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ИЗВОД: 

Техничко-технолошки процеси (технолошка револуција) учинили су грандиозан 

напредак у развоју цивилизације и живљења. Остварујући циљеве због којих је покренута, 

технолошка револуција ствара појаве којих у природи нема или их бар нема у таквим 

размерама. Ови пратећи елементи или феномени својим физичким или хемијским 

средствима све брже загађују животну средину и угрожавају људско здравље. Неке од 

њих, као што су, смог, отпадни материјали (отпад), загађене воде и хемикалије животну 

средине и услове човековог живљења чине све мање животном.   

  Један од најчешћих и најизраженији загађивача животне средине је отпад. Готово 

да нема делатности, гране индустрије, производног процеса и домаћинстава, у коме се он, 

у мањој или већој мери не појављује.  

  Отпад је постао неизбежни пратилац савременог цивилизованог човека. Он га не 

прати само на радном месту, у производној хали већ и у његовој и животној средини. 

Отпадне материје су присутне у свим порама људских активности, од професионалних до 

личних.  

  Значај неповољног деловања отпада на угрожавање животне средине и здравља 

људи је изузетан. Он најчешће произилази из широког присуства отпадних материја у 

свим деловима човекове, радне и животне средине. 

  Отпадне материје су присутне и на територији општине Аранђеловац. Надлежно 

јавно комунално предузеће одговорно је за легалне токове комуналног чврстог отпада. 

Према процени тренутне ситуације, нелегални токови комуналног чврстог отпада на 

територији наведене општине су озбиљан проблем који захтева сиустемски приступ 

решавању истог. 

  Ради сагледавања садашњег стања управљања отпадом на територији општине 

Аранђеловац, предмет овог мастер рада је анализа легалних и нелегалних токова 

комуналног чврстог отпада на територији општине Аранђеловац. 

  Током анализе легалних токова комуналног чврстог отпада на територији општине 

Аранђеловац идентификовано је више слабости. Одсуство примарне и секундарне 

селекције рециклабилних компоненти комуналног чврстог отпада и рециклажа истог је 

најчешће идентификована слабост у истраживањима која су вршена и наведена у овом 



 

 

мастер раду. Са становишта заштите животне средине, очувања сировина и енергије, 

рециклирање представља најпожељнији начин третмана обновљивог комуналног чврстог 

отпада. Поред одсуства рециклаже, и дивље депоније (нелегална одлагалишта) су 

идентификована слабост. Локације нелегалних одлагалишта су градско насеље 

Аранђеловац и сеоска насеља. Последица су ниске еколошке свести грађана, недостатка 

простора за легално одлагање отпада и лоше организације управљања отпадом на 

локалном нивоу.  

  Последњих година, у области управљања комуналним чврстим отпадом на 

територији општине Аранђеловац, учињени су суштински помаци у уклањању 

идентификованих слабости. Они су се углавном односили на побољшање легалних токова 

комуналног чврстог отпада – проширење градског сметлишта и уклањање једног броја 

дивљих депонија у градском насељу Аранђеловац. 

  Према ранијим истраживања која су наведена у овом мастер раду, настанак дивљих 

депонија на територији општине Аранђеловац је најизраженији вид нелегалних токова 

комуналног чврстог отпада. 

  Даља примена резултата до којих се дошло теоријским и експерименталним 

истраживањем у овом мастер раду требало би да доведе до решавања конкретних 

проблема идентификованих у анализи легалних и нелегалних токова комуналног чврстог 

отпада на територији општине Аранђеловац, што би требало такође да изазове дугорочно 

позитиван ефекат на управљање отпадом у наведеној локалној заједници.   

  Дескриптивна метода је коришћења у истраживању и послужила је за прикупљање, 

обраду и интерпретацију података. Техника анкетирања послужила је за истраживање а 

анкета за прикупљање тражених података од грађана општине Аранђеловац о нелегалним 

токовима комуналног отпада на територији њихове локалне заједнице. 

  У току теоријског истраживања теме мастер рада  идентификоване су слабости које 

указују на стање у области легалних токова комуналног чврстог отпада на територији 

општине Аранђеловац. 

  Предмет емпиријског истраживања била је проблематика која прати формирање 

дивљих депонија – локације, настајање, састав отпада, чишћење и друго. Према мишљењу 

анкетираних грађана изнета у току претходних анкетирања, као и она која су добијена 



 

 

након анкетирања за потребе мастер рада,дивље депоније су један од најозбиљнијих 

еколошких проблема општине Аранђеловац.  

У мастер раду је предложен Модел спречавања настанка дивљих депонија на 

територији општине Аранђеловац (Модел). Основни циљ је успостављање и даљи развој 

Модела у служби развоја ефикаснијих токова комуналног чврстог отпада. Реализација 

Модела може значајно допринети елиминисању нелегалних токова комуналног чврстог 

отпада на територији општине Аранђеловац.Она је подршка надлежним субјектима 

општине Аранђеловац у успостављању ефикаснијег управљања отпадом.  

 



 

 

 

Summary: 

Technical-technological processes (technological revolution) have made great progress in 

the development of civilization and life. By achieving the goals due to which it has been 

triggered, the technological revolution creates phenomena that are not present in the nature or at 

least not in such proportions. These accompanying elements or phenomena are polluting the 

environment increasingly as well as endangering human health due to their physical or chemical 

agents. Some of them, such as smog, waste materials (waste), contaminated water and chemicals 

make the environment and the conditions for human life not suitable enough. 

One of the most common and most pronounced environment polluters is waste. There is 

almost no activity, branch of industry, production process or household, where it doesn’t appear 

to a greater or smaller extent. 

Waste has become an inevitable companion of modern civilized people. It doesn’t only 

exist at their workplace, in the production hall, but also in their environment. Waste materials are 

present in all aspects of human activities, from professional to personal. 

The importance of unfavorable effects of waste on endangering the environment and 

human health is remarkable. It most often stems from wide presence of waste materials in all 

parts of human, working and natural environment. 

Waste materials are also present on the territory of the municipality of Arandjelovac. The 

competent public utility company is responsible for the legal flows of municipal solid waste. 

According to the assessment of the current situation, illegal flows of municipal solid waste on the 

territory of the aforementioned municipality pose a serious problem which requires a systematic 

approach in order to solve it. 

In order to examine the current state of waste management on the territory of the 

municipality of Arandjelovac, the subject of this master thesis is the analysis of legal and illegal 

flows of municipal solid waste on the territory of the municipality of Arandjelovac. 

During the analysis of the legal flows of municipal solid waste on the territory of the 

municipality of Arandjelovac, several weaknesses have been identified. The absence of primary 

and secondary selection of recyclable components of municipal solid waste and its recycling is 

the most commonly identified weakness in the research which has been carried out and 

mentioned in this master thesis. From the point of view of environmental protection, 



 

 

conservation of raw materials and energy, recycling is the most appropriate way of treating 

renewable municipal solid waste. In addition to the lack of recycling, wild dumps (illegal 

landfills) have been identified as a weakness as well. Illegal landfills are located in the urban 

area of Arandjelovac as well as in surrounding rural areas. They represent the result of low 

environmental awareness of the citizens, the lack of space for legal waste disposal and poor 

waste management organization at local level. 

In recent years, in the field of municipal solid waste management on the territory of the 

municipality of Arandjelovac, significant steps have been taken in order to eliminate the 

identified weaknesses. They were mainly concerned with the improvement of the legal flows of 

municipal solid waste - the expansion of the city garbage dumps and the removal of a number of 

wild landfills in the urban area of Arandjelovac. 

According to earlier studies mentioned in this master thesis, the emergence of wild 

landfills on the territory of the municipality of Arandjelovac is the most pronounced form of 

illegal solid waste flows. 

Further use of the results obtained by theoretical and experimental research in this master 

thesis should lead towards solving specific problems identified in the analysis of legal and illegal 

flows of municipal solid waste on the territory of the municipality of Arandjelovac, which should 

also lead to a long-term positive effect on the waste management in the aforementioned local 

community. 

A descriptive method has been used in research and it served for to collecting, processing 

and interpreting data. The survey technique was used for research, while survey itself served for 

collecting the requested data from the local community of citizens on illegal waste flows on the 

territory of the municipality of Arandjelovac. 

In the course of the theoretical research of the topic of this master thesis, weaknesses 

have been identified which indicate the situation in the field of legal flows of municipal solid 

waste on the territory of the municipality of Arandjelovac. 

The subject of empirical research was the problem that ensues after the formation of wild 

landfills - locations, formation, waste composition, cleaning, etc. According to the opinion of the 

surveyed citizens expressed during previous surveys, as well as those obtained after the survey 

for the needs of the master thesis, wild landfills are one of the most serious environmental 

problems in the municipality of Arandjelovac. 



 

 

 

In this master thesis, a Model for Prevention of Development of Wild Landfills in the 

Municipality of Arandjelovac (hereinafter the Model) is proposed. Its main goal is to establish 

and further develop the model for promoting more efficient municipal solid waste flows. The 

realization of the Model can significantly contribute to the elimination of illegal municipal solid 

waste flows on the territory of the municipality of Arandjelovac. It represents support to 

competent entities of the municipality of Arandjelovac in establishing more efficient waste 

management. 
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УВОД 

1. Отпад – појам и врсте 

1.1 Појам 

Под појмом отпада подразумевају се све врсте материјала које су настале као 

производ човекових активности у производним и другим делатностима, промету и 

употреби материјалних добара, а који немају употребну вредност.[1] 

Отпад је супстанца или предмет који власник одлаже, намерава да одложи или се 

захтева да одложи у складу са законом.[2] 

Опад се јавља у виду материје (материјални отпад) и енергије (енергетски отпад). 

Према агрегатном стању, отпад може бити чврст, течан и гасовит и под тим 

подразумевамо све отпадне материје у чврстом, течном и гасовитом агрегатном стању које 

су неупотребљиве и које треба одложити. 

Отпад може бити примаран и секундарни. Примарни отпад настаје у производним 

системима као излазни елемент тенолошког процеса, а секундарни када се индустријски 

производ након употребе претвара у отпад. 

1.2 Врсте 

Две основне врсте отпада су: необновљиви (дефинитивни, смеће) и обновљиви 

(недефинитивни, рециклабилни, корисна отпадна материја). Необновљиви отпад су 

отпацикоји се непосредно, односно рециклажом не могу користити као секундарне 

сировине, као и отпаци настали по издвајању секундарних сировина, односно као отпад 

приликом дораде или прераде корисне отпадне материје. Обновљиви отпад су отпаци који 

се могу користити непосредно или дорадом, односно прерадом.   

Под термином чврст отпад подразумевамо хетерогену масу која се одбацује из 

урбаних заједница, као и хомогени отпад из пољопривреде, индустрије и прераде 

минералних сировина.[2] 

На основу састава, чврсти отпад се дели на ферментабилни и инертни. 

Ферментабилни отпад је органског порекла и брзо се распада (остаци хране, угинуле 

животиње). Инертни отпад је органског и неорганског порекла и веома споро се разлаже 

(пластика, стакло, керамика). 
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Према месту настанка, односно према томе које људске активности га генеришу, 

чврсти отпад се дели на: комунални отпад (настао у урбаним срединама), индустријски 

отпад (настао у процесу производње), инертни индустријски отпад (индустријски отпад 

који не спада у опасан), амбалажни отпад (настао након употребе производа који је био у 

амбалажи); пољопривредни и баштенски отпад (настао у току обраде земље); отпад из 

експлоатације и екстракције руда и минералних сировина (настао у току вађења руде са 

примесама и издвајања некорисних материја); медицински (настао у медицинским 

установама) и животињски отпад (животињског порекла); грађевински отпад (настао у 

току грађевинских радова) и муљеве, талоге, пепео, шљаку и слично. 

