном приливу лисног опада, ипак је 

током овог месеца, управо из горе наведених разлога, прикупљено преко 80 m
3
 више, у 

новембру 262 m
3
, а у децембру 344 m

3
. На подручју територије Раковице парковски и други 

травњаци су развијени на близу 95% укупне површине под зеленилом, а слична је ситуација и у 

осталим Београдским општинама. Овде је важно истаћи разлику између месечне количине 

биомасе, која се добија јесењим и пролећним прикупљањем лишћа и оне која се добија 

редовним кошењем. Док је динамика прикупљања лишћа у појединим месецима највише 

условљена разлозима техничке природе и као мера неге се на једној површини изводи углавном 

ван вегетационог периода, пре његовог почетка (зима- пролеће), односно по његовом истеку 

(јесен-зима), кошење као мера неге зелених површина се вишекратно изводи на свакој 

површини током читавог вегетационог периода, чим трава достигне одређену висину (10 cm 

или 20 cm, зависно од категорије).  

Колики ће број кошења бити, а тиме и укупна количина добијене биомасе, пресудно зависи од 

преовлађујуће метеоролошке ситуације у датој години. Количина биомасе прикупљене 

кошењем у 2006. години на територији општине Раковица приказан је у табели 3. У 2006. 

години највећа количина биомасе прикупљене кошењем била је у јуну месецу (68,3 t), више 

него двоструко у односу на мај (29,5 t) или јул (28,8 t), док су количине прикупљене у августу 

(10,8 t) и септембру (6,5 t) биле и до шест пута мање. Овакви резултати су и очекивани, имајући 

у виду климатске прилике Београдског подручја у 2006. години, где је од приближно 750 mm 

воденог талога највећа количина пала управо у јуну.  

Још један облик биомасе, који се редовно сакупља са зелених површина је грањевина. Она 

настаје орезивањем шибља, живе ограде и дрвећа, а подразумева крупну и ситну грањевину, 

изузев дебловине која се користи као огревно дрво или служи за подмиривање потреба 

стаклара. Количина сакупљене грањевине током 2006. године приказана је у табели 4. Највећа 

количина грањевине прикупљена је у октобру (260 m
3
), а најмања у јуну, свега 4 m

3
. Као и код 

пролећног и јесењег сакупљања лишћа, количина грањевине која се прикупи у појединим 

месецима зависи скоро искључиво од календара радова. У 2006. години прикупљено је укупно 

1.149 m
3
 грањевине. Иако представља значајну количину биомасе, њен хемијски састав и знатан 

садржај тешко разложивих органских једињења (целулоза и лигнин) чини грањевину доста 

непогодним материјалом за релативно брзо добијање квалитетног компоста. Зато се она 

користи претежно у друге сврхе – млевењем у “Биобази” ЈКП ''Зеленило Београд'' ствара се 

малч који подмирује потребе у извођењу радова на подизању и неговању зелених површина, 

као и у расадничкој производњи. Сви изложени резултати показују да током године може да се 

прикупи велика количина биомасе са зелених површина града. У овом периоду прикупљено је 

пролећњим и јесењим грабуљањем укупно 1.354 m
3
 , односно приближно 406 t листа и 716 m

3
 

(144 t) откоса. С обзиром да је реч о лисној маси и трави које, укупно гледано, представљају 
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врло повољну сировину за добијање квалитетног компоста, ову преко 2.000 m
3
 велику или 500 

тона тешку биомасу врло високог биолошког потенцијала, ни у ком случају не треба 

занемарити, већ је треба користити као обновљиви ресурс у одрживом подизању и неговању 

зелених површина насеља. Корист од оваквог поступка је вишеструка и у потпуности у складу 

са принципима одрживог развоја – чува се биолошки потенцијал овог обновљивог ресурса и 

уједно остварју велике уштеде, јер се овај материјал више не одвози и не складишти као обичан 

комунални отпад, већ се користи као ђубриво високог квалитета, које се добија у сопственој 

производњи.  

 

Табела 2. Укупна оквирна количина биомасе сакупљене 2006. године на територији општине 

Раковица у Београду, (Анастасијевић, Шишаковић, 2008) 

Врста радова Период 

Укупна запремина 

прикупљене 

биомaсе (m
3
) 

Укупна маса 

прикупљене 

биомасе (t) 

Пролећно грабуљање лишћа јануар-мај 748 264 

Периодично кошење траве мај-септембар 716 144 

Јесење грабуљање лишћа новембар-децембар 606 142 

Годишња количина биомасе јануар-децембар 2.070 550 

 

Табела 3. Укупна оквирна количина откоса сакупљена 2006. године на зеленим површинама 

општине Раковица у Београду, (Анастасијевић, Шишаковић, 2008) 

Период 

Укупна запремина 

прикупљене биомaсе 

(m
3
) 

Укупна маса 

прикупљене биомасе (t) 

Запреминска 

специфична маса 

прикупљене биомасе 

(g/cm
3
) 

Мај 119 29,5 0,25 

Јун 262 68,3 0,26 

Јул 165 28,8 0,18 

Август 125 11 0,09 

Септембар 45 6,5 0,15 

Укупно просечно 716 143,9 0,2 

 

Табела 4. Укупна оквирна количина грањевине сакупљене током 2006. године на територији 

општине Раковица у Београду, (Анастасијевић, Шишаковић, 2008) 

Период 

Укупна 

количина 

(m
3)

 

Период 

Укупна 

количина 

(m
3)

 

Период 

Укупна 

количина 

(m
3)

 

Период 

Укупна 

количина 

(m
3)

 

Јануар 32 Април 89 Јул 150 Октобар 260 

Фебруар 129 Мај 60 Август 35 Новембар 80 

Март 70 Јун 4 Септембар 200 Децембар 40 

Укупно током 2006. године 1.149 m
3
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8.1.2 Одређивање потенцијалне годишње количине биомасе јавних зелених површина 

Београда  

На основу резултата добијених на огледној површини подручја општине Раковица, 

прерачунавањем установљених количина прикупљених на подручју Раковице у 2006. години на 

читаво подручје Београда, извршена је процена потенцијалне количине биомасе која је 

прикупљена са јавних зелених површина ужег подручја Београда (територије 10 градских 

општина) које су у надлежности ЈКП „Зеленило Београд”.  

 

Уважавајући чињеницу да за процес компостирања идеалну сировину представља прикупљено 

лишће и кошевина, то је и био предмет рада у поступку одређивања потенцијалних количина 

биомасе јавних зелених површина Београда. Утврђени резултати потенцијалних количина 

биомасе на нивоу града Београда приказани су Табелом 5. Утврђено је да је са површине од 

2.838 ha јавних зелених површина Београда (територија 10 градских општина), у периоду од 

јануара до децембра 2006. године, прикупљена биомаса (лишће и кошевина) у укупној оквирној 

количини од 26.567 m³ (односно 7.173 t), у следећој заступљености по врстама материјала:  

● Кошевина у оквирној количини од 8.036 m³ (или 1.616 t), прикупљена током вишекратних 

кошења укупне површине од 1.807 ha, што у односу на укупну прикупљену биомасу чини удео 

од 30 %;  

● Лишће у количини од 18.531 m³ (или 5.557 t) прикупљено са укупне површине од 2.354 ha 

(током јесењег и пролећног грабуљања травњака), што у односу на укупан прикупљени 

материјал чини удео од 70 %. 

 

Табела 5. Упоредни преглед потенцијалне количине биомасе сакупљене у 2006. години на 

јавним зеленим површинама општине Раковица и Београда 

Подручје 

Раковица 

Укупна 

површина 

199 ha 

Укупна 

запремине 

кошевине на 

површини од 

161 ha 

(m
3
/%) 

Укупна 

запремина 

листа на 

површини од 

172 ha 

(m
3
/%) 

Укупна 

запремина 

биомасе са 

укупне 

површине 

од 199 ha 

(m
3
/%)  

Укупне 

маса 

кошевине на 

површини 

од 161 ha 

(t/%) 

Укупнa 

маса листа 

на 

површини 

од 172 ha 

(t/%) 

Укупнa 

маса 

биомасе са 

укупне 

површине од 

199 ha (t/%) 

Укупна 

биомаса 

716 m
3
 

35 % 

1.354 m
3
 

65 % 

2.070 m
3
 

100 % 

144 t 

26 % 

406 t 

74 % 

550 t 

100 % 

Јавне 

зелене 

површине 

Београда, 

Укупна 

површина 

2.838 ha 

Укупна 

запремина 

кошевине на 

површини од 

1.807 ha 

(m
3
/%) 

Укупна 

запремина 

листа на 

површини од 

2.354 ha 

(m
3
/%) 

Укупна 

запремина 

биомасе са 

укупне 

површине 

од 2.838 ha 

(m
3
/%) 

Укупна 

масе 

кошевине на 

површини 

од 2.354 ha 

(t/%) 

Укупна 

масе листа 

на 

површини 

од 2.354 ha 

(t/%) 

Укупна 

масе 

биомасе са 

укупне 

површине од 

2.838 ha 

(t/%) 

Укупна 

биомаса 

8.036 m
3
 

30 % 

18.531 m
3
 

70 % 

26.567 m
3
 

100 % 

1.616 t 

23 % 

5.557 t 

77 % 

7.173 t 

100 % 
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8.1.3 Одређивање потенцијалне количине компоста од биомасе која је прикупљена на 

територији општине Раковица у Београду током 2006.  

Упоредо са праћењем, мерењем, евидентирањем и обрачуном различите биомасе која се 

прикупља током одржавања јавних зелених површина општине Раковица, спроведен је оглед 

компостирања прикупљене биомасе, са циљем утврђивања квантитета, квалитета и динамике 

процеса компостирања који је заснован огледом. Са територије подручја општине Раковица, 

узети су узорци са 3 локације различитог географског положаја и то са севера, средишњег дела 

подручја и јужног дела подручја. Одабир микролокација са којих је прикупљана узорачна 

биомаса, вршен је тако да микролокације заузимају централни део локације, да су на 

заравњеном терену, различите просечне заступљености дендролошких врста и затравњене 

током целе године. На свакој oд наведених Локација I, II и III – прикупљена је следећа биомаса:  

 Опало јесење лишће прикупљено грабуљањем травњака током јесењег периода, у 

новембру 2006. године;  

 Опало јесење лишће прикупљено грабуљањем травњака током пролећног грабуљања 

травњака, у фебруару месецу 2007. године;  

 Самлевена грањевина пореклом од орезивања живих ограда, украсног шибља и 

парковских стабала;  

 Трава (откос) кошена у периоду од априла до септембра месеца 2007. године.  

 

 

Компостни узорци засновани су на следећи начин:  

 Извршено је одмеравање количине од 10 kg биомасе, случајним избором са прикупљене 

гомиле која је у себи спорадично садржи гранчице, плодове, маховину, земљану 

прашину, по који каменчић, ситније нечистоће.  

 Одмерена је количине од 5 kg универзалног хумусног супстрата „Целуфлора“ – 

природно минерализована дрвена влакна са технолошки избалансираним садржајем 

биљних хранива. Произвођач „Хумус“ Ко Д.О.О. Лозница, Србија. Одобрено по Решењу 

Министраства пољопривреде.  

 Након одмеравања материјала, извршено је његово слагање у ПВЦ перфориране ојачане 

џакове обима 107 cm и дужине 120 cm (како би се омогућила циркулација ваздуха у 

компостној маси). Слагање је вршено наизменичним ређањем биомасе и хумусног 

супстрата у 4 просечно једнака слоја која нису сабијана, већ растресита, чиме се 

омогућавају активни аеробни процеси компостирања. Преко сваког слоја биомасе, 

наношени су просечно једнаки слојеви хумусног супстрата.  

 Након заснивања, измерене су и евидентиране димензије сваког узорка, O (m) обим, H 

(m) висина и V запремина (m³) џака са компостном масом.  

 Периодично је вршено мануелно мешање компостне масе, истресањем целокупног 

садржаја џакова на чисту ПВЦ фолију и мешање тог садржаја, након чега је измешани 

материјал поново враћан у свој означени џак.  

 Пре сваког појединачног мешања вршено је мерење димензије биомасе у џаковима пре и 

после мешања како би се пратило слегање (смањење запремине биомасе) и физичке 

промене на узорцим.  

 Осим периодичног мешања, на компостним узорцима нису вршене никакве додатне 

интервенције (заливање, регулисање рН итд.). Током трајања огледа компостирања, сви 

узорци су били смештени на ограђеном отвореном простору и потпуно изложени 

актуелним метеоролошким приликама. 
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На основу резултата праћења физичких и морфолошких промена на узорцима биомасе која је 

коришћена у огледу компостирања током периода од 14,5 месеци, утврђене су вредности које се 

односе на просечно смањење запремине компостне масе до њеног потпуног компостирања. На 

основу резултата огледа компостирања и утврђених вредности смањења запремине почетне 

биомасе до њеног коначног компостирања, који су приказани у табели 6, проистиче следеће:  

 Запремина компоста добијеног компостирањем лишћа сакупљеног током јесењег 

грабуљања травњака на подручју општине Раковица 2006. године, износи 26 % компоста 

(m³) у односу на запремину почетног материјала који је смањио волумен за просечно 74 

%.  

 Лишће сакупљено током пролећног грабуљања травњака на подручју Раковице, 

компостирано је у просечној запремини од 32 % (m³), у односу на запремину почетног 

материјала који је смањио волумен за просечно 68 %.  

 

Табела 6. Просечно смањење запремине узорака различите биомасе при компостирању 

 

Врста биомасе 

Просечно смањење 

запремине почетног 

материјала 

Просечна 

запремина 

добијеног 

компоста 

Степен 

разложености 
Период 

Лишће (јесење грабуљање) 
74%                      

(73,77%) 
~ 26% 

Потпуно 

компостиран 

полазни материјал 

14,5         

месеци 

Лишће (пролећно 

грабуљање) 
68%                      

(68,18%) 
~ 32% 

Потпуно 

компостиран 

полазни материјал 

12         

месеци 

Трава (откос) 
81%                      

(81,01%) 
~ 19% 

Потпуно 

компостиран 

полазни материјал 

9         

месеци 

Просечни коефицијент 

компостирања (лишће и 

трава) 

74% ~ 26% 

Потпуно 

компостиран 

полазни 

материјал 

9 до 

14,5         

месеци 

Лишће (јесење и пролећно 

грабуљање) 
68%                      

(67,92%) 
~ 32% 

Потпуно 

компостиран 

полазни материјал 

14,5         

месеци 

Лишће (јесење грабуљање) и 

дробина 
52%                      

(52,03%) 
~ 48% 

Компостиран 

полазни материјал 

14,5         

месеци 

Лишће (пролећно 

грабуљање) и дробина 
48%                      

(47,91%) 
~ 52% 

Компостиран 

полазни материјал 

11,5         

месеци 

ПРОСЕЧНИ 

КОЕФИЦИЈЕНТ 

КОМПОСТИРАЊА  

Укупне Б И О М А С Е 

~ 65% ~ 35% 

Компостиран 

полазни 

материјал 

9 до 

14,5         

месеци 
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 Јесење и пролећно грабуљање травњака, лишће компостирано је у просечној запремини 

од 32 % (m³), у односу на запремину почетног материјала који је смањио волумен за 

просечно 68 %.  

 Лишће (јесење грабуљање) и дробина компостирано је просечно 48 % (m³), у односу на 

запремину почетног материјала који је смањио волумен за просечно 52 %.   

 Лишће (пролећно грабуљање) и дробина компостирано је у запремини од просечно 52 % 

(m³), у односу на запремину почетног материјала који је смањио волумен за просечно 48 

%.  

 Трава (откос) компостирана је у износу од просечно 19 % (m³), (изражено у запремини у 

односу на запремину почетног материјала који је смањио волумен за просечно просечно 

81 %). Откос из јулских, августовских и септембарских узорака није у потпуности 

компостиран до датума наведеног као последње мешање компостних узорака.  

 На основу добијених резултата утврђен је просечни коефицијент компостирања 

испитаних узорака биомасе (лишће, трава, дробина) који износи 35 % (m³), изражено у 

запремини у односу на запремину почетног материјала који је смањио волумен за 

просечно 65 %.  

 На основу добијених резултата утврђен је просечни коефицијент компостирања 

испитаних узорака доминантне биомасе (лишће и трава) који износи 26 % (изражено у 

запремини у односу на запремину почетног материјала који је смањио волумен за 

просечно 74 %). На основу добијених резултата који се односе на утврђене коефицијенте 

компостирања извршен је прорачун потенцијалне количине компоста коју је могуће 

добити компостирањем доминантне биомасе, лишћа и траве, на начин како је то 

извршено приликом компостирања испитаних узорака биомасе. Сви резултати 

пројекције производње компоста од прикупљеног лишћа и траве током 2006. године на 

територији општине Раковица приказани су у табели 7.  

 

Табела 7. Потенцијална количина компоста од лишћа и траве из 2006. године са територије 

општине Раковица у Београду, 

Врста радова Период 

Укупна 

запремина 

прикупљене 

биомасе (m
3
) 

Просечан 

коефицијент 

компостирања % 

Просечна 

запремина 

добијеног 

компоста (m3) 

Јесење грабуљање 

лишћа 

новембар - 

децембар 
606 26 158 

Пролећно 

грабуљање лишћа 
јануар - мај 748 32 239 

Периодично 

кошење траве 
мај - септембар 716 19 136 

Годишња 

количина 

биомасе (лишће 

и трава) 

јануар - 

децембар 
2.070 

~ 26                            

(25,67) 
538 

 

Компостирањем доминантне биомасе (лишћа и траве) која је прикупљена током једне 

календарске године (2006.) на територији општине Раковица, на начин како је то спроведено у 

огледу компостирања, добија се значајна количина од 533 m³ компоста. Поред сазнања о 

могућностима коришћења отпадне биомасе која се прикупља током одржавања јавних зелених 

површина ове општине, која се изражавају кроз пројектоване количине добијеног компоста, 
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утврђени су и параметри који се односе на редукцију почетне биомасе до њеног потпуног 

компостирања, тј. коефицијенте компостирања за сваку врсту испитане биомасе, који 

представљају просечни процентуални однос количине добијеног компоста у односу на почетну 

биомасу. Наведени резултати послужили су за процену потенцијалне количине компоста коју је 

могуће добити од биомасе сакупљене одржавањем јавних зелених површина Београда током 

2006. године (територија 10 градских општина).  

8.1.4 Одређивање потенцијалне количине компоста од биомасе сакупљене 2006. године 

на јавним зеленим површинама Београда  

Процена потенцијалне количине компоста коју је могуће произвести од дефинисане оквирне 

количине биомасе сакупљене у 2006. години током одржавања јавних зелених површина 

Београда, извршена је на два начина:  

 Применом резултата добијених кроз властити оглед скоро пасивног компостирања 

(применом коефицијента компостирања од ~ 26 % ) и  

 Применом коефицијента важећег за организовану и технолошки унапређену, активну 

производњу компоста (коефицијент од 20 %).  

 

Обзиром да се организовано и планско компостирање на нивоу великих градова, у пракси 

разликује од компостирања спроведеног у огледу (унапређен технолошки поступак, примена 

специјализоване механизације за ситњење, мешање, контролу температуре у компостној маси, 

влажење, регулисање рН, додавање микробиолошке компоненте итд.), то је и при обрачуну 

потенцијалне количине компоста коришћен коефицијент компостирања који одговара нивоу 

интензивног компостирања. Ради се о коефицијенту од 20 % произведеног компоста (m³) од 

укупне полазне биомасе (биљног отпада). Као резултат сопственог истраживања у овом раду 

настао је просечни коефицијент компостирања од ~ 26 % добијеног компоста (m³), коришћењем 

лишћа и траве као полазне сировине. Уочена разлика од око 6 % веће количине компоста 

произведеног скоро пасивним путем, могућа је последица за нијансу мањег степена зрења 

компоста, што је резултат изостанка било каквих додатних интервенција при компостирању.  

Али оно што је свакако битније од разлике у кавалитету компоста који се мери нијансама, је 

брзина одвијања процеса компостирања. Док при пасивном компостирању, од заснивања 

компостишта до потпуног компостирања биомасе протекне од 12 – 24 месеца (9 до 14,5 месеци 

у спроведеном огледу компостирања који није потпуно пасиван), у технички и технолошки 

напреднијем поступку компостирања, овај период се двоструко смањује (на 6-7 месеци) што 

значи да је могуће спровести две производне опходње компостирања током једне године. На 

основу искустава из праксе (Комунално предузеће „Зрињевац“ из Загреба) добијени су подаци 

да у процесу интензивног аеробног компостирања на отвореном простору уз употребу 

специјализоване механизације за компостирање, у коме се као полазни материјал користи 

лишће и трава, однос количине сировине и готовог производа – компоста, износи 5 : 1. Од 

укупног полазног материјала (m³), произведе се 20 % зрелог компоста (m³). Користећи наведене 

коефицијенте компостирања, сачињен је упоредни преглед процене потенцијалне годишње 

количине компоста коју је могуће добити од оквирне количине доминантне биомасе која је 

прикупљена током 2006. године, одржавањем јавних зелених површина Београда. Резултати 

спроведене процене приказани су у табели 8.  
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Табела 8. Упоредни приказ потенцијалне количине компоста од доминантне биомасе из 2006. у 

Београду 

Укупна оквирна 

количина биомасе 

26.567 m
3
                                                                                

                                                                                
 

100%
  
                                                                                              (Кошевина 8.036 m3 

(30%) + Лишће 18.531 m3 (70%))                  
                                           

 

Укупна 

потенцијална 

количина 

компоста 

Према сопственом истраживању                                                   26.567 m
3
 (26%) = 

6.907,42 m
3
 компоста 

Технолошки унапређено активно компостирање                                                   

26.567 m
3
 (20%) = 5.313,4 m

3
 компоста 

 

При сачињавању калкулације коришћени су властити резултати о укупној оквирној количини 

биомасе прикупљене током 2006. године у Београду која износи 26.567 m³, у којој је покошена 

трава заступљена у количини од 8.036 m³, са учешћем од 30 % а лишће у количини од 18.531 

m³, са учешћем од 70 % у укупној количини биомасе.  

 Компостирањем наведене количине биомасе, применом коефицијента компостирања од 

26%, процењена је потенцијална количина од 6.907,42 m³ компоста.  

 Компостирањем наведене количине биомасе у описаном саставу, применом унапређених 

технолошких поступака интензивног компостирања и коефицијента компостирања од 20 

% процењена је потенцијална количина од 5.313,4 m³ компоста. Добијени резултати о 

потенцијалним количинама компоста произведеног од посматраног полазног материјала, 

послужили су као параметар оцене економске оправданости експлатације сировине 

(биомасе) у организованој, планској производњи компоста, првенствено кроз поређење 

са потребним количинама овакве врсте производа у ЈКП „Зеленило Београд“.  

8.1.5 Потребе ЈКП „Зеленило Београд“ за органским оплемењивачима земљишта и 

плодном хумусном земљом  

При обрачуну потреба „Зеленила Београд“ за компостом коришћен је податак о запреминској 

маси компоста, до кога је ЈКП „Зеленило Београд“ дошло мерењем узорака компоста, која 

износи 1 m³ ≈ 1.000 kg (1t), што је просечна запреминска маса компоста просечне влажности 44 

%. Резултати обрачуна потребних количина органских оплемењивача земљишта приказани су у 

табели 9. На основу прибављених података ЈКП „Зеленило Београд“ који су представљени 

табелом 9, добијене су вредности које се односе на потребне количине плодне хумусне земље 

(специфицираног састава) и органских оплемењивача земљишта (компоста или тресета) који су 

на годишњем нивоу, у периоду од 2010. до 2014. године, прибављани како би се задовољиле 

потребе Предузећа.  

Наведене количине које се односе на потребу за набавком, органских оплемењивача земљишта 

укључујући и 5 % фракције компоста (или тресета) која улази у састав смеше плодне хумусне 

земље, несумњиво говори о значајним потребама за овом врстом органског ђубрива, чијом се 

планском и интензивном производњом остварују значајне финансијске уштеде. Из добијених 

резултата који се односе на потенцијалну количину компоста од 6.907,42 m³ коју је могуће 

произвести поступком скоро пасивног компостирања од утврђене потенцијалне количине 

биомасе (траве и лишћа) прикупљене током 2006. године (26.567 m³), и увидом у приказане 

годишње потребе Предузећа за овом врстом производа, јасно је видљиво следеће:  

 Количина од 2.736,7 m³ компоста коју је ЈКП „Зеленило Београд” прибавило током 

петогодишњег периода (од 2010. до 2014. године) представља 40 % од једногодишње 



Мастер рад                                                                                 Димитрије Тошић, ИУ16/2016 

33 
 

потенцијалне производње компоста из 2006. године која, по спроведеним мерењима, 

анализама и прорачуну износи 6.907,42 m³;  

 Просечна потребна годишња количина компоста од 547,34 m³ (за посматрани период од 

2010. до 2014. године), представља тек 8 % од једногодишње потенцијалне производње 

компоста из 2006. године (6.907,42 m³);  

 Из свега изложеног, јасно проистиче да је оквирна годишња количина компоста из који 

је могуће добити од једногодишњег „приноса“ биомасе која се прикупи током 

одржавања јавних зелених површина Београда, вишеструко већа од актуелне просечне 

годишње потребе Предузећа за овом врстом ђубрива.  

 

Табела 9. Годишње потребе ЈКП „Зеленило Београд“ за плодном хумусном земљом и органским 

оплемењивачима земљишта, за период од 2010. до 2014. 

НАЗИВ СУПСТРАТА 
Јед. 

мере 
2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 

СВЕГА          

(2010-

2014) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Плодна органска земља - 

хумусна (мин.85% вртна 

земља-бусењача; 

мин.10% песак и мин.5% 

компост-тресет) 

m3 1.195,00 7.321,00 4.558,50 4.095,00 30.085,00 

47.254,50   

учешће 5% 

компоста  

2.363,0 m3 

=2.363,0 t 

Органски оплемењивач  ком         700,00    5.314,00 100,00 50,00 800,00 6.964,00 

земљишта - компост - 

тресет                                           

(80 l)                                      

l 56.000,00 425.120,00 8.000,00 4.000,00 64.000,00 557.120,00 

14 џакова x 80 l = 1 m3                         

1џак (80 l) = 50 kg 
kg           

348.200 kg 

= 348,2 t 

Органски оплемењивач  ком                 850,00 850,00 

земљишта - компост - 

тресет                                     

(50 l) 

l - - - - 42.500,00 42.500,00 

1џак (50 l) = 30 kg kg           
25.500 kg = 

25,5 t 

Укупна потреба за 

компостом за 5 година 
m3     

t 
2363,0 t + 348,2 t +25,5 t = 2.736,7 m3                                                     (t) компоста 

ПРОСЕЧНА ГОДИШЊА ПОТРЕБНА КОЛИЧИНА КОМПОСТА 547,34 m3 (t) 

 

 Уважавајући наведено, проистиче да могућа просечна годишња производња компоста 

далеко превазилази актуелне просечне потребе за компостом чиме се отвара могућност 

пласмана расположивих вишкова овог производа на тржиште. Са друге стране, обзиром 

на скромне услове пословања и рестриктивне финансијске околности функционисања 

овдашњих предузећа, врло је извесно да су реалне потребе за компостом за сврху 

примене на јавним зеленим површинама Града, значајно веће него што је то његовом 

набавком сагледљиво. 