У остале врсте индустријског отпада спадају: хемијски отпад, радиоактивни и 

нуклеарни отпад, тенолошки и компјутерски отпад. 

Посебну врсту отпада представља опасни отпад. 

Опасан отпад има бар једно од својстава које га чине опасним (експлозивност, 

запаљивост, склоност оксидацији, акутна отровност, инфективност, склоност корозији, у 

контакту са ваздухом ослобађа запаљиве гасове, у контакту са ваздухом или водом 

ослобађа отровне супстанце, садржи токсичне супстанце са одложеним хроничним 

деловањем, као и екотоксичне карактеристике), као и амбалажа у којој је био или јесте 

спакован опасан отпад. 

Неопасан отпад нема карактеристике опасног отпада. 

Инертни отпад није подложан било којим физичким, хемијским или биолошким 

променама; не раствара се, не сагорева или на други начин физички или хемијски реагује. 

Опасан отпад чине: клинички отпад, отпад у производњи фармацеутика, отпадне 

пластике, отпад из дрвне индустрије и папира, отпад из рафинације и дестилације, отпад 

од производње боје и лакова. 

Отпадне материје се могу одлагати контролисано и неконтролисано. Контролисано 

одвођење је сакупљање, одвођење тачно утврђеним путем до коначног збрињавања 

(санитарне депоније или сметлишта). Неконтролисано одвођење је ван контроле и не врши 

се по предвиђеним поступцима (најчешће на дивље депоније). 
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2. Комунални чврсти отпад – појам, подела, састав, физичко хемијскекарактеристике 

2.1 Појам 

Комунални чврсти отпаци (Communal Solid Waste) је назив који се користи да се 

означи целокупно смеће (ђубре) које се ствара у домаћинствима, привредним 

организацијама (као што су ресторани, продавнице, канцеларије и друго), установама (као 

што су школе, музеји, градске и државне установе и слично) са јавних површина (улица, 

тргова, паркова, кејова, скверова) као и са других градских површина (зоолошких вртова, 

гробаља, пијаца, ботаничких башти). 

Осим отпада из домаћинстава, комунални чврсти отпад (у даљем тексту: КЧО) је и 

други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства. Као 

такав, чине га чврсти отпаци који настају у оквиру комуналне инфраструктуре, 

удомаћинствима, административним и образовним институцијама, туристичким објектима 

и трговини, као и отпаци са јавних површина. Имајући у виду наведено, КЧО је кућни и 

комерцијални отпад у чврстом агрегатном стању, који се сакупља са одређене 

територијалне целине, најчешће општине, у складу са прописима и плановима општине.[3] 

2.2 Подела 

Према месту настајања, КЧО се може поделити на: резиденцијални (настао у 

урбаној средини-стамбеним зградама), комерцијални (продавнице, угоститељски објекти, 

пословне зграде, пијаце, сервиси), институционални (образовне и здравствене 

институције, казнено поправне институције, управне зграде), грађевински (рушење, 

изградња, реновирање и адаптација зграда и других објеката), отпад настао радом 

комуналних служби (настаје након чишћења улица, јавних зелених површина-паркова, 

тргова и сл., плажа, спортско-рекреационих површина), отпадни материјал који настаје 

радом постројења за пречишћавање сирове воде и добијање воде за пиће или радом 

постројења за пречишћавање отпадних вода (различити отпадни муљеви). [1] 

2.3 Састав 

Познавање података о количини и саставу отпада у току одређеног временског 

периода представља један од најважнијих инструмената за планирање дугорочног 

управљања КЧО. Количина и састав КЧО зависе од бројних фактора, међу којима се 
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издвајају: географски положај, клима, економска развијеност, типологија насеља, 

величина урбане средине (површина, број становника, густина насељености), начин 

становања и социјалне специфичности; начин сакупљања и транспорта чврстог отпада и 

годишње доба. 

Количина КЧО која се генерише у појединим земљама варира у зависности од 

њихове развијености и креће се од 200 до 700килограма по становнику на годишњем 

нивоу. Становник Републике Србије у просеку генерише око један килограм КЧО на дан, 

односно 364 килограма годишње. Сходно томе, процене су да се у Републици Србији 

годишње сакупи око 2,6 милиона тона КЧО, при чемутреба имати у виду да скоро трећина 

популације није покривена организованим прикупљањем отпада. 

Подаци о саставу КЧО су важни за процену и утврђивање: 

- избора и коришћења одговарајуће опреме за управљање отпадом, 

- процене изводљивости смањења отпада - поновне употребе на извору, рециклирања и 

обнове енергије, 

- изгледа трансфер станица, третмана отпада - постројења за рециклажу идепонија. 

Генерално, КЧО је састављен из следећих компонената: 

- баштенски отпад (покошена трава, коров, цвеће, гране, лишће), 

- остали биоразградиви отпад (отпад од хране свих врста), 

- папир (старе новине, огласи и рекламе на папиру, стара пошта,постери, књиге, свеске, 

карте за аутобус, рачуни), 

- стакло (стаклене флаше, стаклене тегле, равно стакло, сијалице, огледала), 

- картон (картонске кутије свих врста, раван картон), 

- композитни материјали (картон са воском, картон са алуминијумом), 

- метал - амбалажни и остали (конзерве за храну, алат, метални делови од аутомобила, 

кућни жичани водови, кухињски прибор, делови бицикала), 

- метал-алуминијумске конзерве (лименке за напитке), 

- пластични амбалажни отпад (пластичне флаше), 

- пластичне кесе (кесе из продавница, кесе за смеће, кесе за сендвиче, кесе за замрзнуто 

поврће, омоти од кекса), 

- тврда пластика (кутије од прехрамбених производа, телефонске картице, пластичне 

играчке, школски прибор, прибор за одржавање хигијене, пластичне кутије, саксије, 



5 

 

разне посуде, наочари за сунце, пластични делови аутомобила, дискете, видео касете, 

адаптери), 

- текстил (природна и вештачка влакна), 

- кожа (кожни делови одеће, новчаници, каишеви, ципеле, торбе, лопте), 

- пелене (пелене за бебе, санитарне пелене), 

- фини елементи (земља, прашина, пепео, песак, фрагменти стакла). 

У Републици Србији, према морфолошком саставу
1
, органски отпад (баштенски отпад 

и остали биоразградиви отпад) заузима 42,9% у маси КЧО при чему је остали 

биоразградиви отпад са 31% скоро три пута заступљенији од баштенског отпада.  

Укупни отпад од пластике, у маси КЧО,а чини 15,1%, док укупна количина картона 

износи 9,4%, за којим следе фини елементи (8,7%), папир (7,3%), стакло (5,3%), текстил 

(5,0%), пелене за једнократну употребу (4,0%) , метал (1,9%) и кожа (0,6%) (слика 1)
[4]

. 

Слика 1 - Морфолошки састав комуналног чврстог отпада у Републици Србији 

(Извор: Статистика отпада и управљања отпадом у Републици Србији, (2012), 

Републички завод за статистику, Београд, страна 17) 

                                                 
1
 Морфолошки састав комуналног чврстог отпада је садржај појединих врста отпадака у односу на 

укупну масу отпада 
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Састав КЧО се мења у зависности од средине у којој настаје и условљен је бројним 

факторима. С друге стране, разлике у процентуалном саставу КЧО често су последица 

његовог одређивања на основу процене, а не на основу стандардизованих поступака. 

И поред неповољне економске ситуације у земљи и окружењу, у наредном периоду 

се може очекивати већа продукција КЧО уРепублици Србији. На основу досадашњих 

истраживања може се очекивати раст укупне масе КЧО, незнатно смањење удела 

метала,значајан раст удела вештачких материјала (пластика и гума), скоро 

непромењенудео стакла и стаклене амбалаже и пораст удела папира, као и других 

производа од дрвених влакана.  

Са евентуалним повећањем стандарда становништва може се очекивати да 

морфолошки састав КЧО буде сличан саставу у већини средњеевропских земаља. У том 

случају се, такође, може очекивати да удео органских компонената буде нешто већи, на 

рачун отпада од вештачких материјала, папира, стакла и метала. 

2.4 Физичко-хемијске карактеристике 

Један од основних услова неопходних за организовање управљања КЧО генерисаним 

на одређеној територији, у току одређеног временског периода је познавање његових 

физичко-хемијских карактеристика. Правилан избор технологије, процеса и опреме 

зависиуправо од карактеристика, као што су: 

- фракциони састав КЧО; 

- густина комуналног отпада; 

- хемијски састав комуналног отпада; 

- топлотна моћ комуналног отпада. 

Да би се тачно утврдио фракциони састав КЧО, мерења морају да се врше у току 

читаве године. На бази анализа извршених у свету утврђено је да највећи удео фине 

фракције КЧО настаје у периоду новембар - април. Најмањи удео средње фракције је у 

периоду април - мај,а највећи удео крупније (грубе) фракције и кабастог отпада је у 

периоду мај - септембар. Масени удели појединих фракција су: 

- фракција од 0 до 8mm (10 до 50%), 

- фракција од 8 до 40mm (20 до 30%), 

- фракција од 40 до 120mm (18 до 38%), 

- фракција већа од 120mm (0 до 25%). [3] 
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Удео крупнијих (кабастих) предмета и материјала износи од 2 до 3% од укупне масе 

КЧО, али су могућа значајна одступања чак и у оквиру једне земље. 

У зависности од морфолошког састава, удела влаге и минералних компонената мења се 

и средња густина
2
 КЧО, варирајући од 100 до 1.200kg/m

3
. Средња густина укупног КЧО 

износи од 100 до 300kg/m
3
 на месту настанка и знатно је нижа од средње густине његових 

компонената. Ниже вредности средње густине су карактеристичне за КЧО из урбаних 

средина (стамбене и пословне четврти), а веће из приградских насеља у којима је 

заступљена индивидуална градња.  

На већу средњу густину у овим деловима града утиче удео минералних компонената 

(пепела) с обзиром на индивидуално грејање и повећан удео камена и прашине који су 

последица уређења и чишћења дворишта. На средњу густину КЧО утиче и начин 

сакупљања, транспорта и одлагања, тако да КЧО отпад сабијен у возилима за транспорт 

има средњу густину од 180 до 450kg/m
3
, а добро сабијен отпад при депоновању и до 

750kg/m
3
.Она је за отпад из домаћинстава од 160 до 180 kg/m

3
, за отпатке од хране 

480kg/m
3
, а за папир од 40-60kg/m

3
. 

Средња густина отпада зависи и од величине града, односно од броја становника. 

Већа средња густина у градовима са мањим бројем становника је последица веће 

заступљености индивидуалних породичних кућа у односу на стамбене блокове у већим 

градовима. Према литературним подацима, средња густина се смањује из године у годину 

због повећања удела лакших компонената (папира и вештачких компонената), што 

узрокује проблеме при сакупљању, транспорту и депоновању. 

Хемијски састав КЧО утврђује се хемијском анализом, а битан је због могућности 

његове употребе као секундарне сировине и за одлуку о коначном третману отпада. 

Хемијском анализом се утврђује количина органских и неорганских материја, pH вредност 

и др.  

Познавање хемијског састава КЧО је важно за правилан избор поступака и опреме за 

његову прераду и коришћење. Ако се отпад користи као гориво или се рециклира 

применом технологије компостирања, неопходно је познавати следеће карактеристике: 

                                                 
2
Средња густина комуналног чврстог отпада је однос масе овог отпада и запремине, тј. представља масу у 

јединици запремине. 
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- резултате техничке анализе (масени удео влаге, масени удео испарљивих компонената, 

масени удео несагорелих компонената и масени удео фиксног угљеника), 

- вредност температуре топљења пепела, 

- резултате елементарне анализе (масени удео угљеника, кисеоника, водоника, азота, 

сумпора, пепела и влаге), 

- вредност доње топлотне моћи. 

Масени удео влаге у отпаду је од посебног значаја за процесе његове даље прераде, али 

и за послове транспорта и привременог складиштења. Удео влаге у отпаду се описује као 

маса воде по јединици масе влажноготпада. Влаге у КЧО има највише у јесењем периоду с 

обзиром да је тада највиши удео органских компонената (отпаци од хране и остало). У 

зимском и пролећномпериоду масени удео влаге је приближно 30%, а у летњем и јесењем 

периоду око 50%.Влажност комуналног чврстог отпада одређује се у лабораторијама, 

зависи од годишњих доба (највећа је у јесен). За комунални чврсти отпад резиденцијалног 

порекла (домаћинства) се креће од 30-60%.  

Минералне компоненте (несагорљиве компоненте и пепео) потичу,пре свега, од 

стакленихи металних компонената, чишћења улица и пепела насталог сагоревањем горива 

уиндивидуалним котларницама. Присуство минералних компонената у КЧО представља 

баласт. Оне смањују масени удео горивих компонената, а тиме и укупну топлотну моћ. 

Приликом сагоревања отпада, зависно од саставаминералних компонената, могуће је 

њихово разлагање и топљење. Омекшане и истопљене минералне компоненте отежавају 

процес сагоревања у слоју с обзиром да онемогућавају довод и равномерну расподелу 

ваздуха за сагоревање.Одређени проблеми се јављају и при транспорту створене шљаке 

јер у шљаци може остати и одређенидео несагорелих компонената. 

Удео испарљивих и неиспарљивих компонената даје јасну слику опонашању КЧО у 

процесу сагоревања. Испарљиве компоненте садрже и гориве и негориве компоненте. При 

загревању отпада, прво испарава груба и хигроскопна влага (негориви део испарљивих 

компонената), а затим са порастом температуре, почиње процедеволатилизације. При 

деволатилизацији отпад се разлаже на гориве гасовите компоненте којесагоревају изнад 

слоја отпада и на чврсти остатак. Чврсти остатаксадржи минералне компоненте и гориви 

део који сагорева. 
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Досадашња истраживања супоказала да је вредност топлотне моћи КЧО, у многим 

случајевима, већа од топлотне моћ и нискокалоричних горива која се користе у 

термоенергетским постројењима. Из тог разлога се КЧО може користити као гориво, с тим 

што га није ефикасно сагоревати у целини, без издвајањавредних материјала (секундарних 

сировина или рециклабилних материјала). Oсновни носиоци топлоте унутар масе КЧО су 

папир, чија је доња топлотна моћ приближно 18.000kJ/kg, пластични (вештачки) 

материјали  (40.000kJ/kg) иотпаци од исхране (19.000kJ/kg).[4] 

Енергетска моћ неких комуналних чврстих отпадних материја је од 50-88%. 

3.Управљање отпадом и интегрални систем управљања комуналним чврстим 

отпадом 

3.1 Управљање отпадом 

Управљање отпадом представља процес поступања са њим и подразумева 

спровођење мера у оквиру система сакупљања, транспорта, складиштења,припреме за 

нову употребу, односно поновно искоришћење, третмана и одлагања отпада. Наведени 

процес укључује и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање 

отпадом после затварања.[5] 

Интегрални систем управљања отпадом подразумева праћење токова отпада од 

његовог настајања,  минимизације,  преко  сакупљања,  транспорта,  третмана  и  коначног 

одлагања. Наведени систем заснива се на следећој хијерархији: 

1.  Смањење отпада наместу генерисања отпада - минимизација, 

2.  Поновно искоришћење, 

3.  Рециклажа, 

4.  Компостирање, 

5.  Анаеробна дигестија, 

6.  Инсинерација отпада, 

7.  Остали поступци третмана (пиролоза, гасификација, плазма процес, отпад као гориво, 

солидификација) и 

8.  Одлагање отпада на депоније. 

Минимизација, за разлику од других опција у хијерархији управљања отпадом, не 

представља опцију  која се може одабрати у недостатку других. Смањење отпада на месту 
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настајања се мора увек разматрати сваки пут када се доноси одлука о коришћењу ресурса. 

Као таква, мора бити осмишљена кроз целокупни животни  циклус производа, тј. већ у 

фази пројектовања, преко израде, паковања, до транспорта и пласмана производа. Такође 

и потрошачи треба да се активно укључе у редукцију отпада, односно, да приликом 

куповине бирају производе са мање амбалаже. Влада Републике Србије треба да буде 

носилац политике редукције отпада. 

Европска унија је својом политиком и увођењем прописа о амбалажи предвидела 

могућност субвенционисања произвођача који размишљају о производњи  амбалаже за 

вишеструку употребу. Уколико не постоји могућност поновне употребе, производи се 

могу прерадити за исте или сличне намене. За поновну употребу производа постоје добри 

разлози, имајући у виду да се тиме постиже: 

-смањење трошкова за произвођаче и потрошаче, 

-уштеде у енергији и сировинама, 

-смањење трошкова одлагања. 

Рециклажа (re + cycle = поновнокружење) је скуп организационо-техничко-

технолошких операција за добијање регенерата корисне сировине из једном већ 

употребљеног материјала. У питању је прерада обновљивог отпада (корисних отпадних 

материја) и добијање секундарних сировина које могу послужити за производњу истих 

или неких других производа. [6] 

Процес рециклаже укључује сакупљање, издвајање, прераду и израду нових 

производа из искоришћених ствари или материјала. Веома је важно најпре одвојити отпад 

према врстама отпадака. Многе отпадне материје се могу поново искористити ако су 

одвојено сакупљене.  

Без обзира на наведено, рециклажа је веома ефикасан начин поновног коришћења 

обновљивог отпада. Ефекти рециклаже су многобројни, а овде се наводе најзначајнији 

ефекти: драстично смањење количина индустријског и комуналног отпада који се морају 

одложити на санитарне депоније, продужен век експлоатације депонија и значајно 

успорава процес исцрпљивања природних ресурса и емисије из депонија, отварање нових 

радних места, смањује се загађивање животне средине и угрожавање здравља људи, 

смањује се број новоформираних депонија или одлагање на постојеће, не врши се 

деградација земљишта, загађивање вода и ваздуха, смањујусе трошковипроизводње у 
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односу на прераду сировина, уштеда енергије (мањи утрошак енергије за производњу из 

рециклабилних сировина него из примарних сировина), воде, добијање компоста 

иенергије, чувају се постојећи ресурси (мања количина отпада се одлаже на депоније – 

мањи простор за одлагање, а природни ресурси се мање користе за издвајање сировина - 

нарочито за Аl, Co, Ni), смањење увоза рециклабилних компоненти, економска добит 

(директна продаја и посредно учешће у осталим производним гранама ), добијају се знатне 

количине (маса или запремина) које се могу рециклирати, добијена секундарна сировина 

(након третмана физичким процесом – рециклажом) се користи/употребљава у 

технолошком процесу, смањује се експлоатација одговарајуће руде, одржавају се 

постојеће природне резерве одговарајуће руде, спроводи се концепт одрживог развоја 

одрживим управљањем отпадом.  

Типичне компоненте система рециклаже отпада у циљу повраћаја материјала и 

издвајања корисног отпада су: 

-издвајање различитих компоненти на на месту генерисања отпада – из домаћинства, 

радњи, институција, сакупљање на улици или у центрима где се сакупља рециклабилан 

отпад, 

-издвајање корисних материјала из укупне масе отпада на специјалним постројењима за 

рециклажу, 

-припрема издвојених материјала на линијама за балирање (папир, пластика), пресовање 

(метал), млевење (стакло), 

-сакупљање и издвајање органских компоненти (кухињски отпад и отпад из башти) за 

компостирање у великим постројењима. 

Основни начин за сакупљање секундарних сировина је изградња мреже постројења 

за рециклажу и сакупљање отпада која би омогућила сакупљање максималних количина 

доступног папира, стакла, пластике и метала из отпада из домаћинстава, комерцијале, 

индустрије и вратила назад у процес прераде. Регионална постројења за сортирање морају 

бити конструисана тако да омогуће завршно сортирање селективно сакупљених 

материјала. Ова постројења такође служе и за припрему материјала за транспорт (балиран 

или издробљен-иситњен отпад). 

Организовање сепарације може бити: на месту настајања ( On-site.енгл., in-situ.лаt ) 

и ван места настанка, на централном постројењу, (Off-site рециклажа). 
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Onsite рециклажа је издвајање материјала који се могу рециклирати на самом 

месту настајања, тј. становници сами сортирају материјале у посебне контејнере или кесе, 

или исте доносе на посебне платое или на трансфер станицу, а заинтересована физичка и 

правна лица сакупљају и односе на третман. 

Наведени тип рециклаже има низ предности јер: 

-успоставља се близу генератора, 

-мања је контаминација околног простора, 

-сировине постижу бољу цену на тржишту јер су мање запрљане, 

-редукује цену одлагања, транспорта отпада, третмана, 

-овакве сировине се одмах могу пласирати и прерађивати, 

-морају се изградити објекти и уградити посебна опрема за третман, 

-мора се вршити контрола квалитета секундарних сировина. 

Будући да се генерише велика количина обновљивог отпада, потреба за повећано 

искоришћавање отпада је евидентна. Овде се наводе неки од разлога за то: 

-сазнање о ограниченим природним ресурсима и потреби рационалног коришћења 

сировина којима се располаже, 

-прописи о заштити животне средине дефинишу строжије услове за одлагање отпада, па је 

неопходно да се рециклажом смањи обим отпада који се одлаже на депонију, 

-тешкоће при обезбеђењу локација за нове депоније указују на рециклажу као једну од 

могућности која се може користити са циљем да се смањи потреба за изградњом нових 

депонија. 

Типичне компоненте поступка рециклаже отпада у циљу искоришћења 

рециклабилног материјала и издвајања обновљивог отпада су: 

-издвајање различитих рециклабилних компоненти на извору настајања отпада из 

домаћинства, радњи, институција, сакупљање на улици или у центрима где се сакупља 

рециклабилан отпад (примарна рециклажа), 

-издвајање рециклабилних материјала из укупне масе отпада у постројењима за  

сепарацију рециклабилног отпада, 

-припрема издвојених рециклабилних материјала на линијама за балирање (папир, 

пластика), пресовање (метал), млевење (стакло). 
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Компостирање је третман биоразградивог отпада  под дејством микроорганизама и 

под контролисаним условима. Наведеним третманом се могу брзо, али делимично, 

разлагати влажне или чврсте органске материје, отпад од хране, баштенски отпад, папир, 

картон, помоћу аеробних микроорганизама уз присуство кисеоника и под контролисаним 

условима. Компост је производ компостирања. У питању је користан материјал, сличан 

хумусу, који нема непријатан мирис и који се може користити као средство за 

кондиционирање земљишта или као ђубриво.[7] 

Као део система у хијерархији отпада, предности компоститања јесу: крајњи 

производ има одређену тржишну вредност (треба да врати део уложених средстава), 

простор који је потребан за локацију постројења је релативно мали, а цене транспорта 

нису велике. Да би се оствариле наведене предности, потребно је изградити одговарајуће 

постројење. Међутим, изградња постројења за компостирање захтеваи велика капитална 

улагања. Додатни проблеми могу настати са пласманом добијеног производа и 

обезбеђењем сталног тржишта. Складиштење компоста може представљати проблем, јер 

захтева заузимање простора за одлагање. Квалитет компоста је важан, уколико за њега 

постоји тржиште. Искуства показују да иако се органски материјал са депоније може 

успешно трансформисати у компост, његова контаминација (посебно од честица стакла, 

метала и пластике) утиче на то да га потенцијални потрошачи нерадо користе. Зато се 

органски отпад за компостирање мора раздвајати на извору и пре одлагања на депонију. 