 Сопственом производњом компоста, са једне стране стекли би се услови за подмиривање 

ширих потреба Предузећа за овим ђубривом посебно погодним за примену у урбаним 

срединама, а са друге стране би се остварила могућност пласмана свих вишкова 

производа на тржиште. 
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8.1.6 Економски одржив модел компостирања за град Београд 

Упоредном квантитативном и квалитативном анализом резултата пасивног компостирања и 

технолошки бржег и напреднијег начина компостирања дошли смо до закључка да се пасивним 

компостирањем добија 1600м
3
 више компоста који је лабораторијски истог или сличног 

квалитета. Највећи значај има разлика у брзини компостирања. У технолошки унапређеном 

моделу компостирања који подразумева примену специјализоване машине за ситњење, мешање 

и заливање компостне масе, уз стални мониторинг и регулисање влаге и темературе, што 

укупно трајање процеса компостирања смањује на 6 - 7 месеци, пружа се могућност двоструке 

годишње производне опходње (спровођење два процеса компостирања годишње), чиме би се 

несумљиво удвостручили производни капацитети “Биобазе”. Међутим, ово захтева знатна 

инвестициона улагања у набавку мултифункционалних машина за компостирање и ангажовање 

већег броја радника на пословима, који би обезбедили мању количину висококвалитетног 

компоста, али у двоструко краћем временском периоду. Укупни катитални трошкови за 

отварање једне савремене компостаре отвореног типа износила би 2.400.000 ЕУР са 

оперативним трошковима од 140.000 ЕУР на годишњем нивоу, што и није велико улагање за 

један милионски град. 

 

Предности су следеће:  

 имали би веће количине компоста, који има извесну тржишну вредност, а која треба да 

допринесе враћању извесног дела уложених средстава,  

 простор који је потребан за локацију постројења за производњу компоста је у 

власништву Града   

 цене транспорта нису тако велике, јер је локација инфраструктурно повезана и добро 

позиционирана.  

 Обзиром на Директиву о депонијама Европске уније и забрану одлагања 

биодеградабилног отпада на депоније, компостирање се препоручује као одржива 

алтернатива.  

Са друге стране тржиште за добијени производ није увек осигурано, а и складиштење крајњег 

производа може бити проблем.Основни предуслов за ову врсту улагања је висока ефикасност у 

сортирању отпада, а потребно је и значајно улагање у едукацију и подизање јавне свести 

локалне заједнице. Применом активног модела компостирања шире се могућности коришћења 

разноврсног полазног материјала за компостирање. Тако се осим лако разложивог лишћа и 

траве, могу искористити и пиљевина, дробина, ситна грањевина, отпад са пијаца и вртни отпад 

домаћинстава, што увећава производне капацитете компостишта. 

8.1.7 Могућност примене добијеног компоста у Београду 

Могућност примене добијеног компоста, који би био произведен на компостном постројењу 

“Биобазе” у Београду, је исказан кроз три главне опције: 

1. ЈКП „Зеленило Београд“. Задовољити потребе за применом овог органског ђубрива у 

биљној производњи и подизању и неговању зелених површина, 

2. Београдске депоније. Поред депоније „Винча“ Београд има још четири депоније 

„Младеновац“,“Космај“,“Барошевац“ и „Кардешица“, све ове депоније се морају 

санирати. Биолошка рекултивација депоније подразумева да се при затварању депоније 

одложени отпада прекрива инертним материјалом. Ово се ради на следећи начин; на 

одложени отпад се наноси слој земље, па се поставља водонепропусна фолија, поново 
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слој земље и на крају се покрива компостом. Дебљина компостно слоја за прекривање 

депоније износи 20cm. за овакву примену потребно је 0,2 м
3
 компоста да се прекрије 1м

2
 

одложеног отпада. четири наведене депоније заузимају око 13,5ha површине (13,5ha= 

135000 м
2
), па из овог следи да је за прекривање ове површине потребно 27000м

3
 

компоста. 

3. Тржиште. Продајом готовог производа компостирања се може остварити одређена 

финансијска добит, могло би се понудити ПКБ-у да сав компост употреби као замена за 

вештачко ђубриво ( на основу лаб. анализа, које ће бити предочене у наредном 

поглављу, компост који се производи у „Биобази“ испуњава потребне услове), међутим, 

као што је раније напоменуто, ово тржиште може бити неизвесно и не би требало 

очекивати велику зараду од продаје компостног производа. Највећа добит се ипак огледа 

у виду заштите животне средине кроз смањење количине отпада на депонијама. 

Компостирање комуналног отпада у случају Београда би било исплативије радити тек након 

што се уведе сепарација отпада на самом извору настајања. До тада имајући све то у виду, може 

се закључити да се пасивним компостирањем, без значајних улагања у механизацију, без 

ангажовања већег броја радника и без додатних трошкова одржавања система, мада у релативно 

дужем временском периоду (12 до 24 месеца), добија већа количина компоста, чији квалитет 

такође задовољава постављене стандарде и норме за ову врсту производа. 

 

8.2 Резултати и дискусија резултата лабораторијских истраживања  

8.2.1 Карактеристике полазног материјала и компоста на “Биобази” „Зеленила Београд“  

Компостне партије (компост настао од биомасе депоноване у једној календарској години), тј. 

њихови узорци чије су особине и квалитет испитани у овом раду, настале су пасивним 

компостирањем доминантне биомасе – опалог лишћа и кошевине. Испитане су карактеристике 

10 група узорака компоста, насталог разлагањем биомасе прикупљене током 10 узастопних 

година и то: 2005. - 2015. године. 
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Карта 2. Просторни распоред посматраних компостних партија у “Биобази”, (2016). Почетни 

материјал у свакој од наведених компостних партија депонован је у виду уздужних гомила, 

налик лејама, које су у почетним фазама формирања биле висине 3 до 4 m, на неким местима и 

више (карта 2).  

Током времена, депонована биомаса била је незаштићена од атмосферских утицаја, 

компостирана пасивним процесом без преокретања или другог третирања компостне гомиле, 

подешавања C:N односа, контролисања степена аерације (проветравања компостне масе), 

регулисања pH вредности, влажности и температуре итд. Приликом депоновања почетног 

материјала, вршено је слојевито засипање материјала неселекционисаном земљом, махом 

вишковима земље од ископа са градилишта. Такође је вршено периодично машинско 

потискивање и прегруписавање материјала како би се ослободио простор за депоновање 

биомасе која је сезонски пристизала. Том приликом је вршено само делимично, непланско 

превртање материјала. Након извршеног прецизног одређивање партија депонованог компоста 

из сваке од година у посматраном периоду од 2005. до 2015. године, тј. одређивања њихових 

јединичних парцела (карта 2), извршено је узимању по 3 репрезентативна просечна узорка 

компоста. Узимање узорака вршено је методом визуелне дијагностике, при чему су примењени 

следећи критеријуми: слична просечна хомогеност компостне масе и механичког састава. 

Узорци компоста из наведених компостних партија - по три просечна узорка из сваке 

компостне партије (појединачног волумена око 500 ml) узети су равномерно, по читавој 

ширини пресека, профила компостне партије: са једног краја, из средине и са другог краја 

компостне партије (с лева на десно – у правцу кретања казаљке на сату), са међусобног 

растојања од 4 до 5 m. Овакво прикупљање узорака током јануара месеца 2016. године, 

омогућено је ангажовањем механизације на експлоатацији компоста (булдожера и крамера). 

Том приликом вршен је утовар и одвоз компоста, при чему су „отварани“ профили компостних 

партија из којих су прикупљени узорци.  

 Компостне партије из 2005. и 2006. године заузимају пространи, оцедити централни део 

“Биобазе” намењеном депоновању прикупљене биомасе. Депоновањем биомасе (лишће 

и трава) у наведеном периоду, формирана је компостна леја дужине око 16 m , висине 

око 4 m. Нижи ниво формираног „гребена“, његов доњи слој висине око 2 m, представља 
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компостну партију из 2005. године. Горњи слој моћности близу 2 m, површине 

местимично обрасле травом, представља партију полазног материјала депонованог 2006. 

године (фотографија 11).  
 

 
Фотографија 11. Компостна партија из 2005. и 2006. године. 

 

 Приликом посматрања и припреме узорака за лабораторијску анализу из компостне 

партије из 2005. године примећено је следеће: Узорци компоста су 95 влажни (као добро 

оцеђен сунђер), без непријатних мириса (мирис је слаткаст „земљаст“), узорак је таман, 

влажан, хомогене, уједначене структуре, без видљивих осатака неразложеног полазног 

материјала, сипак, без уочљивих примеса додаване земље.  

 Узорак из 2006. године - компостни материјал је тамна, хетерогена маса (неуједначене 

структуре), грубље и збијеније структуре, влажан и без непријатних мириса (мирис 

слаткаст „земљаст“). Видљиве су глиновите грумуљице сивкасто-жућкасте боје - 

примесе које потичу од насипане земље својевремено коришћене за засипање биомасе.  

 Компостна партија из 2007. године заузима југо-западни, рубни део, на удљености од 

око 20 m од заштитног појаса засада лишћара који се протеже дуж границе комплекса 

“Биобазе”. Компостна хрпа је делимично раскопана због експлоатације материјала, 

неправилног је облика, приближно трапезастог пресека, дужине око 13 m, висине око 3 

m. На површини компостне гомиле нема издвојених слојева, компостна маса је просечно 

уједначена, тамна и растресита. Видљиви су ретки остаци неразложеног дрвенастог 

материјала. Такође су видљиви остаци неразложеног комуналног отпада (пластика). 

Узорак 2007. године – комостни материјал је таман, растресит али збијеније структуре, 

влажан је и пријатног мириса.  

 Компостна партија из 2008. године заузима југо-западни, рубни део “Биобазе”. Физички 

се надовезује на компостну партију из 2007. године. Компостна хрпа је неправилног 

облика, висине око 4 m. Делимично је раскопана због експлоатације материјала. Узорак 

из 2008. године– компостни материјал је таман, до мрке боје, влажан, растресит, 

уједначене структуре, пријатног мириса (мирис - слаткаст „земљаст“), са ретким 

остацима неразложеног дрвенастог материјала. 
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Фотографија 12. Компостна партија из 2009. и 2010. године. 

 

 Компостна партија из 2009. године заузима северо – западни, рубни део “Биобазе”, на 

просечној удаљености од око 20 m од заштитног појаса. Физички се надовезује на 

компостну партију из 2010. године. Компостна хрпа је неправилног облика и делимично 

је раскопана због експлоатације компостног материјала. Моћности је око 4 m. 

Компостни материјал је таман, растресит, сипак, просечно уједначене структуре, без 

непријатних мириса (фотографија 12). Узорак из 2009. године – компостни материјал је 

мрке боје, влажан, растресит, хомоген (уједначене структуре), пријатног, слаткастог 

мириса, са ретким остацима уочљивог неразложеног почетног материјала  

 Компостна партија из 2010. године заузима северо – западни, рубни део “Биобазе” 

(фотографија 12). Надовезује на компостну партију из 2009. године. Компостна хрпа је 

неправилног облика, моћности око 4 m, делимично је раскопана због експлоатације 

материјала. Материјал је таман, растресит, сипак, просечно хомогене структуре, без 

непријатних мириса. Примећују се местимично збијени слојеви недовољно разложеног 

почетног материјала, што говори да материјал није превртан. 

 

 
Фотографија 13. Компостна партија из 2011. године. 

 
 Компостна партија из 2011. године заузима западни, рубни део “Биобазе”. Налази 

између компостних партија 2007. и 2008. године (југо-западна страна) и 2009. и 2010. 

године (северо-западна страна). На компостну партију из 2011. године належе партија 

материјала депонованог 2012. године, а преко компостне хрпе ове две партије, 

формирала се партија из 2013. године. Компостна гомила је правилног облика, укупне 

видљиве моћности око 4 m, при чему доњи слој (дебљине до 2 m) представља компостну 
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партију из 2011. године. Делимично је раскопана због експлоатације материјала. 

Компостни материјал је таман, растресит, сипак, уједначене-хомогене структуре, без 

непријатних мириса. (фотографија 14). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографија 14. Компостна партија из 2012. и 2013. године. 

 
 Узорци компостног материјала из 2012. године. Узорак је таман, влажан, пријатног 

мириса и растресит.  

 Компостна партија из 2013. године заузима западни, рубни део “Биобазе”. Налази се 

између компостних партија 2007. и 2008. године (југо – западна страна) и 2009. и 2010. 