Третман компостирања, у принципу, спроводи се у два нивоа: 

-сакупљање и издвајање органских компоненти (кухињски отпад и отпад из башти) за 

компостирање на компостним пољима или у посебним постројењима (најчешће 

регионалног типа) и 

-промоција самосталног компостирања „у сопственом дворишту“ кроз едукацију и 

успостављање малих бункера за компостирање. 

Анаеробна дигестија јесте процес разлагања органског, биоразградивог дела 

чврстог отпада у гасове са високим уделом метана и остварује се у одсуству кисеоника. 

Наведено се може остварити путем анаеробног разлагања или анаеробне ферментације у 

реактору.После ферментације органског отпада издвојеног на извору, остатак 

ферментације (дигестат) се третира у аеробним условима до компоста. Наведени процес 

представља крајњи резултат ферментације отпада, а у већини случајева је сличан 



14 

 

аеробном компостирању. Као резултат процеса разлагања органске фракције отпада 

настају биогас, компост и вода. Отпадна вода, која настаје у процесуразлагања отпада се 

пречишћава, док се један део може вратити у процес. 

Инсинерација отпада је технологија спаљивања отпада и представља процес 

оксидације запаљивих материја садржаних у отпаду. Спаљивање отпада се примењује у 

циљу смањивања запремине отпада, а енергија која се добија из процеса спаљивања се 

може искористити за добијање топлотне и/или електричне енергије. Међутим, економска 

оправданост искоришћења енергије у почетку није увек прихватљива, имајући у виду да 

су инвестициони и оперативни трошкови инсинератора у складу са прописима ЕУ високи, 

генерално много виши од трошкова одлагања отпада на санитарне депоније комуналног 

отпада (некада могу бити до 6 пута већи). Из наведеног се може закључити да је 

инсинерација значајан и користан начин редукције отпада, и дугорочно се могу избећи 

проблеми који прате одлагање отпада на депоније. 

Посебно је значајно спаљивање опасног отпада. С тим у вези, генератори опасног 

отпада могу поседовати сопствена постројења за инсинерацију или отпад могу слати 

компанији која врши  инсинерацију у име произвођача отпада, уз надокнаду. Према 

прописима ЕУ инфективни медицински отпад се првенствено мора спаљивати у 

инсинераторима који су пројектовани за ту намену. Истовремено се не искључује 

могућност примене методе аутоклавирања „insitu“, после чега следи одлагање на 

комуналну депонију.  

Инсинерација са искоришћењем енергије, у циљу имплементације одрживог 

система управљања отпадом, треба да буде потпуни и интегрални део локалних и 

регионалних решења која треба развити у следећем  периоду. Инсинерација отпада са 

искоришћењем енергије мора бити разматрана у контексту интегралног приступа 

управљању отпадом који значи редукцију, поновну употребу и рециклажу. Када је 

инсинерација са искоришћењем енергије најпрактичнија опција за животну средину, 

неопходно је размотрити могућност комбинованог добијања топлотне и електричне 

енергије у циљу повећања ефикасности процеса и бољег пласмана добијене енергије. 

Остали поступци третмана отпада јесу: пиролиза, гасификација и плазма процес. 
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Пиролиза подразумева  процес током којег долази до разлагања органског отпада 

при високим температурама и у одсуству ваздуха. Током наведеног процеса долази до 

термичког разлагања органских материја у отпаду, при чему настају гасовити, течни и 

чврсти нуспродукти (пиролитички гас, уље и чврста фаза богата угљеником).  

У односу на температуру при којој се процес одвија могу се разликовати три варијанте 

пиролизе: 

-нискотемпературна пиролиза - до 500°С, 

-средњетемпературна пиролиза од 500 °С до 800°С, 

-високотемпературна виша од 800°С. 

Са повећањем температуре реакције повећава се и удео пиролитичког гаса у 

продуктима реакције, а смањује се удео чврсте и течне фазе. Пиролитички гас се обично 

спаљује, док се димни  гасови користе за грејање или добијање електричне енергије. 

Као високотемпературни процес, гасификација је третман отпада у присуству 

ваздуха или водене паре, који се користи у циљу добијања горивих гасова. Технологија је 

позната и заснована је на познатом процесу производње гаса из угља, а производ реакције 

је мешавина гасова. Гас који се добија у наведеном процесу се може спаљивати или 

искористити у постројењима за когенерацију. Због високе температуре процеса долази до 

витрификације (претварање у стакло) шљаке настале у процесу. Гасификација још увек 

није широко прихваћен поступак за третман отпада, јер захтева гориво које мора бити 

релативно хомогеног састава. Имајући у виду да отпад представља хетерогену смешу,  за 

гасификацију комуналног отпада је потребан предтретман. 

Плазма процес представља алтернативни процес третмана отпада (енергија 

ослобођена електричним пражњењем у инертној атмосфери). Наведеним процесом се 

постижу температуре од 5.000°С до 15.000°С. Услед високе температуре која се развија у 

току процеса долази до разлагања органских материја из отпада и топљења неорганских 

материја. У гасовитој фази долази до интензивног разлагања органских молекула, што 

готово у потпуности елиминише штетне емисије, што уједно представља и главну 

предност плазма поступка. Неорганске материје се након топљења витрификују, тако да се 

могу употребити као додатак грађевинским  материјалама, или се могу безбедно 

одложити.  
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Отпад је гориво у појединим индустријским процесима и постројења за 

производњу енергије раде под условима који дозвољавају коришћење отпада високе 

топлотне моћи уместо конвенционалног горива. Најчешћи пример је производња цемента, 

где високе температуре и дуго време задржавања обезбеђују потпуно сагоревање отпада. 

Отпад који се спаљује у наведеним процесима укључује комунални отпад, гуме, утрошене 

раствараче, отпад из рафинерија, месно коштано брашно и др. Термоелектране и градске 

топлане које служе за снабдевање градова топлотном енергијом, такође, могу 

представљати значајне инфраструктурне објекте за сагоревање отпада.  

Директива ЕУ о спаљивању отпада прописује дозвољене граничне вредности 

емисије за постројења која користе алтернативна горива. 

Физичко-хемијски третман отпада обухвата: неутрализацију, минерализацију, 

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

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

карактеристике отпада.  

Као један од физичко-хемијских третмана отпада, солидификација је термин који 

се користи за широк опсег третмана који мењају физичко-хемијска својства отпада са 

циљем да се учине погодним за одлагање на депонију. Солидификација се примењује за 

третман течног отпада и муљева који садрже тешке метале и опасан отпад. Циљ 

солидификације је да се отпад конвертује у облик у коме се његови конституенти 

имобилишу тако да не могу бити излужени у околину. 

Одлагање необновљивог отпада представља контролисано, трајно одлагање 

дефинитивног отпада на депоније. У самом почетку одлагања отпада, због чињенице да су 

депоније требале да представљају јефтин начин одстрањивања отпада, није се водило 

рачуна о заштити животне средине. Такав приступ је довео до деградације чинилаца 

животне средине и до њеног угрожавања производима процеса разлагања отпада на 

депонијама. У новије време, међутим, депоније се пројектују тако да у оквиру своје 

локације задрже продукте разлагања депонованог отпада и да у дужем временском 

периоду не угрожавају животну средину. И поред чињенице да се све више отпад третира  

(рециклажа, компостирање и спаљивање) у многим земаљама, депоније и даље 

остајуједино место за трајно депоновање дефинитивног отпада. 
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Према досадашњој пракси одлагања необновљивог и обновљивог отпада, постоје 

три типа депонија за одлагање необновљивог  отпада: 

-депоније за одлагање неопасног отпада, 

-депоније за одлагање инертног отпада, 

-депоније за одлагање опасног отпада. 

Одлагање отпада врши се према типу пројектоване депоније. Тако се неопасан 

отпад одлаже на санитарне депоније. Према техничкој пројекцији, санитарне депоније 

представљају санитарно-технички уређен простор на коме се одлаже отпад који као 

материјал настаје на јавним површинама, у домаћинствима, у процесу производње, 

односно рада, у промету или употреби, а који нема својства опасних материја и не може се 

прерађивати односно рационално користити као индустријска сировина или енергетско 

гориво.  

За разлику од санитарних депонија, депоније намењене за одлагање опасног отпада 

се пројектују са посебним техничким захтевима. Пре одлагања, опасан отпад мора бити 

претходно третиран у складу са прописима.  

Без обзира на изборну опцију, депоније су неопходне, јер увек постоји један део 

отпада који се мора одложити на депоније. 

Када је у питању одлагање КЧО, изградња санитарних депонија представља једно 

од добрих решења. Изградња регионалних санитарних депонија, која подразумева и 

изградњу нових објеката као што су трансфер станице, је веома скупа инвестиција. 

Трансфер станица је место до којег се отпад допрема и привремено складишти.  

Санитарна депонија је опремљена савременим возилом-компактором, који врши 

разастирање, ситњење и сабијање отпада (3m
3 

отпада се сабије на 1m
3
). За градове од 

150.000-200.000 становника се користи компактор од 36 тона. Сабијањем отпада се 

продужава експлоатациони период депоније, смањује се површина коју треба прекрити 

инертним материјалом, смањује се слегање терена, потпуно попуњава ћелија. Наведени 

поступак омогућава једноставнију завршну обраду, односно техничу рекултивацију 

депоније, или сегмента у коме је депоновање завршено. Добро сабијање отпада 

представља кључни фактор у раду санитарне депоније.  
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Приликом израде Регионалних планова управљања отпадом треба размотрити све 

напред наведене опције. Регионални план се ради за просторни обухват од најмање 

200.000. становника, а у циљу минимизације трошкова по тони депонованог отпада.  

Приликом одабира локације за трансфер станицу, неопходна је добра саобраћајна 

повезаност (највећа дужина транспорта од најудаљеније трансфер станице до регионалне 

депоније не би требало да пређе 80km, а ако се отпад директно транспортује, транспортни 

пут не би требало да пређе дужину пута већу од 20km). 

Директиве Европске уније о отпаду наглашавају развој мера као што су: 

-промовисање чистије технологије, 

-уклањање опасних карактеристика отпада третманом, 

-успостављање техничких стандарда који би ограничили садржај одређених опасних 

матетрија у производима, 

-промовисање поновног коришћења и рециклаже отпада, 

-примена економских инструмената, 

-анализа животног циклуса производа, 

-развој система еко-обележавања. 

Осим наведеног, принципи управљања отпадом јесу: 

-принцип превенције, 

-принцип хијерархије, 

-принцип предострожности,  

-принцип „загађивач плаћа“, 

-принцип близине.[8] 

Принцип превенције подразумева да се обезбеди очување природе и природних 

ресурса путем смањења количина произведеног отпада. 

Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у пракси управљања 

отпадом:  

- превенција стварања отпада, редукција коришћења ресурса и смањење количина и/или 

опасних карактеристика генерисаног отпада; 

- поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу намену; 

-  рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или 

другог производа; 
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- искоришћење, односно искоришћење вредности отпада применом различитих 

технологија третмана; 

- одлагање отпада депоновањем, уколико не постоји друго одговарајуће решење. 

Принцип предострожности значи да ''уколико постоји могућност озбиљне или 

неповратне штете, одсуство пуне научне поузданости не може бити разлог за 

непредузимање мера за спречавање деградације животне средине”. Свака активност мора 

бити планирана и спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у 

животној средини. [7] 

Принцип ''загађивач плаћа'' значи да загађивач мора да сноси пуне трошкове настале 

угрожавањем животне средине. Потенцијални трошкови стварања, третмана и одлагања 

отпада морају се рефлектовати у цени производа и наплатама везаним за управљање отпадом. 

Принцип близине и регионалног приступа управљању отпадом значи да  отпад треба 

третирати или одлагати што је могуће ближе месту његовог настајања, односно у региону 

у којем је произведен како би се у току транспорта отпада избегле нежељене последице на 

животну средину. Избор локације постројења за третман или одлагање отпада врши се у 

зависности од локалних услова и околности, врсте отпада, његове запремине, начина 

транспорта и одлагања, економске оправданости, као и од могућег утицаја на животну средину. 

Поред наведених, овде се наводе и следећи: 

-принцип избора најоптималније опције за животну средину и 

 -принцип одговорности произвођача.  

Избор најоптималније опције за животну средину је систематски и консултативни 

процес доношења одлука који обухвата заштиту и очување животне средине. Примена 

избора најоптималније опције за животну средину установљава, за дате циљеве и 

околности, опцију или комбинацију опција која даје највећу добит или најмању штету за 

животну средину у целини, уз прихватљиве трошкове и профитабилност, како дугорочно, 

тако и краткорочно. 

Принцип одговорности значи да су произвођачи, увозници, дистрибутери и 

продавци производа који утичу на пораст количине отпада одговорни за отпад који настаје 

услед њихових активности. Произвођач сноси највећу одговорност јер утиче на састав и 

својствапроизвода и његове амбалаже. У том смислу, произвођач је обавезан да брине о 
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смањењу стварања отпада, развоју производа који су рециклабилни и развоју тржишта за 

поновну употребу и рециклажу својих производа.
3
 

3.2 Интегрални систем управљања комуналним чврстим отпадом 

Интегрални систем управљања КЧО састоји се из шест функционалних елемената (слика2): 

- настајање отпада, 

- привремено одлагање отпада (одлагање и чување на месту извора), 

- сакупљање отпада, 

- транспорт отпада, 

- прерада (уклањање) отпада, 

- коначно одлагање отпада. 

Слика 2 - Елементи интегралног система управљања комуналним чврстим отпадом 

(Извор: Христина Стевановић Чарапина, Александар Јововић, Јасна Степанов (2010),Оцена 

животног циклуса LCA (Life Cycle Assessment) као инструмент у стратешком планирању 

управљања отпадом, Универзитет Educons, Сремска Каменица, страна 35) 

Настајање отпада је фаза у којој одређени материјал престане да служи својој сврси 

и постане баласт кориснику. Ова фаза је први критичан фактор у управљања комуналним 

чврстим отпадом, јер количина, састав и сезонска колебања отпадака одређују начине и 

методе привременог одлагања, сакупљања, транспорта, прераде и коначног одлагања. 

                                                 
3
Стратегија управљања отпадом за период 2010 – 2019. године „Службени гласник РС“, 29/2010. 
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Привремено одлагање је фаза одбацивања коришћеног материјала која се састоји 

од руковања, одлагања и евентуалне прераде (смањење запремине, сортирање или нека 

друга операција на месту настајања). 

Сакупљање је фаза која представља операцију у којој надлежне службе или сами 

грађани односе привремено одложени отпад на даљу прераду или коначно одлагање. 

Генерално посматрано, сакупљање обухвата складиштење, место и фреквенцију 

сакупљања и издвајање корисних сировина. 

Транспорт је фаза у којој се сакупљени отпад превози до места прераде, односно 

места коначног одлагања. Може се обављати институционално, од стране овлашћене 

организације или оператера или индивидуално, од стране произвођача отпада. 

Прерада је фаза која представља најсложенију операцију у интегралном систему 

управљања комуналним чврстим отпадом и састоји се од: сортирања, припреме, прераде и 

поновног коришћења у форми истог или потпуно новог производа. 

Коначно одлагање је последња фаза система при чему се може одлагати остатак од 

прераде или почетни отпад. Коначно одлагање подразумева и евентуалну експлоатацију 

одложеног отпада и нус-продуката.
4 

4. Нормативна регулатива Републике Србије и општине Аранђеловац о отпаду 

4.1 Нормативна регулатива Републике Србије 

По питању националног законског оквира, кључни закон који директно уређује 

област управљања комуналним чврстим отпадом у Републици Србији је Закон о 

управљању отпадом(Сл.гласник РС 36/09, 88/10 и 14/16). [9] 

 До доношења Закона о управљању отпадом, област управљања отпадом била је 

парцијално уређена прописима који углавном нису били усклађени са регулативом 

Европске уније. Управо његовим доношењем, а на основу њега и великог броја 

подзаконских прописа, област управљања отпадом регулисана је у складу са 

законодавством Европске уније. 

Закон о управљању отпадом уређује врсте и класификацију отпада; планирање 

управљања отпадом; субјекте, одговорности и обавезе у управљању отпадом; управљање 

                                                 
4
Првослав М. Јовановић (2013), Заштита животне средине и одрживи развој, Прво издање, Скрипта, Висока 

технолошка школа струковних студија Аранђеловац, Аранђеловац, страна 40. 
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посебним токовима отпада; услове и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање 

отпада; извештавање; финансирање управљања отпадом; надзор и друга питања од значаја 

за управљање отпадом.  

Циљ Закона о управљању отпадом је да се обезбеде и осигурају услови за: 

- смањење настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним 

коришћењем природних богатстава, као и смањење опасних карактеристика отпада 

чији се настанак не може избећи, 

- поновну употребу и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада и 

коришћење отпада као енергента, 

- правилно одлагање отпада, 

- санацију неуређених одлагалишта отпада. 

Такође поред Закона  донет је ивелики број законских и подзаконских аката који ближе 

одређују поједине одредбе овог закона. 

Један од кључних закона који је такође донет 2009. године у оквиру сета закона у 

области заштите животне средине, а којим се, директно утврђује област управљања 

отпадом, тачније амбалажним отпадом је Закон о амбалажи и амбалажном отпаду 

(Сл.гласник РС 36/09). [10] 

Горе наведени закон уређује: услове заштите животне средине које амбалажа мора да 

испуњава за стављање у промет; управљање амбалажом и амбалажним отпадом; 

извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду; економске инструменте и друга питања 

од значаја за управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Примењује се на увезену 

амбалажу, амбалажу која се производи, односно ставља у промет и сав амбалажни отпад 

који је настао привредним активностима на територији Републике Србије, без обзира на 

његово порекло, употребу и коришћени амбалажни материјал. 

Поред Закона о управљању отпадоми Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, 

постоји низ закона донетих од стране Скупштине Републике Србије којима се, у мањој 

или већој мери, директно или индиректно, уређује област управљања отпадом, а од којих 

треба поменути: 

- Закон о потврђивању Базелске конвенције о прекограничном кретању опасних отпада и 

њиховом одлагању (''Службени лист Савезне Републике Југославије - Међународни 
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уговори'', 2/1999) - обезбеђује међународно усаглашене механизме и инструменте за 

контролу прекограничног кретања отпада, 

- Закон о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', 135/04, 

36/09, , 72/09 43/11 и 14/16.) 

- - уређује интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање 

права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос 

привредног развоја и животне средине у Републици Србији, 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник 

Републике Србије'', 135/04 и 88/10) - уређује услове, начин и поступак вршења процене 

утицаја одређених планова и програма на животну средину, ради обезбеђивања 

заштите животне средине и унапређивања одрживог развоја интегрисањем основних 

начела заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма, 

- Закон о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник Републике Србије'', 

135/04 и 88/10) - уређује поступак процене утицаја за пројекте који могу имати 

значајне утицаје на животну средину; садржај студије о процени утицаја на животну 

средину; учешће заинтересованих органа и организација и јавности; прекогранично 

обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на животну средину друге 

државе; надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину, 

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(''Службени гласник Републике Србије'', 135/04) - уређују услове и поступак издавања 

интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати негативне утицаје на 

здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и 

постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања 

животне средине, 

- Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', 129/07 и 83/14 - 

други закон) -  уређује јединице локалне самоуправе; критеријуме за њихово оснивање, 

надлежности; органе; надзор над њиховим актима и радом; заштиту локалне 

самоуправе и друга питања од значаја заостваривање права и дужности јединица 

локалне самоуправе, 

- Закон о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', број 88/11) 

- одређује комуналне делатности и уређује опште услове и начин њиховог обављања, 
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- Закон о комуналној полицији (''Службени гласник Републике Србије'', 51/09) - уређује 

образовање, унутрашње уређење, послове, овлашћења, контролу и заштиту комуналне 

полиције, 

- Закон о регионалном развоју (''Службени гласник Републике Србије'', 51/09 и 30/10) - 

уређује начин одређивања области које чине регион и начин одређивања јединица локалне 

самоуправе које чине област,  показатеље степена развијености региона и јединица локалне 

самоуправе, разврставање региона и јединица локалних самоуправа према степену 

развијености,  развојне документе,  субјекте регионалног развоја, мере и подстицаје и изворе 

финансирања за спровођење мера регионалног развоја, 

- Закон о Просторном плану Републике Србије (''Службени гласник Републике Србије'', 

88/2010) - утврђује дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите 

простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са 

природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној 

територији. 

У процесу приближавања Европској унији, предузете су и предузимају се активности 

чији је циљ хармонизација националног са ЕУ законодавством. Кључне директиве ЕУ у 

области управљања отпадом укључене у Закон о управљању отпадом су: 

- Директива 2008/89/ЕC о отпаду која замењује и допуњује Оквирну директиву 

75/442/ЕЕC, 2006/12/ЕC (Оквирна директива), 

- Директива Савета 99/31/ЕС о депонијама, 

- Одлука Савета о успостављању критеријума и процедура за прихватање отпада на 

депонији у складу са Директивом 99/31/ЕС, 

- Директива Савета 2000/76/ЕС о спаљивању отпада, 

- Директива Савета 94/62/ЕС о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена Директивом 

2004/12/ЕС, 

- Директива Савета 91/157/ЕЕC о батеријама и акумулаторима који садрже опасне 

супстанце, 

- Директива 86/278/ЕЕC о заштити животне средине и посебно земљишта у случају 

коришћења секундарних ђубрива у пољопривреди, 

- Директива Савета 75/439/ЕЕC о одлагању отпадних уља,  

- Директива Савета 2000/53/ЕC о отпадним возилима, 
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- Директива 91/689/ЕЕC о опасном отпаду допуњена Директивом 94/31/ЕC, 

- Директива 2002/96/EC о отпаду од електричне и електронске опреме, 

- Директива 96/59/ЕC о одлагању PCB и PCT. 