године (северо – западна страна). Kомпостнa партијa из 2013. године належе на партије 

биомасе депоноване 2011. и 2012. године. Компостна партија из 2013. године је 

делимично је раскопана због реорганизације “Биобазе” и експлоатације компостног 

материјала (фотографија 14). Компостни материјал узорака 2013 је таман, растресит, без 

непријатних мириса. На пресеку профила компостне гомиле, примећују се збијени смеђи 

слојеви слабо разложеног почетног биљног материјала са скоро потпуно сачуваном 

биљном структуром.  

 

 
Фотографија 15. Компостна партија из 2014. године. 
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 Компостна партија из 2014. године заузима југо – западни, рубни део “Биобазе” и 

належе на партије из 2008. године. Компостни материјал узорака 2014. године је таман, 

растресит, без непријатних мириса. Просечно неуједначено разложеног почетног 

материјала који се лако дроби и ситни у руци. Од површине почиње слабо разложен 

биљни материјал смеђе боје, сачуване биљне структуре. Такође се примећују збијени 

слојеви недовољно разложеног почетног материјала. 

 Као што је наведено, биомаса у којој доминира лишће прикупљено током јесењег и 

пролећног грабуљања травњака током 2015. године, на “Биобази” је делимично 

депонована преко компостне партије из 2007. године.У депонованом материјалу, поред 

лисне масе, уочава се присуство четина, траве, ситније, опале грањевине прикупљена 

током грабуљања травњака испод засада, као и различите комуналне нечистоће 

(фотографија 16). 

 

 
Фотографија 16. Узорци полазног материјала из 2015. године. 

 

 Ради испитивања квалитета и особина полазног материјала прикупљени су узорци 

биомасе допремљене у “Биобазу” са терена: 3 просечна узорка узета са различитих места 

депонованог материјала. Састав узорака је такав да представља просечан материјала, 

који се прикупља на терену – у односу 2/3 лисне масе и 1/3 траве. Узорковани материјал, 

по саставу и карактеру, представља репрезент материјала какав се уобичајено прикупља 

и депонује на “Биобази”, тј. репрезент биомасе, која је послужила као полазни 

материјала за пасивно компостирање у посматраном периоду од 2005. до 2015. године.  

8.2.2 Порекло и карактеристике лишћа као доминантне биомасе за компостирање  

Полазећи од принципа да се садња садница обавља плански и према реалним потребама стања 

на зеленим површинама, које подразумева и замену исечених стабала (исечених услед болести 

и оштећења, сеча сувих, физиолошки презрелих или ризичних стабала) са истим врстама које 

су, пре свега предвиђене пројектом озелењавања датог простора, као и на основу дугогодишњег 

праћења, запажања и искуства са терена, уочено је да преглед врста, које се саде током 

протеклих година представља, заправо пресек заступљености врста дрвећа на београдским 

зеленим површинама. На основу података из Табеле 10, о посађених укупно 11.918 садница 

лишћара и Табеле 11, о посађених укупно 1.909 садница четинара у четворогодишњем периоду, 

од 2010. до 2013. године, проистиче да је укупна садња износила 13.827 садница. Од укупног 

броја посађених садница 86 % чине врсте лишћара, док четинари учествују са свега 14 %. На 

основу података из Табеле 10, приказане су врсте и бројност садница из категорија ниских, 

средњих и високих лишћара, које су посађене у четворогодишњем периоду од 2010. до 2013. 

године. Представљени подаци послужили су за оцену својстава доминантне биомасе, лишћа 

које се прикупља током одржавања јавних зелених површина Београда, а потом користи у 

процесу компостирања. 
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Табела 10. Врсте и родиви ниских, средњих и високих лишћара и њихов посађени број у 

периоду од 2010. до 2013. године (за период од 4 године) 

 
Ред. 

бр. 
Врста 

Јед. 

мере 
2010 2011 2012 2013 Укупно 

1 AcerPseudoplatanus"Atropurpurea" ком 20 32 45 59 156 

2 

 Acer pseudoplatanus"Atropurpurea" дрворедне 
ком 

5       5 

3 Acer pseudoplatanus ком   11 2 165 178 

4 Acer pseudoplatanus дрворедне ком 400 373 500   1.273 

5  Acer campestre ком 48 5 20 25 98 

6  Acer  frimani ком       15 15 

7  Acer  palmatum "Atropurpurea" ком 10 11 16 11 48 

8  Acer  platanoides ком     2 5 7 

9  Acer  platanoides дрворедне саднице ком   85 50   135 

10  Acer  ginnala "Flame" ком     15 0 15 

11 Acer platanoides "Shwederi nigra " ком 3 6     9 

12 

 Acer platanoides "Fastigiata Globosa" 
ком 

10 5     15 

13  Acer  sp дрворедне ком       660 660 

14 Aesculus hippocastanum ком     1 14 15 

15 Aesculus hippocastanum дрворедне ком 200 170 70 93 533 

16 Aesculus x carnea ком 6 18 24   48 

17 Albitzia julibrissin ком   5 11 9 25 

18 Betula sp. ком 89 5 10 211 315 

19 Betula sp.дрворедне ком   1   5 6 

20 Carpinus betulus ком     3 1 4 

21 Carpinus betulus дрворедне ком       31 31 

22 Castanea sativa ком 13 59 25 3 100 

23 Catalpa sp ком       9 9 

24 Celtis australis ком 8 26 20 24 78 

25 Celtis australis дрворедне ком   5   49 54 

26 Cercis siliquastrum ком   3     3 

27 Corilus sp дрворедне ком 50 48 70 55 223 

28 Crategus sp дрворедне ком 50 50 60 57 217 

29 Fagus atropurpurea ком       5 5 

30 Fraxinu excelsior/angustifolia ком 66 221 18 559 864 

31 Fraxinus excelsior дрворедне ком 100 65 100 390 655 

32 Fraxinus exelsior "Globosa" ком 100 5 40 158 303 

33 Fraxinus angustifolia "Raywood" ком     50   50 

34 Fraxinus excelsior "Westhof`s Glorie" ком     40   40 

35 Fraxinus excelsior ком     20   20 

36 Koetreuliaria paniculata ком 3 7     10 

37 Liquidar stiraciflua ком 7 17 16 13 53 

38 Liquidambar stiraciflua дрворедне ком   80   14 94 

39 Liriodendron tulipifera ком   33 23 11 67 

40 Liriodendron дрворедне ком 25 84   7 116 

41 Magnolia liliflora ком 8 13 14 10 45 

42 Malus floribunda ком     3 16 19 

43 Morus alba "PENDULA" ком   23 10 11 44 

44 Paulownia tomentosa ком   8 12 1 21 

45 Platanus acerifolia ком 33 15 3 32 83 

46 Platanus sp дрворедне ком 250 280 300 256 1.086 

47 Prunus pissardi "ATROPURPUREA" ком 20 40 32 20 112 

48 

 Prunus pissardi "ATROPURPUREA" дрворедне 
ком 

100 51 10 43 204 
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49 Prunus pissardi ком 3   6 31 40 

50 Prunus triloba ком 100 20 20 4 144 

51 Prunus cerasifera ком   1 8 6 15 

52 Prunus avium ком   80     80 

53 Prunus serrulata "Kiku Shidare sakura" ком 3 1 26 3 33 

54 Quercus petrea ком 5       5 

55 Quercus rubra ком   17 18 38 73 

56 Quercus rubra дрворедне ком   7     7 

57 Quercus robur ком 20 29 14 18 81 

58 Quercus robur дрворедне ком   1     1 

59 Robinia hyspida ком 22 15 10 6 53 

60 Robinia pseudoacacia (hyspida) ком 5 30 15 1 51 

61 Robinia pseudoacacia "GLOBOSA" (hys) ком     3 0 3 

62 Robinia sp дрворедне  ком   10 20 6 36 

63 Salix alba "PENDULA" ком   5 8 9 22 

64 Salix matsudana ком 3 1   1 5 

65 Sorbus sp. ком     15 21 36 

66 Sorbus aucuparia ком       20 20 

67 Sorvus sp дрворедне  ком 50 74 68 12 204 

68 Tilia argentea ком 44 245 40 125 454 

69 Tilia cordata ком 8 5 19   32 

70 Tilia sp дрворедне  ком 55       55 

71 Tilia sp ком 200 429 430 453 1.512 

72 Ulmus glabra ком 3 23 32 5 63 

73 Ulmus pumila ком     1 73 74 

74 Ulmus sp. дрворедне  ком 100 323 156 74 653 

УКУПНО: 2.245 3.176 2.544 3.953 11.918 

 

На основу података из Табеле 10, добијени су резултати да од укупног броја од 11.918 садница 

лишћара посађених у периоду од 2010. до 2013. године:  

 Прво место по заступљености заузима род Acer sp., у укупном броју од 2.614 саднице 

што чини 22 % од укупног броја посађених садница у посматраном периоду;  

 На другом месту је Tilia sp., у укупном броју од 2.053 саднице што чини 17 % од укупног 

броја посађених садница;  

 На трећем месту је Fraxinus sp., у укупном броју од 1.932 саднице што чини 16 % од 

укупног броја посађених садница у посматраном периоду;  

 На четвртом Platanus sp., у укупном броју од 1.169 саднице што чини 10 % од укупног 

броја посађених садница;  

 На петом месту Ulmus sp., у укупном броју од 790 саднице што чини 7% од укупног 

броја посађених садница;  

 Следе Prunus sp., 628 садница ( 5 %); Aesculus sp., садница 596 (5 %); Betula sp. 321 

садница (3 %) и остали родови лишћара наведени у Табели 10 у укупном проценту од 15 

%.  

 

Проучавајући својства лишћарских врста које доминирају по броју посађених садница, уочено 

је да се лисна маса наведених врста одликује релативно повољним физичким и хемијским 

својствима - пре свега повољан C : N, умереним садржајем тешко растворљивих целулозе, 

лигнина, смола, терпена и танинских материја, повољним pН итд., што има посебан значај 

обзиром да представља биомасу која доминантно учествује као полазна основа (сировина) у 

биотехнолошкој производњи компоста. У табели 11, приказани су врсте и бројност садница из 

категорија средњих и високих четинара, које су посађене у четворогодишњем периоду од 2010. 

до 2013. 105 године. На основу података из Табеле 11, добијени су резултати о заступљености 

садње појединих врста четинара у посматраном периоду:  
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 На првом месту по заступљености је род Thuja sp., у укупном броју од 683 саднице што 

чини 36 % од укупног броја посађених садница у посматраном периоду;  

 На другом месту је Pinus sp., у укупном броју од 349 садницa што чини 18 % од укупног 

броја посађених садница;  

 На трећем је Cedrus sp., у укупном броју од 329 садницa што чини 17 %;  

 Четврто место заузима Taxus sp., у укупном броју од 201 садницa што чини 10 % од 

укупног броја посађених садница.  

 На петом месту је Picea sp., у укупном броју од 139 садницa што чини 7 %;  

 Следе родови Chamaecyparis sp., 85 садница (4 %); Abies sp., 61 садница (3 %); 

Pseudotsuga sp. 61 садница (3 %).  

 

 

Табела 11. Врсте четинара и број посађених садница у периоду од 2010-2013. (за период од 4 

године) 

Ре

д. 

бр

. 

Врста 
Јед. 

мере 
2010 2011 2012 2013 Укупно 

1 Abies concolor kom 20 20 13 3 56 

2 Abies alba kom 

  

5 0 5 

3 Pseudotsuga taxifolia  kom 8 15 12 1 36 

4 Pseudotsuga menziesii kom 10 6 9 0 25 

5 Picea pungens "GLAUCA" kom 3 5 5 14 27 

6 Picea abies kom 

  

8 8 16 

7 Picea omorica kom 

 

54 15 19 88 

8 Picea glauca "CONICA" kom 

  

7 0 7 

9 Pinus exselsa kom 5 13 2 6 26 

10 Pinus nigra kom 52 64 30 77 223 

11 Pinus strobus kom 20 22 28 5 75 

12 Pinus mugho kom 

 

6 

 

19 25 

13 Sequoia gigantea kom 

 

1 

  

1 

14 Taxus baccata "FASTIGIATA AUREA" kom 10 16 21 154 201 

15 Thuja occidentalis "SMARAGD" kom 90 68 54 330 542 

16 Thuja occidentalis "COLUMNA" kom 

   

63 63 

17 Thuja occidentalis "PIRAM." kom 5 2 

 

67 74 

18 Thuja occidentalis"RAINGOLD" kom 

 

4 

  

4 

19 Chamaecuparis lawsoniana "FLETCHERI" kom 25 10 2 6 43 

20 Chamaecuparis lawsoniana kom 

 

32 3 6 41 

21 Chamaecuparis elwodi kom 

   

1 1 

22 Cerdus deodara kom 18 20 13 2 53 

23 Cerdus atlantica kom 37 22 12 205 276 

24 Picea alba kom 

   

1 1 

УКУПНО: 303 380 239 987 1909 

 

Проучавајући својства најзаступљенијих врста четинара, а посебно имајући у виду да четинари 

учествују просечно са свега 14 % у укупном броју посађених садница у посматраном периоду, 
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очигледно је да занемарљиво присуство четина са неповољнијим хемијским и физичким 

својствима (у односу на лишће), нема пресудан нити значајан утицај на динамику и резултат 

процеса компостирања тј. квалитет добијеног компоста. 