4.2 Нормативна регулатива општине Аранђеловац 

Према Закону о управљању отпадом, надлежности општине Аранђеловац у управљању 

КЧО јесу:  

- доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом 

спровођењу; 

- уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним отпадом на својој 

територији; 

- уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним отпадом; 

- издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом, води евиденцију и податке 

доставља министарству Заштите животне средине; 

- на захтев министарстваЗаштите животне срединеили надлежног органа аутономне 

покрајине даје мишљење у поступку издавања дозвола; 

- врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом, као 

и друге послове утврђене законом. 

Кључни пропис општине Аранђеловац у области управљања отпадом је Локални план 

управљања отпадомопштине Аранђеловац (2012-2022).  

Основни циљеви Локалног  плана управљања отпадом општине Аранђеловац (2012-2022) 

јесу: 

-планирање руковања отпадом на начин који ће унапредити досадашњи систем управљања 

отпадом и довести до рационалног коришћења рециклабилних компоненти као ресурса, 

-минимизација отпада који се одлаже на градско сметљиште селекцијом КЧО 

спровођењем примарне (на извору настајања) и секундарне (на градском сметлишту) 

селекције,  

-повећање ефикасности коришћења ресурса на територији општине Аранђеловац, односно 

допринос одрживом развоју кроз развој система управљања отпадом који ће обезбедити 

контролу стварања отпада, искоришћење отпада и подстицаје за инвестирање и 

афирмацију економских могућности које настају из отпада, 
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-успостављање система и организације управљања отпадом на начин којим се обезбеђују 

најмањи ризици и опасности по животну средину, 

-стварање услова за превенцију настајања отпада, поновно искоришћење и рециклажу 

отпада, искоришћење његових кориснихсвојстава, одлагање ако не постоји друго 

одговарајућерешење, као и развијање свести о управљању отпадом, 

-чишћење дивљих депонија и санација постојеће градског сметлишта до истека периода 

њене експлоатације.[11] 

 Надлежност управљања комунални отпадом на територији Општине Аранђеловац 

поверена је ЈКП „Букуља“ из Аранђеловца, на основу одлуке Скупштине Општине 

Аранђеловац о Комуналном уређењу града број: 27. од 28.априла 2011. године. 

 Према подацима добијеним из локалне самоуправе и подацима са сајта Агенције за 

заштиту животне средине,оператерима са територије општине Аранђеловац издате су 

следеће дозволе за управљање отпадом: 

Табела 1: Дозволе за управљање отпадом које је издало (министарство Заштите животне 

средине): 

Назив оператера Сакупљање Транспорт Складиштење Третман Одлагање 

АУТОМОНТАЖА Да Да Не Не Не 

БРВНАРЕ ЈЕЛА Да Не Не Не Не 

СИМ МЕТАЛИ Да Да Не Не Не 

УНИВЕРЗУМ ЕXПОРТ-

ИМПОРТ 

Не Да Не Не Не 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 

АРАНЂЕЛОВАЦ,РЈ 

ОПШТА БОЛНИЦА 

АРАНЂЕЛОВАЦ 

Да Да Да Да Не 

 

Табела 2: Дозволе за управљање отпадом које је издала локална самоуправа: 

Ред.бр. Врста дозволе 

1. Дозвола за складиштење, регистарски број: 006, оператеру постројења ,,ЕКО СИСТЕМ'' 

ПР Нада Степановић из Аранђеловца, са пословним седиштем у Бањи, Марниновац бб, 

којом се одобрава рад целокупног постројења за складиштење неопасног отпада. 

 

2. Интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног 

отпада, регистарски број: 007, оператеру постројења „ЛЕВАК” Д.О.О. из Буковика, са 

пословним седиштем у Буковику бб општина Аранђеловац којом се одобрава рад 



27 

 

целокупног постројења за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног 

отпада. 

3. Интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног 

отпада, регистарски број: 008, оператеру постројења ЖАРКО МУСИЋ ПР, 

ТРГОВИНСКА РАДЊА „БИЗ МЕТАЛИ” из Аранђеловца, са пословним седиштем у 

Аранђеловцу ул. Рисовачки пут бб општина Аранђеловац којом се одобрава рад 

целокупног постројења за складиштење и третман неопасног отпада. 

4. Издаје се интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада, регистарски 

број 004, оператеру постројења „НОВОТЕРМ ПЛУС“ д.о.о. из Аранђеловца, са 

пословним седиштем у ул. Доктора Будимировића бр. 40, којом се одобрава рад 

целокупног постројења за складиштење и третман неопасног отпада. 

 

5. Интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног 

отпада, регистарски број 005, оператеру постројења „УНИОН ПРОМЕТ ПЛУС” Д.О.О. 

из Аранђеловца, са пословним седиштем у Бањи улица Крћевачки пут бб, којом се 

одобрава рад целокупног постројења за складиштење и третман неопасног отпада. 

6. Интегрална дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и третман  отпада, 

регистарски број 001, оператеру постројења, НЕНАД МУСИЋ ПР ''МЕТАЛ МУСИЋ'' из 

Аранђеловца, са пословним седиштем у ул. Рисовачки пут бб  којом се одобрава рад 

целокупног постројења за сакупљање, транспорт, складиштење и третман неопасног 

отпада и то обојених метала (алуминијум, бакар и месинг), и феро-метала. 

7. Интегрална дозвола за сакупљање, откуп, транспорт, складиштење и третман неопасног 

отпада, регистарски број 003, оператеру постројења АЛЕКСАНДРУ ЦОЉИ ПР „Муки“ 

из Аранђеловца, са пословним седиштем у ул. 1300 Каплара бб, Буковик-Аранђеловац, 

којом се одобрава рад целокупног постројења за сакупљање, откуп, транспорт, 

складиштење и третман неопасног отпада. 

8. Интегрална дозвола за складиштење и третман неопасног отпада, регистарски број 002, 

оператеру постројења „Универзум кубршница“ АД из Аранђеловца, са пословним 

седиштем у ул. Крћевачки пут бб, којом се одобрава рад целокупног постројења за 

складиштење и третман неопасног отпада. 
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ТЕОРИЈСКИ ДЕО 

1. Генератори комуналног чврстог отпада на територији општине Аранђеловац 

Према попису становништва у Републици Србији из 2011. године, 46.225
5
 

становника живи на територији општине Аранђеловац. Од тог броја, 24.797 (45364%) 

становника живи у урбаној, а 21.426 (46,36%) у руралној средини. [12] 

 Наведени број становника општине Аранђеловац живи у 15.763 домаћинстава. Од 

укупног броја домаћинстава, градско насеље Аранђеловац има 8.339 домаћинстава, а 

сеоска 7.424.  

1.1 Комунални чврсти отпад 

Наведена домаћинства – 15.763, која живе у 18 сеоских насеља и градском насељу 

Аранђеловац су генератори КЧО. 

Највеће количине неопасног индустријског отпада (има природу и састав сличан 

КЧО) који се генерише и сакупља у општини Аранђеловац, односи се на прераду следећих 

сировина: глина, камен, метал, дрво, пластика идруги. 

Од индустријских грана, значајно су заступљене индустрије чије су сировине: 

-дрво, 

-метал, 

-глина и 

-камен. 

Произвођачи индустријског отпада који има својства КЧО чија је сировина: 

а)  глина (производња керамике)   

-производња керамике, има их укупно 11, од тога у градском насељу Аранђеловцу 2 

(радње - 2), а у сеоском 9 (фабрике -3, погон за израду електрокерамике и  рудници глине 

од којих већина не ради). Некадашња успешна предузећа на којима се заснивао развој 

града, „ИЕП“ (Индустрија Електро Порцелана) и „Шамот“ – фабрика Аранђеловац, 

годинама не раде.  

                                                 
5
Републички завод за статистику 
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б)камен  

-каменорезачке радње, има их укупно 55 и све се налазе у сеоским насељима (радње - 27, 

фабрике - 2, погон за израду мермерних плоча, производња бетонске галантерије - 4, 

млевење камена -8, експлоатација камена - 10, рудник гранита - 2 и резање камена). 

в) дрво 

Од укупно седам (7) столарских радионица/радњи, има их има на територији општине 

Аранђеловац,  три (3) су градском насељу Аранђеловцу 3 (две радње и резање грађе) , а 

чертири(4) у сеоским (радња, фабрика и резање грађе - 2). 

д) метал 

-занатске радње, има их  укупно  6, од тога у градском насељу Аранђеловцу  1 (радња), а у 

сеоским 5 (радња -2, метало стругарска радња, погон за обраду метала и гвожђара). 

Наведени генератори генеришу следеће отпадне материје:  

а) глина (производња керамике) 

-керамички материјали (шкарт), 

-шпон, 

-керамичка прашина (састав: оксиди Al, Si, Ca, Tiи остали),  

-истрошени и замењени делови машина и опреме.  

б) камен 

-прашина, 

-секундарне сировине (PVC и папирна амбалажа, палете, камен  лошег квалитета,итд.).  

в) метал 

-отпаци од металних делова при обради метала, 

-шкарт, 

-папирна амбалажа.  

г) дрво 

-прашина, 

-пиљевина, 

-секундарне сировине (PVC и папирна амбалажа).  

Највећи генератори  КЧО на територији општине Аранђеловац су:Бања Комерц 

Бекамент Д.О.О., Беаз плус д.о.о., Omya Венчац д.о.о., Стублина д.о.о., Пештан д.о.о., 

Фабрика „Шамот“ – Даросава; „Стублина“ – Стојник. 
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Поред наведених, постоје и мањи генератори КЧО који се углавном баве 

производњом камена и ватросталних опека, прерадом дрвета и другим сличним 

делатностима. 

У области пољопривреде заступљене су: 

-фарме (8); 

-ветеринарске станице (6);  

-пољопривредне произвођаче (преко 5);  

-млин за услужну мељаву житарица (2); 

-пољопривредне апотеке (преко 5);  

-сточна пијаца;  

-предузеће „Greeny“; 

-Фортуна Аграр. 

У последњих неколико година на територији општине Аранђеловац, значајно су увећане 

површине под засадима воћа. 

Произвођачи КЧО, у области пољопривреде (3.051 домаћинство), генеришу следеће садржаје:  

-стајско ђубре; 

-амбалажа; 

-неискоришћена шаша; 

-замењени делови од пољопривредних машина; 

-шкарт (који се поново враћа у производњу); 

-угинуле коке и пилад; 

-кокошије ђубриво; 

-труло воће (јабуке) орезане гране (које се ситне и уз додатак стајског ђубрета 

компостирају и користе за ђубрење засада органским ђубривом). 

Када је у питању област саобраћаја заступљене су следеће радње/радионице:  

-аутолимарске (3);  

-аутомеханичарске (8); 

-вулканизерске (преко 5); 

-аутоелектричарске (3); 

-бензинске пумпе (12); 

-сервиси за прање возила (преко 10); 
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-ауто-отпаде (5); 

-ауто сервисе (преко 10); 

-ауто делове (преко 10); 

-„Ластин“ паркинг и гаража. 

Наведени произвођачи КЧО, у области саобраћаја, генеришу следеће садржаје: 

-прашина; 

-чађ; 

-лагерована гума; 

-делови заостали у процесу поправке и вулканизације;  

-папирна амбалажа и  

-КЧО.  

1.2 Резиденцијални (стамбени) 

Ова врста КЧО генерише се у  домаћинствима чији чланови станују у зонама 

колективног становања (стамбеним зградама). 