8.2.3 Присуство полутаната и тешких метала у полазном материјалу  

Како полазну основу за спровођење биотехнолошке производње компоста представља биомаса 

која се прикупља неговањем јавних зелених површина Београда (првенствено јесење лишће и 

кошевина), лабораторијским истраживањем присуства полутаната и тешких метала, утврђен је 

степен оптерећености полазног материјала полутантима, а сходно томе, донешена и оцена 

примерености овако прикупљеног биљног отпада за сврху производње компоста. Резултати 

лабораторијских истраживања присуства полутаната приказани су у Табели 12.  

 

Табела 12. Садржај полутаната и тешких метала у узорцима полазног материјала (сепарати s1, 

s2, s3) 

Полазни 

материјал 

Аs Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

  

        

  

s1 0,84 0,18 9,80 15,60 2832,72 133,45 7,42 6,43 59,03 

s2 2,56 0,24 22,50 17,05 5085,82 177,16 14,52 13,89 82,59 

s3 0,74 0,15 12,09 15,26 2593,46 132,71 7,51 7,70 54,24 

  
        

  

_ 

1,38 0,19 14,80 15,97 3504,00 147,77 9,82 9,34 65,29 X 

МДК за 
  3,00 100,00 

700,00 
    100,00 100,00 

3000,00 

ђубрива g/ha/2god g/ha/2god 

МДК за 
25,00 3,00 100,00 100,00     50,00 100,00 300,00 

земљишта 

  
    

0,2 до 

1 
2 до 20 5 до 200 

1 до 

700 

0,4 до 

4 

0,1 до 

5 
15 до 50 

ECCE 

          
   Правилником није прописан садржај 

    

          

ECCE Катастар концентрације елемената у екосистему (Element Concentration Cadasters in Ecosystems, 

1994) 

 

Присуство полутаната у биомаси, посебно у урабаној средини какава је град Београд, последица 

је присуства полутаната у окружењу, а њихов извор је искључиво антропогеног порекла. У 

питању је примарна контаминација биљака преко тла, воде, ваздуха и земљишта. Да ли је и у 

коликој мери, количина усвојених полутаната, у биљкама тј. у биомаси (или биљном 

„приносу“), која се прикупља током одржавања градског зеленила значајна и ограничавајући 

фактор у њеном коришћењу, као сировине у биотехнолошкој производњи компоста - показали 

су резултати спроведене лабораторијске анализе. На основу добијених резултата, утврђено је да 

средње вредности свих истражених полутаната у узорцима полазног материјала (осим гвожђа и 

мангана за које правилником нису предвиђене максималне дозвољене количине), леже далеко 

испод законом предвиђених максималних дозвољених количина (МДК), што је приказано и 

Дијаграмом 1.  
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Дијаграм 1. Садржај полутаната у полазном материјалу 

 
 

 
 

 
 

Садржај арсена (As) у биомаси испитиваних узорака у просеку износи 1,38 mg/kg, што је 

вишеструко (18 пута) испод максимално дозвољене количине овог елемента у земљишту. 

Присуство кадмијума (Cd), са просечном вредношћу од 0,19 mg/kg у испитиваним узорцима 

биомасе, такође је далеко испод законом дозвољене границе од 3 mg/kg у ђубривима, што је 

близу 16 пута мање од граничне вредности. Релативно нетоксичан тешки метал хром (Cr), у 

испитаним узорцима биомасе, присутан је са средњом вредношћу од 14,80 mg/kg, што је за 

близу 7 пута мање од МДК за ђубрива (100 mg/kg). Но, његов садржај, близу 15 пута 

превазилази просечну вредност овог елемента, која се према ЕССЕ (1994) креће у интервалу од 

0,2 – 1 mg/kg. Есенцијални микроелемент бакар (Cu), присутан је у испитаним узорцима 

биомасе са средњом вредношћу од 15,97 mg/kg, што је за близу 6 пута мања вредност од МДК 

овог елемента у земљишту. Гвожђе (Fe) је есенцијални микроелемент који биљке користе у 

малим количинама, но и када се нађе у вишку, гвожђе, према Антићу et al. (1990), нема 

токсичан ефекат на биљке. Средња вредност садржаја гвожђа у узорцима биомасе износи 

3.504,00 mg/kg, што је 17,5 пута виши садржај од горње границе просечног садржаја гвожђа од 

5 – 200 mg/kg (ЕССЕ, 1994). Манган (Mn), корисни микроелемент, спада међу најмање токсичне 

тешке метале. Вредност утврђеног средњег садржаја Mn од 147,77 mg/kg у почетном 

материјалу, налази су у оквиру интервала од 1 – 700 mg/kg (ЕССЕ, 1994). Максимална количина 

од 14,52 mg/kg никла (Ni) уочена на испитаном узорку s2, je близу 7 пута мања од МДК за овај 

елемент у ђубривима (100 mg/kg), док је средња вредност од 9,82 mg/kg Ni, више од 10 пута 

мања од граничне. Ипак, исказани просечни садржај Ni од 9,82 mg/kg, око 2 пута је виши од 

горње границе просечног садржаја овог елемента у екосистему, који се, према ЕССЕ (1994), 

креће у интервалу од 0,4 до 4 mg/kg. Токсични тешки метал, олово (Pb) чије се присуство у 

окружењу везује за аутомобилски саобраћај и сагоревање горива, утврђен је у узорцима 

посматране биомасе у просечној вредности од 9,34 mg/kg, што је више од 10 пута мање од МДК 

за овај елемент у ђубривима (100 mg/kg). Но, његов просечан садржај у узорцима, двоструко је 

већи у односу према ЕССЕ (1994), граничним вредностима за овај елемент које износе 0,10 – 5 

mg/kg. Средња вредност садржаја есенцијалног микроелемента цинка (Zn) у узорцима полазног 

материјала износи 65,29 mg/kg, што је близу 5 пута нижи ниво од МДК за овај микроелемент. 
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Просечан садржај цинка, према ЕССЕ, креће се у интервалу од 15 до 150 mg/kg, тако да садржај 

цинка у свим посматраним узорцима биомасе не одступа од граничних вредности. Дакле, на 

основу добијених лабораторијских резултата приказаних у табели 12, види се да утврђене 

средње вредности свих истражених полутаната у узорцима полазног материјала, леже далеко 

испод законом предвиђених максималних дозвољених количина (МДК) и за ђубрива и за 

земљишта. Са друге стране, посматрајући граничне вредности просечних садржаја истражених 

полутаната које су истакнуте у Катастру концентрација елемената у екосистему (ЕССЕ, 1994), 

констатовано је да је присуство Cr и Fe вишеструко веће од граничних, док је просечан садржај 

Ni и Pb у узорцима биомасе за компостирање двоструко већи од граничне вредности (граничне 

вредности за As и Cd нису прописане). Уважавајући чињеницу да је испитани полазни 

материјал коришћен као полазна основа у биотехнолошкој производњи компоста, од пресудног 

су значаја, у смислу погодности и ограничења коришћења произведеног компоста, резултати 

садржаја полутаната у самом производу, што коначно дефинише правце његове даље примене.  

8.2.4 Својства полазног материјала  

Лабораторијским истраживањем и анализом својстава биомасе, полазног материјала, пре свега 

рН, С, N и С/N однос, утврђени су фактори примерености посматране биомасе за примену у 

биотехнолошкој производњи компоста. Резултати лабораторијских истраживања својстава 

биомасе испитаних узорака (сепарати s1, s2, s3), приказани су у табели 13.  

 

Табела 13. Садржај параметара квалитета биомасе у узорцима полазног материјала (сепарати s1, 

s2, s3) 

Полазни 

материјал 

pH Влага ЕС 

Ук. 

oрг. С N C/N NH4+NO3 K2O P2O5 

      матер.       mg/kg mg/kg mg/kg 

  % mS/cm % % %         

  

        

    

s1 6,80 69,73 0,69 82,40 39,00 1,99 19,60 1.085,70 14.388,00 2.346,30 

s2 7,30 66,40 0,84 52,40 25,75 1,67 15,42 13.825,30 13.825,30 2.760,60 

s3 6,80 66,80 0,79 78,60 39,43 1,73 22,79 13.218,90 13.218,90 2.423,40 

  
        

    

_ 

6,97 67,64 0,77 71,13 34,73 1,80 19,27 997,24 13.810,73 2.510,10 X 

Литерат. 6-

7,5 
40-60 

< 

4mS/cm 
< 90 50,00 

0,6-

9,2 

20-

30 
600-900 

1.300-

2.200 

2.000-

5.000 извори 

 

Анализирајући добијене резултате испитивања својстава полазног материјала за компостирање 

– рН, влага, ЕС, укупна органска материја, С, N, С: N, садржај NO3 (нитратни јон) и NH4 

(амонијачни јон), K2O и P2O5, утврђено је да испитани узорци полазног материјала имају: 

 Веома повољне просечне вредности рН (~7), ЕС (˂ 4 mS/cm), укупне органске материје 

(71,13 %), С: N однос (~20), NH4+ NO3 (˃ 900 mg/kg) и P2O5 (2.000– 5.000 mg/kg); 

 Натпросечан садржај K2O са средњом вредношћу од 13.810,73 mg/kg (6 пута више од 

горње просечне границе од 2.200 mg/kg) и 

 Благо неповољнији садржај влаге у средњој вредности од 67,64 % (40 – 60% је 

оптималани интервал влаге) као последица метеоролошких прилика у тренутку узимања 

узорака. Но, како се проблем повећане влаге биомасе у компостирању решава на веома 

лак начин – механичким мешањем, аерисањем материјала или додавањем сувљег 

материјала, то указује на његов мали значај.  
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Када се описаним својствима придруже и резултати испитивања садржаја полутаната, при чему 

утврђене средње вредности свих истражених полутаната у узорцима полазног материјала леже 

далеко испод законом предвиђених максималних дозвољених количина (МДК) и за ђубрива и 

за земљишта, потврђује се претпоставка о примерености испитаног материјала за коришћење у 

сврху компостирања, и са становишта оптерећености поутантима и са становишта вредности 

параметара који су показатељ хранљивог потенцијала и квалитета сировине – биомасе (лишћа и 

траве) која се користити у биотехнолошкој производњи компоста. 

8.2.5 Садржај полутаната и тешких метала у узорцима компоста 

Утицај полутаната и тешких метала на биљке огледа се како у токсичности по саме биљке, тако 

и чињеницом да после уласка у биљке, они аутоматски улазе у ланац исхране, чиме угрожавају 

здравље животиња и људи (Вратуша, 1999). 

Истраживање нивоа присуства полутаната и тешких метала у узорцима насталог компоста, у 

овом раду, имало је за циљ да се установи да ли, евентуално, постоји хиперкумулација 

полутаната у компосту, да ли је добијени производ, сходно оптерећености полутантима, 

примерен само за коришћење у хортикултурне сврхе или су могућности његове примене шире. 

 

 

Табела 14. Садржај полутана и тешких метала у узорцима компоста 

Узорци 

компоста 

Аs Cd Cr Cu Fe Mn Ni Pb Zn Hg 

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg 

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

           2005/1 5,12 0,44 22,30 24,61 10510,40 289,76 28,79 29,12 89,20 0,018 

2005/2 3,94 0,54 23,20 31,62 12257,45 465,75 31,16 32,17 185,04 0,012 

2005/3 3,86 0,47 20,84 30,67 11030,91 362,09 31,27 24,67 139,00 0,012 

2006/1 4,77 0,47 27,10 22,28 13839,34 413,43 37,13 18,56 82,44 0,022 

2006/2 5,01 0,47 25,43 29,84 12352,04 407,31 34,03 26,28 112,97 0,014 

2006/3 4,27 0,41 20,28 25,94 10612,94 306,20 28,48 28,99 96,13 0,014 

2007/1 3,14 0,48 19,71 24,29 9189,60 297,30 23,63 27,66 120,35 0,016 

2007/2 4,06 0,50 21,87 28,67 11001,56 487,90 27,54 27,69 126,78 0,010 

2007/3 3,72 0,52 28,87 35,25 11645,28 363,99 34,07 45,64 151,22 0,014 

2008/1 3,45 0,55 21,08 33,33 10546,23 370,36 28,03 30,63 122,01 0,022 

2008/2 2,70 0,43 21,53 24,29 9992,87 323,55 26,51 22,85 94,39 0,018 

2008/3 3,42 0,56 27,80 26,08 10076,84 305,84 27,10 53,43 119,03 0,016 

2009/1 4,54 0,47 24,10 23,06 12567,21 448,41 32,56 24,53 88,37 0,014 

2009/2 4,77 0,53 27,22 26,07 13497,42 406,53 36,98 26,95 106,38 0,014 

2009/3 4,69 0,46 28,92 22,40 13808,86 425,24 36,96 39,42 92,63 0,018 

2010/1 3,57 0,35 18,96 28,07 8657,18 242,74 20,50 26,47 87,82 0,016 

2010/2 4,17 0,47 24,18 34,76 11237,89 315,96 32,95 38,72 110,74 0,010 

2010/3 6,28 0,66 28,45 32,50 13958,15 540,89 45,53 36,60 134,92 0,012 

2011/1 3,94 0,48 18,63 22,76 9902,65 363,41 27,71 25,99 99,78 0,011 

2011/2 3,24 0,60 21,45 27,93 11034,69 382,69 28,84 29,72 138,10 0,020 

2011/3 3,15 0,50 30,49 23,73 9188,62 292,12 23,62 25,17 152,08 0,016 

2012/1 3,61 0,50 23,53 26,26 10448,66 359,47 26,84 33,99 125,23 0,016 

2012/2 3,62 0,57 27,35 23,97 11771,34 382,74 30,57 31,60 107,62 0,014 

2012/3 4,90 0,63 42,03 40,05 13982,52 455,24 72,65 31,53 125,03 0,021 

2013/1  3,64 0,48 27,10 22,28 13839,34 413,43 37,13 18,56 82,44 0,022 

2013/2 3,60  0,50 25,43 29,84 12352,04 407,31 34,03 26,28 112,97 0,014 

2013/3 4,89  0,52 20,28 25,94 10612,94 306,20 28,48 28,99 96,13 0,014 

2014/1 3,55  0,35 18,96 28,07 8657,18 242,74 20,50 26,47 87,82 0,016 

2014/2  6,25 0,47 24,18 34,76 11237,89 315,96 32,95 38,72 110,74 0,010 

2014/3 4,22  0,66 28,45 32,50 13958,15 540,89 45,53 36,60 134,92 0,012 

2015/1 3,14  0,47 24,10 23,06 12567,21 448,41 32,56 24,53 88,37 0,014 

2015/2  4,06 0,47 27,22 26,07 13497,42 406,53 36,98 26,95 106,38 0,014 

2015/3 3,72  0,41 28,92 22,40 13808,86 425,24 36,96 39,42 92,63 0,018 
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_ 

4,08 0,5 24,81 27,85 11379,61 375,37 32,23 30,77 116,97 0,015 X 

X max 6,28 6,28 42,03 40,05 13982,52 540,89 72,65 53,43 185,04 0,022 

X min 2,7 2,7 18,63 22,28 8657,18 242,74 20,5 18,56 82,44 0,010 

R 3,57 3,57 23,4 17,77 5325,35 298,14 52,15 34,87 102,6 0,012 

   δ2 0,63 0,63 24,7 21,66 2472054,38 5020,02 98,45 55,9 595,08 0,000012 

   δ 0,79 0,79 4,97 4,65 1572,28 70,85 9,92 7,48 24,39 0,003464 

Kv 0,19 0,18 0,2 0,17 0,14 0,19 0,31 0,24 0,21 0,230933 

Kv % 19,36 19,36 20,03 16,7 13,82 18,87 30,78 24,31 20,85 23,090 

           МДК за 

  3,00 100,00 

700,00 

    100,00 100,00 

3000,00 

1,00 ђубрива 

ПП 
g/ha/2god g/ha/2god 

МДК за 
25,00 3,00 100,00 100,00     50,00 100,00 300,00 2,00 

земљишта 

           

   Правилником није прописан садржај 
     

 

Садржај (Аѕ) арсена у узорцима компоста - Утврђени просечни садржај Аѕ износи 4,08 

mg/kg, са стандардном девијацијом (одступањем од средње вредности) од 0,79 и коефицијентом 

варијације 19,36 %, што говори о значајном степену уједначености вредности садржаја арсена у 

узорцима. Садржај арсена у свим испитаним узорцима лежи далеко испод законом дозвољене 

границе од 25 mg/kg.  

 

Садржај (Cd) кадмијума - Кадмијум се у посматраним узорцима компоста, установљеном 

средњом вредношћу од 0,50 mg/kg, појављује у садржају који је 6 пута мањи од максимално 

дозвољене количине од 3,00 mg/kg (МДК), са одступањем од наведене средње вредности (δ) од 

0,10 и коефицијенто варијације од 20 %.  

 

Садржај (Cu) бакра - Утврђени просечни садржај Cu износи 27,85 mg/kg, са стандардном 

девијацијом (одступањем од средње вредности) од 4,65 и коефицијентом варијације 16,70 %. 

Садржај бакра у свим испитаним узорцима лежи далеко испод законом дозвољене границе од 

100 mg/kg (МДК за земљишта).  

 

Садржај (Fe) гвожђа - Гранични садржај тешког метала, микроелемента гвожђа, није наведен 

нити Правилником који се односи на ђубрива нити Правилником важећим за земљишта. 

Истражујући наведене Правилнике и литературне изворе, овај елемент није сврстан у 

потенцијално токсичне елементе, те се његова релативно висока концентрација може тумачити 

као позитивно својство компоста, будући да спада у групу неопходних микроелемената. 

Средња вредност Fe износи 11379,61 mg/kg са стандардном девијацијом од 1572,28 и 

коефицијентом варијације од 13,82 %. 

 

Садржај (Mn) мангана - Као и гвожђе и манган припада групи микроелемената за које, 

важећим Правилницима, није установљена максимална дозвољена граница. Спада у најмање 

токсичне тешке метале. Средњи садржај мангана у испитаним узорцима компоста износи 

375,37 mg/kg и налази се у релативно широком размаку варијације од 298,14 (R).  

 

Садржај (Ni) никла - Утврђени просечни садржај износи 32,23 mg/kg, са стандардном 

девијацијом (одступањем од средње вредности) од 9,92 и коефицијентом варијације 30,78 %, 

говори о значајном степену неуједначености вредности садржаја никла у узорцима. Ипак, 
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садржај никла у свим испитаним узорцима лежи испод законом дозвољене границе од 100 

mg/kg (МДК за ђубрива).  

 

Садржај (Pb) олова - Просечни садржај олова, веома токсичног тешког метала кумулативног 

карактера, у испитаним компостним узорцима износи 30,77 mg/kg што је за 69,23 % мање у 

односу на његову максималну, законом дозвољену садржину у ђубривима (100 mg/kg). 

Стандардна девијација од средње вредности садржаја олова у узорцима износи 7,48 са 

коефицијентом варијације од 24,31 %.  

 

Садржај (Zn) цинка - Цинк је припадник групе есенцијалних микроелемената и ретко се јавља 

као полутант. Величина садржаја цинка изражена кроз средњу вредност у узорцима износи 

116,97 mg/kg са стандардним одступањем од 24,39 и коефицијентом варијације од 20,85 %. 

Утврђени садржај цинка у свим испитаним узорцима вишеструко је нижи у односу на МДК 

овог елемента за земљишта (300 mg/kg).  

 

Садржај (Hg) живе - Утврђени просечни садржај Hg износи 0,015 mg/kg, са стандардном 

девијацијом (одступањем од средње вредности) од 0,003464 и коефицијентом варијације 23,09 

%. Садржај живе у свим испитаним узорцима лежи далеко испод законом дозвољене границе од 

1 mg/kg. Поредећи утврђене средње вредности за сваки полутант сa важећим МДК, утврђено је 

да је просечан садржај арсена (As) више од 6 пута нижи од МДК, кадмијума (Cd) – 6 пута нижи, 

хрома (Cr) – више од 4 пута нижи, никла (Ni) – више од 3 пута нижи, олова (Pb) – више од 3 

пута нижи, док је највећи еведентирани садржај Hg чак 45 пута мањи од прописане МДК. 

Просечан садржаја тешких метала, есенцијалних микроелемената Cu, Fe, и Zn, осим што 

показује задовољење законом прописане границе МДК, показује и вредности које се налазе у 

пожељним интервалима, и то бакар (Cu) 0,003 % (прописана вредност 0,01 – 0,002 %), гвожђе 

(Fe) 1,14 % (0,02 – 0,5 %) и цинк (Zn) 0,012 % (0,01 – 0,002 %). Установљени просечни садржај 

мангана (Mn) од 0,04 % налази се изван горње границе интервала минималног садржаја овог 

есенцијалног микроелемента (0,1 – 0,01 %) што се може тумачити као позитивно својство и 

богатство овим неопходним а најмање токсичним микроелементом. Спроведене анализе и 

резултати садржаја полутаната и тешких метала у компостним узорцима од 2005-2015. године, 

недвосмислено говоре о широким могућностима примене овог оплемењивача земљишта не 

само у области хортикултурне производње, подизања, неговања и одржавања зелених 

површина већ и у пољопривреди. 
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8.2.6  Истраживање својстава узорака компоста  

Табела 15. Садржај параметара квалитета компоста 

Узорци 

компоста 
pH 

Влага 

% 

EC 

mS/cm 

Ук. 

oрг. 

матер. 

% 

C 

% 

N  

% 

C/N 

Nh4+No3  

mg/kg 

K2O 

mg/kg 

P2O5 

mg/kg 

CaCO3 

% 

            2005/1 8 35,82 0,34 12,6 6,2 0,35 17,71 249,55 1743,7 962,5 8,3 

2005/2 8,05 37,7 0,43 22,8 11,06 0,88 12,56 280,6 3149,9 2161,6 6,8 

2005/3 9,2 29,21 0,5 32,2 14,55 1,15 12,65 305,2 7036,8 2460,3 9,75 

2006/1 8,2 32,64 0,32 20,6 11,37 0,71 16 180,4 1665 1157,7 11,03 

2006/2 8 41,19 0,4 27,8 13,71 0,99 13,84 190,6 1593,7 1471,3 6,6 

2006/3 8,1 32,81 0,4 44,2 10,65 0,79 13,48 212,4 1387,5 1223,2 8,2 

2007/1 8,35 40 0,29 31,8 22,64 1,12 18,55 297,8 1788,7 2111,5 7,16 

2007/2 8,35 48,71 0,33 32,5 16,1 1,01 15,94 260,5 3758,7 2573,4 9,2 

2007/3 8,4 46,44 0,22 35,4 18,32 1,08 15,52 312,4 3603,7 2418 10,18 

2008/1 8,4 50,62 0,34 39,3 19,41 1,28 15,16 297,34 3661,2 2494,1 6,3 

2008/2 8,3 45,77 0,25 45 22,92 1,39 16,48 305,4 2357,4 1868,5 5,8 

2008/3 8 54,15 0,41 41,2 20,9 1,17 17,86 208,2 3951,2 2273,1 4,65 

2009/1 8,2 36,14 0,32 15,2 7,93 0,49 16,18 380,33 1998,6 2524,4 6,6 

2009/2 7,8 46,23 0,32 25,2 12,53 0,73 17,16 360,2 2370,2 1711,2 7,4 

2009/3 7,9 33,37 0,36 17,2 8,57 0,52 16,48 390,8 2250 1443,7 5,2 

2010/1 7,8 57,58 0,29 37,4 18,58 0,98 18,96 263,2 2643,7 1895,8 3,7 

2010/2 7,9 50,86 0,3 41 19,55 1,2 16,29 311,5 2791,2 1631,1 6,79 

2010/3 7,9 44,95 0,36 30,6 14,97 0,86 17,4 280,08 3315 4013,3 5,45 

2011/1 7,9 48,26 0,31 56,3 27,77 1,37 20,27 439,21 2472,7 2213,2 7,63 

2011/2 7,7 46,68 0,36 39,3 19,35 1,11 17,43 280,3 2805 1615,6 6,4 

2011/3 7,8 53,19 0,46 31,4 15,62 0,97 16,1 330,8 3860,6 2656,6 6,2 

2012/1 7,8 48,62 0,35 45 22,26 1,41 15,78 383,73 2485,5 2475,4 6,45 

2012/2 7,9 48,14 0,41 23,6 11,17 0,69 16,2 360,5 2640 2515,2 5,2 

2012/3 7,9 56,32 0,31 49,3 24,6 1,6 15,37 320,8 2933 2403,3 6,79 

2013/1 8,35 40 0,29 31,8 22,64 1,12 18,55 297,8 1788,7 2111,5 7,16 

2013/2 8,35 48,71 0,33 32,5 16,1 1,01 15,94 260,5 3758,7 2573,4 9,2 

2013/3 8,4 46,44 0,22 35,4 18,32 1,08 15,52 312,4 3603,7 2418 10,18 

2014/1 8,2 36,14 0,32 15,2 7,93 0,49 16,18 380,33 1998,6 2524,4 6,6 

2014/2 7,8 46,23 0,32 25,2 12,53 0,73 17,16 360,2 2370,2 1711,2 7,4 

2014/3 7,9 33,37 0,36 17,2 8,57 0,52 16,48 390,8 2250 1443,7 5,2 

2015/1 7,9 48,26 0,31 56,3 27,77 1,37 20,27 439,21 2472,7 2213,2 7,63 

2015/2 7,7 46,68 0,36 39,3 19,35 1,11 17,43 280,3 2805 1615,6 6,4 

2015/3 7,8 53,19 0,46 31,4 15,62 0,97 16,1 330,8 3860,6 2656,6 6,2 

            
_ 

8,08 44,39 0,35 32,25 16,28 0,99 16,22 300,08 2.844,33 2.094,80 6,99 
X 

X max 9,2 57,58 0,5 56,3 27,77 1,6 20,27 439,21 7036,8 4.013,30 11,03 

X min 7,7 29,21 0,22 12,6 6,2 0,35 12,56 180,4 1387,5 962,5 3,7 

R 1,5 28,37 0,28 43,7 21,57 1,25 7,71 258,81 5649,3 3.050,80 7,33 

   δ2 0,1 62,09 0,004 121,08 31,17 0,09 3,34 4129,2 1313513 403.746,70 2,98 

   δ 0,32 7,88 0,06 11 5,58 0,3 1,83 64,26 1146,09 635,41 1,73 

Kv 0,04 0,18 0,17 0,34 0,34 0,3 0,11 0,21 0,4 0,3 0,25 

Kv % 3,96 17,75 17,14 34,11 34,28 30,3 11,28 21,41 40,29 30,33 24,75 

            Прописане 
  30-40   35-40   * < 20 * * *   

вредности 

Литерат. 7,3-

8,1 
40-50 

< 

4mS/cm 
30-75 19-33 

0,6-

1,2 
15-20 600-900 

1300-

2200 
300-500 < 10 

извори 

            
   Правилником није прописан садржај параметара 

     

            
* 

 Правилником је прописано да се декларише садржај параметара уколико је већи од 1% (ђубриво са садржајем 

N, K, P ˃ 1% сврстава се у групу азотних, калијумових или фосфорних ђубрива) 
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Резултати лабораторијских истраживања параметара квалитета 33 испитана узорка компоста 

приказани су у табели 15.  