У градском насељу Аранђеловац има око 700 домаћинстава која су генератори ове 

врсте отпада. 

Садржај ове врсте КЧО је различит, а овде се наводи: 

-чврсти отпаци биљног и животињског порекла од хране, 

-запаљиви и незапаљиви отпаци од дрвета, пластике, гуме, папира, текстила, стакла. 

керамике и слично, 

-пепео, шљака и дуге резидуе горења запаљивих материја. 

Од наведеног садржаја, преко 50% је инертног отпада, око 40% органског порекла, а 

запаљиво је око 10%. 

1.3 Комерцијални 

 Генератори наведене врсте КЧО су: 

-трговинске радње, 

-угоститељски и спортски објекти, 

-пословне зграде, 

-сервиси, 

-пијаце. 
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Четири велике приватне трговинске радње „Фортуна“ (са 6 објеката), „Домино“ са 

Трговинама „Паркић“ (две), „Три О“ (четири) и „Звезда“ (три), са више од 30 мањих, су 

генератори комерцијалног отпада.  

Од 32 угоститељска објекта, 3 ресторана и један хотел („Хотел „Извор“) налазе се у 

градском насељу Аранђеловцу, а у сеоском има 28 (ресторани - 5, хотел, кафане - 20, 

мотели - 2 и посластичарница). Они, четири велика спортска објекта (две великесале - 

Градска и средњошколска), четири фискултурне сале и два спортска објекта позната као 

„балон“ објекти су генератори комерцијалног отпада. 

Осим у наведеним објектима комерцијалнни отпад настаје и у више пословних 

зграда, преко 20 разних сервиса и три пијаце (зелена, „бувљак“ и сточна).   

Током рада свих наведених објеката генерише се, у највећем проценту, амбалажни 

отпад.  

1.4 Иституционални 

Генератори ове врсте КЧО на територији општине Аранђеловац јесу:  услужне 

делатности (туризам, трговине, угоститељство, спортско-рекреативни центри, образовне, 

здравствене и културне институције). 

У области туризма заступљени су следећи објекти:  

-дом културе (7) и  

-објекат сеоског туризма.  

Има их 8 и сви се налазе у сеоским насељима.  

Институционални отпад који се генерише у области туризма чине рециклабилна 

амбалажа: стакло, пластика, картон и папри, метал, текстил и слично. 

Број образовних институција на територији општине Аранђеловац је 24, од тога у 

градском насељу Аранђеловцу 15 (предшколске установе - 6, основне - 5, средње школе - 3 и 

Висока школа струковних студија), а у сеоским 9 (предшколске установе - 3 и основне - 6).  

Здравствена установа Аранђеловац – Општа болница, Дом здравља,  диспанзери - 

2, амбуланта, апотеке, лабораторије и две амбуланте у сеоским насељима, као и приватне 

апотеке (9), ветеринарске амбуланте и стоматолошке организације су генератори 

институционалног отпада. 

Образовне и здравствене институције, у највећем проценту, генеришу следећи 

КЧО: папир и картон, пластику, стаклену амбалажу, метал и слично.  
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Будући да се не врши сакупљање у свих 19 насеља (18 сеоских и једном градском) 

и мерење количина сакупљеног КЧО, нису познате укупне количине истог које се 

генеришу у току једног дана по становнику. [13] 

1.5 Грађевински 

Грађевинске фирме и предузетници су генератори ове врсте КЧО. Он настаје током 

рушења, изградње, реновирања и адаптације зграда и других објеката. У питању су 

рециклабилне компоненте КЧО, и то отпаци неких грађевинских материјала као што су: 

дрво, бетон, асфалт, метал, гипс, цигла, опеке, земље од ископа, керамика  и сличнo. Ова 

врста отпада генерише се и на стовариштима (има их више) грађевинског материјала 

приликом истовара и утовара истог. 

1.6 Отпад настао радом комуналних служби 

Ова врста отпада настаје радом ЈКП „Букуља“ и ЈКП „Зеленило Аранђеловац“. У 

току свог рада, ова ЈКП генеришу КЧО који настаје чишћењем и одржавањем хигијене 

јавних и зелених површина (највећа је Споменик природе „Парк Буковичка Бања“, потом 

два мања парка и блоковске зелене површине) и градске улице. Најчешће је у питању 

баштенски отпад/зелени отпад – лишће, гранчице, слама, иглице четинара, остаци суве 

траве и живице, стабљике цвећа и поврћа, кора, иверје, папир, картон, амбалажа, опушци 

и слично. 

1.7 Отпад из постројења за прераду сирове воде и пречишћавање отпадних вода 

На територији општине Аранђеловац налазе се Филтер станица и два постројења за 

пречишћавање отпадних вода (ППОВ).  

Филтер станица је постројење за прераду сирове воде и добијање квалитетне и 

хемијски исправне воде за пиће. 

У сеоском насељу Бања је ППОВ које ради континуирано, а повремено у сеоском 

насељу Даросава. 

У току рада наведених постројења, као нус продукат, генеришу се различити 

чврсти материјали на решетки и осушени муљеви. 



34 

 

2. Стање, анализа и идентификација слабости легалних токова комуналног 

чврстоготпада на територији општине Аранђеловац 

2.1 Стање 

2.1.1 Настајање 

Комунални чврсти отпад настаје код произвођача отпадних материја. Када је у 

питању општина Аранђеловац, они су, као и у свакој другој локалној заједници, 

привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно предузетник, чијом 

активношћу настаје отпад и/или чијом активношћу предходног третмана, мешања или 

другим поступцима долази до промене састава или природе отпада. 

Следи приказ фаза и локација током којих и на којима настаје КЧО на територији општине 

Аранђеловац. 

То јесу: 

*правна лица 

-привредна друштва, предузећа или друга правна лица и предузетници и 

-јавне службе  

*физичка лица  

*грађани. 

Највеће количине КЧО настају током: 

-експлоатације сировина (каменоломи мермера и камена на планини Венчац) и гранита у 

сеоском насељу Буковик, 

-одвајања отпадних примеса од сировине, прерада сировине и производња материјала који 

се користи за добијање финалног производа (Бања Комерц Бекамент Д.О.О., Беаз плус 

д.о.о., Omya Венчац д.о.о., Стублина д.о.о., Пештан д.о.о., Циглана „Универзум“, Баумит, 

Фабрика Шамота у сеоском насељу Даросава, каменорезачке радње – „Шумадија гранит“ 

и друге), 

-пољопривредне производње, 

-гајења стоке и живине на фармама, 

-употребе/коришћења/потрошње финалних или полуфиналних производа (животињских 

намирница – хране и напитака, одеће, обуће, средстава личне хигијене и за одржавање 

хигијене становања, лекова и слично) у домаћинствима, то јест настајања амбалажног 

отпада и слично. 
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Поред наведених, постоје и мањи субјекти код којих настаје КЧО. 

Када је у питању настајање отпада, не постоји катастар генератора отпада, као ни 

подаци о количинама које настају у току једне календарске године. 

2.1.2 Смањење отпада на извору настанка 

Већ више година не постоји смањење отпада на извору настанка на територији 

општине Аранђеловац. То није прихватљиво, будући да Фабрика минералне воде „Књаз 

Милош“ АД је пунилац наведене воде и безалкохолних сокова. Након употребе 

производа, остаје амбалажни отпад – PVC (у великим количинама), стакло, лименке. Ако 

се томе дода да на територији општине Аранђеловац делују две велике трговинске радње – 

„Фортуна“ и „Домино“, у којима се продају производи који су упаковани у рециклабилну 

амбалажу (посебно четири рециклабилне компоненте – пластика, стакло, картон и папир и 

лименке), онда је неопходно организовати смањење отпада на извору настајања. 

2.1.3 Сакупљање 

Сакупљање КЧО на територији општине Аранђеловац организовано је у  градском 

насељу Аранђеловац и десет сеоских. Просторни обухват сакупљања КЧО на територији 

општине Аранђеловац приказан је у табели 3. 

Табела 3-Просторни обухват скупљања КЧО на територији општине Аранђеловац (извор: 

Локални план управљања отпадом општине Аранђеловац (2012-2022)). 

 

Ред. 

број 
Назив насеља 

Да ли сакупља ЈКП 

„Букуља“ 

 Градско  

1. Аранђеловац да 

 Сеоска  

1. Бања да 

2. Босута да 

3. Брезовац не 

4. Буковик да 

5. Венчане не 

6. Врбица да 

7. Вукосавци не 

8. Гараши да 

9. ГорњаТрешњевица не 

10. Јеловик да 
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11. Копљаре не 

12. Мисача да 

13. Орашац да 

14. Даросава да 

15. Прогореоци не 

16. Раниловић да 

17. Стојник не 

18. Тулеж не 

 
У табели 4 приказан је број корисника сакупљања отпада према броју домаћинстава на 

територији општине Аранђеловац.  

Табела 4- Приказ броја корисника према броју домаћинстава на територији општине 

Аранђеловац (извор: Локални план управљања отпадом општине Аранђеловац (2012-2022) 

 

Редн

и 

број 

Назив насеља 
Број 

домаћинстава 

Број 

домаћинстав

а корисника 

услуге 

Број 

домаћинстава 

која не користе 

услуге 

 Градско    

1. Аранђеловац 8339 8339 0 

 Сеоска    

1. Бања 654 654 0 

2. Босута 231 69 162 

3. Брезовац 255 0 255 

4. Буковик 912 912 912 

5. Венчане 461 0 461 

6. Врбица 1008 907 101 

7. Вукосавци 154 0 154 

8. Гараши 211 63 148 

9. Горња Трешњевица 211 0 211 

10. Јеловик 160 32 128 

11. Копљаре 274 0 274 

12. Мисача 270 54 216 

13. Орашац 504 50 454 

14. Даросава 658 526 132 

15. Прогореоци 329 0 329 

16. Раниловић 473 47 426 

17. Стојник 426 0 426 

18. Тулеж 233 0 233 

Укупно 15763 10741 5022 
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Организовано сакупљање КЧО врши се у 10.741 домаћинставу. У односу на укупан 

број домаћинстава на територији општине Аранђеловац, приближно 67,7% је обухваћено 

сакупљањем и транспортовањем.   

Према подацима из претходне табеле, сакупљање отпада се врши у свим 

домаћинствима градског насеља Аранђеловац. С друге стране, врши се у десет, у односу 

на осамнаест, сеоских насеља.   

Примарна селекција корисног отпада сакупљеног отпада на месту настајања не 

врши се на територији општине Аранђеловац. 

На територији општине Аранђеловац, одлагање отпада се врши на градској 

депонији „Цинцарска коса“ - у селу Буковик, удаљеном 6km од града. Иако, је предвиђена 

као санитарна депонија, депоновање отпада се не врши на начин како је планирано, па се 

тако депонују рециклабилне компоненте, не прати се стање процедних вода, а мерење 

количине депонованог отпада се и не врши. [14] 

Сви подаци о количини прикупљеног и депонованог КЧО се базирају на проценама 

или на периодичним мерењима узорака.  

Такође, не врши се ни испитивање састава чврстог отпада. 

Ипак, на основу мерења извршених у току једне недеље утврђено је да ЈКП дневно 

сакупи, транспортује и одложи на депонију 28,33t чврстог отпада и то:  

-24,16t из домаћинстава и 

-4,17t из привреде. 