 

Реакција (рН вредност) - Анализа представљених резултата показује интервал вредности рН у 

испитаним узорцима компоста од 7,70 (узорак 2011/2) до 9,20 (узорак 2005/3) са релативно 

умереним размаком варијације од 1,5. Просечна рН износи 8,08 са стандардном девијацијом (δ) 

0,32 и коефицијентом варијације 3,96 %. pH вредност утиче на различита својства компоста, 

укључујући расположивост хранљивих и токсичних материја као и активност микробиолошке 

популације. Према америчким критеријумима (US Composting Council) пожељни, оптимални 

ниво вредности рН креће се у интервалу од 7,3 до 8,1. Наведених вредности придржавају се 

произвођачи компоста у US. Правилником о условима за разврставање и утврђивању квалитета 

средстава за исхрану биља, нису прецизиране граничне вредности реакције компоста, али је 

обавезујуће декларисање величине овог параметра. Уважавајући литературне изворе, 

међународна и домаћа искуства која се односе на утврђивање оптималне реакције компостног 

раствора, закључено је да је упросечена, благо алкална рН вредност компостних узорака од 8,08 

у потпуности примерена за коришћење за гајење већине врста, осим таксона са специфичним 

захтевима за киселим супстратима (азалеје, родондендрони итд).  

 

Моментална влага компоста је испитана на узорцима из посматраних компостних партија, са 

циљем утврђивања постојећег нивоа влаге и задовољења оптималног нивоа влаге за ову врсту 

производа, који је дефинисан Правилником о условима за разврставање и утврђивању квалитета 

средстава за исхрану биља. Наведеним Правилником, оптимални садржај влаге у компосту 

биљног порекла креће се у интервалу од 30 – 40 %. Просечна вредност влаге у испитаним 

узорцима износи 44,39 % са стандардним одступањем (δ) од 7,88 и релативно умереним 

коефицијентом варијације од 17,75 %. Просечан садржај влаге у посматраним узорцима од 

44,39 % (која благо одступа од граничне вредности од 30 – 40 % прецизиране Правилником), 

пре свега је резултата метеоролошких фактора периода у коме је вршено узорковање 

компостног материјала (зима 2015, са већим количинама атмосферског талога и нижим 

температурама). Посматрајући и поредећи вредности влаге испитаних узорака компоста са 

препорученим вредностима америчких стандарда за ову врсту производа (US Composting 

Council) уочава се да је упросечена вредност влаге у испитаним узорцима управо у 

препорученом интервалу од 40 – 50 %. 

 

Електро проводљивост узорака компоста (ЕС) - Анализа представљених резултата ЕС, 

показују интервал појављивања ЕС у вредности од најмање 0,22 (узорак 2007) до највеће 

вредности од 0,50 mS/cm (узорак 2005) у размаку варијације од 0,28. Просечна вредност ЕС 

износи 0,35 mS/cm са стандардном девијацијом од 0,06 и реалтивно уским коефицијентом 

варијације од 17,14 %. Правилником о условима за разврставање и утврђивању квалитета 

средстава за исхрану биља, нису прецизиране граничне вредности електричне проводљивости 

компоста, али је обавезујуће декларисање величине овог параметра. Према US Composting 

Councile (2014), типичан прихватљив распон вредности електричне проводљивости који 

задовољава услове квалитета компоста, креће се од 0,35 до 0,64 mS/cm, при чему:  

 0,00 до 0,12 mS/cm – представља супстрат веома ниске хранљиве вредности, но ипак 

прикладан за сејање семена веома осетљивих врста;  

 0,13 до 0,34 mS/cm – супстарт погодан за сетву семена и гајење осетљивих биљних 

врста;  

 0,35 до 0,64 mS/cm – пожељан ниво електро проводљивости компоста који одговара за 

гајење већине биљних врста;  
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 ˃ 0,64 mS/cm – супстрат погодан за гајење отпорнијих биљних врста. Поредећи 

приказане резултате ЕС добијене анализом компостних узорака, са дефинисаним 

интервалима погодних вредности ЕС (US Composting Councile), закључује се да је 

упросечена вредност овог параметра (0,35 mS/cm) у посматраним узорцима, у складу са 

пожељним нивоом електро проводљивости компоста који одговара за гајење већине 

биљних врста (0,35 до 0,64 mS/cm) и веома близак интервалу вредности погодних за 

супстарт погодан за сетву семена и гајење осетљивих биљних врста (0,13 до 0,34 mS/cm). 

 

На овај начин се стиче потпунија слика о широкој погодности примене испитаног компоста 

како у биљној производњи тако и у даљој нези биљака.  

 

Укупна органска материја - Посматрајући вредности садржаја укупне органске материје 

појединачних узорака од 2005 до 2015. године, приметно је, истина неправилно и нелинеарно 

смањење садржаја органске материје са старошћу узорака. Неправилност се објашњава 

пасивним, неконтролисаним поступком у коме је почетни материјал пролазио кроз процес 

компостирања, те изостанком утицаја истих повољних абиотичких и биотичких фактора 

компостирања у свим деловима компостне масе.  

 

Средња вредност садржаја укупне органске материје на свим узорцима износи 32,25 % са 

стандардним одсупањем (δ) од 11,00 и релативно широким коефицијентом варијације од 

34,11%. Поредећи средњу вредност укупне органске материје у узорцима компоста од 32,24 %, 

закључујемо да је ова вредност блиска, Правилником назначеном, интервалу садржаја укупне 

органске материје од 35 – 40 % (посебно када се узме у обзир Правилником дозвољено 

одступање од 10 %).  

 

Укупaн угљеник (С) - Последица разградње, декомпозиције органске материје у којој се С из 

СО2, поред осталог, губи као коначан производ разлагања, је смањење садржаја угљеника у 

компостној маси. Овакав тренд смањења удела угљеника на ипситаним узорцима од 2015. ка 

2005. години, примећен је као неправилан и нелинеаран. Узрок овакве неправилности може, као 

код садржаја укупне органске материје, бити објашњен неуједначеним абиотичким (влага, 

температура, ваздух, рН) и биотичким (активност микроорганизама) факторима у оквиру једне 

компостне партије. Средња вредност садржаја угљеника износи 16,28 % са стандардном 

девијацијом од 5,58 и реалтивно широким коефицијентом варијације од (узорак 2011/1). 

Гранични садржај угљеника у органском оплемењивачу компосту, Правилником није 

прецизиран али је обавезно навођење његовог садржаја приликом декларисања производа.  

 

Укупан азот (N) - Азот се у испитаним узорцима компоста појављује са средњом вредношћу од 

0,99 % која се, према америчким стандардима (US Composting Councile) налази у интервалу од 

0,6 – 1,2 % пожељног садржаја азота у компосту. Садржај азота у компосту Правилником за 

разврставање ђубрива није прецизиран, али је обавезно његово декларисање уколико 

превазилази учешће од 1 %.  

 

Однос угљеника и азота (С: N) у узорцима компоста - Према Thompson (2001) C:N однос - је 

значајан показатељ стабилности компоста. Правилником је предвиђени однос угљеника и азота 

(C:N) у компосту и његова вредност мора бити мања од 20      (˂ 20). Према критеријумима US 

Composting Councile (2014), оптималан распон % N креће се између 0,6 – 1,2 док је за однос C:N 

опредељена вредност 15 – 20 (Compost Test Results, Midwest Bio-Systems). Средња вредност 

односа ова два елемента износи 16,22 % са стандардном девијацијом од 1,83 и коефицијентом 

варијације 11,28 %. Наведени статистички параметри односа угљеника и азота, у посматраним 

компостним узорцима, указују на веома позитиван тренд овог односа који у потпуности 
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задовољава домаће стандарде и међународне препоруке за овај битан показатељ квалитета 

компоста.  

 

Збирни садржај NO3 (нитратни јон) и NH4 (амонијачни јон) - Садржај азота у форми лако 

приступачних NO3 (нитратних) и NH4 (амонијачних) јона испитан је у узорцима компоста при 

чему је уочено да се збирни садржај ових јона налази у релативно широком распону варијације 

од 258,81. Средња вредност садржаја ових азотових јона износи 300,08 mg/kg са стандардном 

девијацијом од 64,26 и коефицијентом варијације 21,41 %. 

 

Према Правилнику, садржај NO3 (нитратних јон) и NH4 (амонијачних јона) у узорцима 

компоста није прописан али је обавезно декларисање његовог садржаја уколико превазилази 1 

%. Просечан садржај лако приступачних јона азота у испитаним компостним узорцима износи 

300,08 mg/kg (0,03%).  

 

Садржај калијума (K2O) и фосфора (P2O5) - Правилником о условима за разврставање и 

утврђивању квалитета средстава за исхрану биља, оптимални садржај лакоприступачних облика 

фосфора и калијума (P2O5 и K2O) у компосту биљног порекла није наведен, али је обавеза 

сваког произвођача ове врсте производа да декларише његову процентуалну заступљеност 

(уколико је већа од 1 %). Средњу вредност садржаја калијума прати стандардна девијација од 

1.146,09 и релативно широк коефицијент варијације од 40,29 %. Фосфор се у виду лако 

приступачних јона (P2O5) у испитаним узорцима компоста појављује са средњом вредношћу од 

2.094,75 mg/kg (0,21 %) стандардно одступање од средње вредности износи 635,41 а 

коефицијент варијације 30,33 %.  

 

Садржај калцијума (CaCО3) - Калцијум је веома значајан за плодност земљишта, посебно 

његове растворљиве соли од којих је најбитнија CaCО3. Иако, према Правилнику, не постоји 

законска обавеза испитивања, нити декларисања његовог садржаја у органским 

оплемењивачима комостима, у овом раду је извршена анализа садржаја CaCО3 у узорцима 

компоста.  

 

Средња вредност садржаја CaCО3 износи 6,99 % са стандардном девијацијом од 1,73 и 

коефицијентом варијације од 24,75 %. Уважавајући максималну граничну вредност од 10 % 

(CaCO3) у сувој материји компоста, која је преузета је из Правилника квалитета компоста 

Немачке (Compost quality assurance RAL – GZ 251), закључује се да је садржај калцијума у (92 

%)  узорка нижи од наведене граничне вредности од 10 %.  

 

Садржај хуминских (Сh) и фулво (Cf) киселина у узорцима компоста - Према Антићу et al. 

(1990), хуминске киселине представљају највреднији део хумуса који својом ванредном 

адсорптивном способношћу у односу на катјоне играју велику улогу у стварању структуре 

земљишта. Велики им је значај и због резерви хранљивих материја у њима, пре свега азота. 

Класификују се на хуминске киселине (Сh), фулво киселине (Cf) и хумин. Закључено је да је 

процес хумификације код узорака компоста из 2005 године потпунији (52 % угљеника је 

хумификовано) као и да се однос хуминских и фулво киселина са старошћу сужава у корист 

хуминских киселина (0,89).  

 

Садржај чврстих загађујућих материја у узорцима компоста - Анализа узорака компоста из 

посматраног периода, подразумевала је и утврђивање присуства чврстих загађујућих материја, 

димензија већих од 2 mm, пре свега честица стакла, метала, пластике итд. Ова анализа 

извршена је просејавањем узорака и визуелним запажањем. Утврђено је да ни у једном од 

узорка нису идентификоване честице стакла, метала или пластике, димензија већих од 2 mm. 
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Такође, ни у једном узорку нису уочена семена корова, нити непријатни мириси – продукти 

анаеробне ферментације. Анализирајући добијене резултате испитивања својстава узорака 

компоста, утврђено је да испитани узорци полазног материјала имају: 

 Повољне просечне вредности рН (8,08), влага (44,39), ЕС (0,35 mS/cm), укупне органске 

материје (32,35 %), С: N однос (16,28) и CaCO3 (6,99 %);  

 натпросечан садржај лакоприступачних јона калијума (K2O) са средњом вредношћу од 

2.844,33 mg/kg и натпросечан садржај лакоприступачних јона фосфора (P2O5) са 

средњом вредношћу од 2.094,75;  

 Благо неповољнији садржај лако приступачних јона азота (NH4+ NO3) (300,08 mg/kg) 

што је двоструко ниже од просечно препорученог али не и обавезујућег садржаја.  

 Када се описаним својствима испитаног компоста придруже и резултати испитивања 

полутаната, при чему утврђене средње вредности свих истражених полутаната у 

узорцима полазног материјала леже далеко испод законом предвиђених максималних 

дозвољених количина (МДК) и за ђубрива и за земљишта (осим гвожђа и мангана за које 

правилником нису предвиђене максималне дозвољене количине, али за чији садржај је 

утврђено да је веома повољан), потврђује се претпоставка о примерености испитаног 

материјала за коришћење у сврху широке примене и ван области хортикултуре, и са 

становишта неоптерећености поутантима и са становишта вредности параметара који су 

показатељ хранљиве вредности и квалитета компоста. 
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9 ЗАКЉУЧАК 

С обзиром на чињеницу да је систем зелених површина насеља као неопходан елемент сваког 

урбаног простора изложен све већим негативним утицајима антропогеног карактера, који се 

огледају не само у драстичном смањивању и трајном нестајању зелених површина унутар 

територије насеља, већ и у њиховој деградацији због све лошијег квалитета микростанишних 

услова, опстанак зелених површина насеља, њихово подизање и поготово одржавање, из дана у 

дан постаје све неизвесније и све скупље.  

Бројне мере неге које је неопходно применити да би се успоставио функционалан и стабилан 

систем у изузетно тешким условима градске средине изискују велика материјална средства, за 

које се још увек не налази довољно извора, поготово у економски недовољно развијеним 

земљама. Управо због тога је сваки облик уштеде (па и зараде), који је могуће остварити 

коришћењем локалних ресурса изузетно значајан. Компостирање биомасе која се прикупља на 

јавним зеленим површинама Београда један је од примера одрживог управљања урбаним 

зеленилом града.  

Компостирање у суштини представља облик рециклаже, који се спонтано дешава и у природи, с 

тим што се у природи биљни отпад под утицајем климатских чинилаца, земљишне фауне и 

микроорганизама претвара у хумус, а у процесу компостирања у квалитетно органско ђубриво – 

компост. Оно представља одговоран начин управљања чврстим органским отпадом, којим се 

смањује расипање природних ресурса, уз истовремену производњу висококвалитетног и 

јефтиног супстрата. У том смислу, коришћење биомасе јавних зелених површина Београда, као 

сировине за производњу компоста који ће бити претежно примењиван управо на површинама 

свог исходишта, је од изузетно великог значаја. На основу изложених резултата истраживања 

употребе биомасе јавних зелених површина Београда у биотехнолошкој производњи компоста 

могу се извести следећи закључци:  

1. Одржавањем 2.838 ha јавних зелених површина у ужем подручју Београда, на простору 

десет градских општина, годишње се прикупи значајна количина биомасе кошењем 

травњака, сакупљањем лишћа, орезивањем украсног шибља и дрвећа и применом других 

мера неге. Процена потенцијалних количина биомасе јавних зелених површина Београда 

извршена је на основу мерења прикупљене биомасе (лишћа, траве, грањевине) током 

2006. године на репрезентативном узорку од око 200 ha јавних зелених површина 

општине Раковица. Утврђено је да је у том периоду прикупљено укупно 2.070 m³ (550 t) 

биомасе, у којој квантитативно доминира лишће прикупљено током јесењег и пролећног 

грабуљања травњака (1.354 m³ = 406 t) и траве (откоса), у количини од 716 m³ (144 t). 

Резултати о утврђеним количинама говоре да количина прикупљеног листа учествује са 

приближно 2/3, док остатак чини процењена количина прикупљене траве (1/3). 

Прерачунавањем установљених количина прикупљених на подручју Раковице у 2006. 

години на читаво подручје Београда, извршена је процена потенцијалне количине 

биомасе, која је прикупљена са јавних зелених површина ужег подручја Београда 

(територије 10 градских општина) које су у надлежности ЈКП „Зеленило Београд и 

утврђено да је током 2006. године, са површине од укупно 2.838 ha, прикупљена 

респектабилна количина од 26.567 m³ (7.173 t) биомасе, од чега 18.531 m³ (5.557 t) лишћа 

и 8.036 m³ (1.616 t) траве (откоса). Треба нагласити да прикупљена биомаса представља 

веома погодну сировину за процес брзог компостирања, будући да 1/3 отпада на траве, а 

да је процентуално учешће дрвећа у зеленим површинама на територији Београда од 

чијих представника потиче 2/3 прикупљене биомасе, такође веома повољно (у односу на 

укупан број садница, 86 % чине лишћари, док четинари учествују са 14 %, приближно 6 

пута мање; 
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2. Резултати огледа компостирања узорака биомасе прикупљане током 2006. и 2007. године 

на територији општине Раковица, у укупном трајању од 14,5 месеци, указују да просечни 

коефицијент компостирања изражен у процентима износи 26 %. 

3. Процена потенцијалне количине компоста коју је могуће добити из ових количина 

полазног материјала применом дефинисаног коефицијента компостирања показала је да 

укупна количина компоста коју је могуће добити компостирањем 26.567 m³ (7.173 t) 

почетног материјала износи 6.907,42 m³. Такође, применом коефицијента компостирања 

од 20 %, који представља производни фактор поступка код технолошки напреднијег, 

интензивнијег, брзог активног компостирања, какав примењује Комунално предузеће 

„Зрињевац” у Загребу, утврђено је да је од укупне годишње количине од 26.567 m³, 

могуће добити количину од 5.313,4 m³ високо квалитетног компоста. 

4. Поређењем потенцијалне количине компоста, која сe може добити од почетног 

материјала дефинисаног у 2006. години, и актуелних потреба Јавног комуналног 

предузећа „Зеленило Београд” за овом врстом ђубрива, једноставно је закључити да 

количина од 2.736,7 m³ компоста коју је Јавно комунално предузеће „Зеленило Београд” 

прибавило током петогодишњег периода представља тек 40 % од једногодишње 

пројектоване производње компоста из 2006. године; другим речима, просечна потребна 

годишња количина компоста од 684,2 m³ представља само 8 % од једногодишње 

потенцијалне производње компоста из 2006. године. Из овога проистиче да је годишња 

количина компоста произведеног из једногодишњег „приноса” биомасе која се прикупи 

током одржавања јавних зелених површина Београда вишеструко, чак 12 пута већа од 

досадашње укупне уобичајене годишње потребе предузећа за овом врстом ђубрива. 

Наведене вредности несумњиво исказују потпуну економску оправданост увођења 

организованог, планског и континуелног компостирања као стандардне праксе, од 

значаја не само за Предузеће већ и град Београд у целини. 

5. Упоредном квантитативном и квалитативном анализом резултата пасивног 

компостирања какав се примењује у оквиру “Биобаза” ЈКП „Зеленило Београд” и у свету 

чешће примењиваног, технолошки унапређеног начина активног компостирања, може се 

закључити да разлика у количини крајњег производа – компоста – за утврђену полазну 

количину биомасе износи око 1.600 m³. Како резултати лабораторијских истраживања 

квалитета компоста добијеног пасивним компостирањем показују да разлика у квалитету 

компоста добијеног пасивним и активним компостирањем није изражена, те да садашње 

количине вишеструко могу да задовоље актуелне потребе ЈКП „Зеленило Београд”, 

следи закључак да највећи значај има разлика у брзини компостирања. У технолошки 

унапређеном моделу компостирања који подразумева примену специјализоване машине 

за ситњење, мешање и заливање компостне масе, уз стални мониторинг и регулисање 

влаге и темературе, што укупно трајање процеса компостирања смањује на 6 - 7 месеци, 

пружа се могућност двоструке годишње производне опходње (спровођење два процеса 

компостирања годишње), чиме би се несумљиво удвостручили производни капацитети 

“Биобазе”. Међутим, ово захтева знатна инвестициона улагања у набавку 

мултифункционалних машина за компостирање и ангажовање већег броја радника на 

пословима који би обезбедили мању количину висококвалитетног компоста, али у 

двоструко краћем временском периоду. Треба, такође, поменути да се применом 

активног модела компостирања шире могућности коришћења полазног материјала који, 

осим лако разложивих лишћа и траве, могу бити и пиљевина, дробина, ситна грањевина, 

отпад са пијаца и вртни отпад домаћинстава, што увећава производне капацитете 

компостишта. Имајући све то у виду, може се закључити да се пасивним 

компостирањем, без значајних улагања у механизацију, без ангажовања већег броја 

радника и без додатних трошкова одржавања система, мада у релативно дужем 
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временском периоду (12 до 24 месеца), добија већа количина компоста чији квалитет 

такође задовољава постављене стандарде и норме за ову врсту производа. 

6. Истраживање географских, урбанистичких, педолошких и биолошких карактеристика 

“Биобазе” Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд”, формиране 2000. године и 

уређене да служи за прихват, обраду и пасивно компостирање прикупљене биомасе, 

показало је да “Биобаза” не представља еколошку, функционалну или естетску сметњу 

околини, па је наставак њеног рада, управо на овој локацији, оправдан. Међутим, 

унапређење општих производних капацитета “Биобазе” подразумева и планске и 

благовремене допуне постојећег појаса вегетације који сада окружује “Биобазу” и врши 

функцију заштитног појаса. 

7. Резултати лабораторијских анализа биомасе (лишћа и трава) који се односе на својства и 

квалитет полазног материјала као и на оптерећеност полутантима, пре свега тешким 

металима, указују на применљивост овог материјала за компостирање. Веома повољне 

средње вредности свих истраживаних параметара потврђују претпоставку о 

примерености испитаног материјала за компостирање. То се подједнако односи и на 

вредности параметара који су показатељ хранљивог потенцијала и квалитета сировине, 

као и на неоптерећеност полутантима. 

8. Резултати лабораторијске анализе узорака компоста добијеног пасивним компостирањем 

у периоду 2005.-2015. година пружили су основ за закључке који се односе на квалитет 

добијеног компоста што уједно дефинише и ширину и даље правце његове примене. 

Анализом ових резултата за рН, моменталну влагу, ЕС, садржај укупне органске 

материје, укупни С и N као и њихов однос, садржај нитратног (NO3) и амонијачног (NH4) 

јона, присуство лакоприступачних облика K2O и P2O5 и слободног CaCO3, садржај 

хуминских (Сh) и фулво (Cf) киселина, а затим и њиховим поређењем са референтним 

вредностима Правилникa о условима за разврставање и утврђивање квалитета средстава 

за исхрану биља, одступањима садржаја хранљивих материја и минималним и 

максималним вредностима садржаја хранљивих материја, као и о садржини декларације 

и начину обележавања средстава за исхрану биља (Службени гласник РС 41/09), 

закључено је да испитани узорци компоста имају повољне просечне вредности свих 

истраживаних параметара. На основу вредности параметара који су показатељ хранљиве 

вредности и квалитета компоста, као и резултата испитивања садржаја тешких метала 

који су увек далеко испод максимално дозвољених концентрација (МДК) и за ђубрива и 

за земљишта, закључено је да је потврђена претпоставка о примерењености испитаног 

компоста и његовој широкој примени не само у области пејзажне архитектуре и 

хортикултуре, већ и у пољопривреди.  

9. На крају, треба истаћи да су у периоду од 2005. до 2015. године, у процесу пасивног 

компостирања осим квалитета полазног материјала важну улогу имале и актуелне 

метеоролошке прилике и последично мања или већа активност микроорганизама и 

педофауне (биолошких генератора процеса компостирања), због чега добијени резултати 

анализе својстава узорака добијеног компоста недвосмислено показују да је и у 

скромним условима “Биобазе” могуће добити висококвалитетно органско ђубриво, које 

по својим карактеристикама (хранљивој вредности, реакцији, садржају полутаната) 

задовољава предвиђене стандарде за ову врсту производа. Упоредно разматрање 

резултата који се односе на разградњу и трансформацију органске материје у 

појединачним годинама посматраног десетогодишњег периода и метеоролошких 

прилика током тих година, потврђује чињеницу да у годинама у којима у вегетационом 

периоду (периоду у коме је процес пасивног компостирања интензиван) владају, са 

становишта компостирања, повољни метеролошки услови – пре свега континуиран и 

довољан доток падавина и умерена температура – разградња и трансформација органске 

материје теку убрзано. Такав пример је 2009. година, са највећим бројем кишних дана у 
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десетогодишњем периоду (156), натпросечним дотоком атмосферског талога од 643 mm 

(згуснутим у периоду вегетације), као и са умереном температуром ваздуха током 

летњих месеци. На основу упоредне анализе вредности метеоролошких параметара 

утврђених за сваку од десет година у периоду 2005. – 2015., закључено је да је 2006. 

година по свему била веома блиска просеченим вредностима за посматрани 

десетогодишњи период. Једино одступање од просечног односи се на већу вредност суме 

годишњих падавина која је за 87,6 mm (14%) већа у односу на десетогодишњи просек. 

Из раније наведених подударности метеоролошких параметара актуелних током 2006. 

године и просечних вредности за посматрани десетогодишњи период, проистиче да 

утврђена количина биомасе или „принос” убране биомасе током одржавања јавних 

зелених површина Београда у 2006. години представља просечну потенцијалну годишњу 

количину биомасе, што има практични значај у организованој и планској производњи 

компоста, у предвиђању обима сировине, динамике производње и потенцијалне 

количине произведеног компоста. 

10. Имајући све речено у виду, лако је закључити да компостирање као једна од технологија 

рециклирања органског отпада заузима значајно место у савременом поступању код 

управљања чврстим отпадом, због чега само компостирање представља праксу коју 

треба озбиљно подржати. Његова примена кроз искоришћавање и збрињавање отпадне 

биомасе која се прикупља при неговању јавних зелених површина Београда, представља 

вишеструко корисно оруђе у осмишљавању и спровођењу одговорног и економичног 

корака у управљању јавним зеленилом Београда, што је важан корак у унапређењу и 

заштити животне средине овог милионског града. 
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