Следеће посуде користе се за сакупљање КЧО:  

-канте од 120 l; 

-контејнери од 1,1m
3
; 

-контејнери од 5m
3
 и  

-посеби контејнери од 1,1m
3 
и 5m

3 
за одвојено сакупљање рециклажних компоненти КЧО. 

Сакупљени генерисани отпад на месту настајања одлаже се у следеће посуде: 

-у класичне канте запремина 120l,  

-у контејнере запремине 1,1m
3
 и 5m

3
, за домаћинства која станују у зонама колективног 

становања (стамбене зграде), 

-у контејнере запремине 1,1m
3
, за сеоска домаћинства која су обухваћена сакупљањем и 

транспортом насталог отпада. 
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Отпад из приватних кућа се, претежно, одлаже у класичне канте од 120 l. (око 7000 

домаћинстава), док су зоне колективног становања покривене контејнерима од 1,1m
3
и 5m

3
. 

Сеоска домаћинства, која су обухваћена организованим сакупљањем отпада, исти 

одлажу у контејнере од 1,1m
3
. 

Остали корисници услуга (привредни субјекти на територији општине 

Аранђеловац) за одлагање отпада користе, како своје, такои контејнере изнајмљене од 

ЈКП. Укупан број контејнера (власништтво ЈКП и власништво корисника услуга), 

запремине 1,1m
3
износи око 270 комaда (слика3). 

На територији града Аранђеловца је постављено око 220 контејнера, док сеоска 

насеља располажу са око 50 контејнера запремине 1,1m
3. 

 

Слика 3 – Контејнери од 1,1m
3
 

Укупан фонд контејнера запремине 5m
3
износи 45 комада (5 је у власништву 

корисника услуга). Осим стандарних контејнера запремине 1,1m
3 

и 5m
3
, ЈКП на 

територији града Аранђеловца има распоређене и контејнере за одвојено прикупљање 

рециклажних компоненти КЧО и то 50 комада. Запремине 1,1m
3
и 20 комада запремине 

5m
3
. 

2.1.4 Сепарација 

На територији општине Аранђеловац не врши се сепарација рециклабилних 

компоненти КЧО. Ако се и врши, наведени одвојени отпад завршава на градском 

сметлишту. 
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2.1.5 Транспорт 

Транспорт генерисаног отпада врши се на следеће начине: 

-свакодневно за уже језгро градског насеља Аранђеловац и 

-једном недељно за шире подручје градског насеља Аранђеловац и сеоска насеља која су 

обухваћена сакупљањем. 

Смећари се користе за транспорт генерисаног отпада. Они су различите намене – за 

канте, канте-контејнере, аутоподизач, марке-типа, године производње -најстарији (1988.), 

новијег датума (2007.), носивости (2.680 до 8.470t) и запремине (2 до 15m
3
).  

2.1.6 Складиштење 

Складиштење сакупљеног отпада не врши се на територији општине Аранђеловац, 

па не постоје рециклажна дворишта за разврставање и привремено складиштење 

обновљивог отпада. Ови објекти имају значајну улогу у укупном систему управљања 

отпадом и служе за повезивање између јединица локалне самоуправе, грађана, 

овлашћених сакупљача и лица која врше третман отпада. 

У рециклажно двориште одлаже се потпуно сортирани отпад по врстама у за то 

предвиђене контејнере. Отпад се у ''рециклажном дворишту'' може складиштити најдуже 

12 месеци, изузимајући биоразградиви отпад који се може складиштити највише 7 дана и 

то у затвореним условима. 

2.1.7 Третман 

2.1.7.1 Рециклажа 

Поновно искоришћавање или одлагање сакупљеног обновљивог отпада, 

укључујући претходну припрему за поновно искоришћавање или одлагање не врши се на 

територији општине Аранђеловац од стране ЈКП „Букуља“. 

Овде се наводи рециклажа КЧО која је организована раније и тренутно. 

Процес рециклаже отпада у општини Аранђеловац је веома мало заступљен. Не 

постоји организовани систем рециклаже, а и грађани немају изграђену свест о значају 

рециклаже. Број посуда за селективно сакупљање отпада је недовољан. Такође, локације 

на којима су постављене посуде (у даљем тексту еколошки контејнери) не могу 

задовољити потребе грађана. Поједини грађани имају свест о значају селетивног 
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сакупљања отпада и отпад одлажу у еколошке контејнере, али даљи токови селектованог 

отпада нису адекватно решени. 

У ЈКП „Букуља“ постоје две пресе које минимизирају пластику и папир, па је тако 

у току 2017. године пресована и продата 21 тона картона. 

Када је у питању тренутно стање, један број грађана (углавном ромске 

националности) врши сакупљање обновљивог отпада - пластичне амбалаже, картона и 

парира, лименки и метала, стакла, и продају лицима која их откупљују. 

2.1.7.2 Компостирање 

Нема прецизних података о субјектима који компостирају чврсте органске материје 

на простору општине Аранђеловац. ЈКП „Зеленило Аранђеловац“ компостира баштенски 

отпад који настаје и сакупља се на јавним зеленим површинама (углавном лишће) а 

највише на локацији Споменика природе „Парк Буковичке Бање“. Настали компост 

користе за ђубрење цвећњака. 

2.1.8 Одлагање 

2.1.8.1 Градска депонија „Цинцарска коса „ у сеоском насељу Буковик 

Институт „Кирило Савић“ из Београда је израдио неопходну инвестиционо-

техничку документацију за изградњу санитарне депоније комуналног отпада за град 

Аранђеловац на локацији „Цинцарска коса“ у селу Мисача. 

 

Слика 4 – Депонија „Цинцарска коса“  
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Резултати геолошких и хидролошких истраживања су показали да је тло на коме је 

лоцирана депонија практично водонепропусно. (Геозавод - ХИГ, Београд, 1991.). 

Према доступној документацији, постојеће стање третмана отпада у општини 

Аранђеловац на почетку 21. века било је релативно задовољавајуће. Тада је отпад одлаган 

на санитарну депонију «Цинцарска коса», која је још била у изградњи и сврстана у 

категорију 1која задовољава мере заштите. Налази се у сеоском насељу Буковик и 

удаљена је 6km од центра градског насеља Аранђеловац. [15] 

Имајући у виду да тада санитарна депонија није технички примљена, она данас 

нема функцију санитарне депоније. Она има статус градског сметлишта. 

Према подацима ЈКП „Букуља“: 

I поље депоније је отворено 2002. године, 

II поље депоније је отворено 2010. године, 

III поље депоније је отворено 2017. године.  

 

Слика 5 - III поље депоније 

Процењен период могуће експлоатације последњег отвореног поља градског 

сметлишта - још шест до седам година, по пројекту до 2022. године. 

У току 2016. године на градском сметлишту је урађена сигнализација, односно 

табле са усмерењима за истовар смећа од прилазног пута до истоварне рампе. Постављена 

су сијалична места на шест стубова. На тај начин је употпуњено осветљење читавог 

градског сметлишта. 
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Процедне воде се још увек налазе у базенима, јер постројење за пречишћавање 

процедних отпадних вода са градског сметлишта, услед квара на електро-инсталацији, још 

увек није у функцији. 

Слика 6 – Постројење за прераду процедних вода 

Слика 7 – Процедне воде са депоније 

ЈКП "Букуља" је из сопствених средстава током 2016. године започело ремонт 

постројења. Услед нефункционисања система за пречишћавање отпадних вода, и њиховог 

изливања угрожене су подземне и површинске воде, земљиште, биљни и животињски свет 

па и сам човек.   

Према информацији добијеној од ЈКП "Букуља", индустријски отпад се не одлаже 

на градско сметлиште. Отпад који настаје у индустријској производњи се депонује 

интерно, у оквиру произвођачких комплекса, или се испоручује као обновљиви  

(рециклабилни) отпад.  
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Укупна дневна количина отпада која се дефинитивно одлаже на градско сметлиште 

је 41,2m
3
. Прорачун дневне количине отпада урађен је на основу броја и капацитета 

транспортних возила која одвозе отпад. 

Према Главном пројекату санитарне депоније, инертни материјал користи се за 

прекривања депонованог отпада.  Сабијање депонованог отпада врши се компактором.  

 

Слика 8 - Компактор на депонији „Цинцарска коса“ 

Док је била у изградњи санитарна депонија, постојеће стање третмана отпада у 

Аранђеловцу било је релативно задовољавајуће.[16] 

Данас, има више разлога због којих градско сметлиште „Цинцарска коса“ 

представља једну од еколошки врућих тачака на територији општине Аранђеловац.  На 

градском сметлишту не врши се прикупљање и експлоатација депонијског гаса. Не 

постоји адекватан третман процедних вода које се издвајају из тела депоније, већ се све 

сакупљене процедне и атмосферске воде преливају из сабирног базена на земљиште. Тако 

оне прожимају тло или теку по истом и загађују подземне воде и земљиште. Будући да 

нема примарне сепарације, сав сакупљени отпад, укључујући и кабасти отпад, део 

индустријског отпада, шута, као и третиран медицински отпад (настао у домаћинствима и 

другим местима)довози се и одлаже на градско сметлиште.Званично је забрањено 

одлагање опасног отпада и аутомобилских гума (гуме се одвајају на самом улазу и 

складиште на посебно одређеном простору).У циљу примене неке од метода санитарног 

депоновања отпада, за прекривање тела градског сметлишта користи се грађевински отпад 
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и земља. На градском сметлишту се не врши систематско осматрање било ког могућег 

утицаја извора загађења, а њен утицај на животну средину је слабо документован.  

Градско сметлиште на потезу „Цинцарска коса“ у сеоском насељу Аранђеловац 

има површину од око 5ha и капацитет 650.000m
3
. Наведени капацитет не задовољава 

потребе у будућем планском периоду за дефинитивно одлагање необновљивог отпада. 

Осим наведеног, оно не задовољава основне хигијенске и техничко-технолошке услове. 

Градско сметлиште нема карактеристике савремене санитарне депоније, а одлагање 

отпада на њему може се окарактерисати на основу следећих кључних података: 

-дно градског сметлишта није обложено са 0,5m глиненим слојем или HDPE облогом 

(облога од полиетилена високе густине) ради заштите подземних вода, иако 

пропустљивост терена прелази 0,00001m/s), 

-непоуздани подаци о укупној количини и врсти индустријског отпада који се одлаже на 

градском сметлишту, 

-не постоје покретне жичане ограде од најмање 3m висине које би спречиле разношење 

отпада, 

-на градском сметлишту постоје резерве воде за осигурање од пожара (3 цистерне), 

-депонија нема инсталације и објекте за сакупљање и третман процедних вода, ни 

техничких и санитарних отпадних вода, 

-потпуни је недостатак контроле процедних вода из депоније (1 пијезометар), 

-радно поље прелази 10 до 50m због недостатка редовног и свакодневног покривања 

градског сметлишта инертним материјалом, 

-вертикалне цеви - биотрнови за сакупљање депонијског гаса нису формиране, а самим 

тим не постоје цеви инсталиране за одвођење депонијских гасова, као ни пасивни ни 

активни системи за сакупљање гаса, 

-постоји општи недостатак мониторинга гаса на градском сметлишту, 

-не врши се контрола и управљање процедним водама, 

-приступ ромским групама које врше сепарацију отпада на градском сметлишту је уређен, 

али су недовољне мере заштите од повреда.[15] 
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Главна неслагања поводом питања на градском сметлишту идентификована су 

Директивом Савета 99/31/ЕС о депонијама, која намеће детаљније, јасније и строжије 

услове и захтеве везане за : 

-облагање дна депоније, 

-контролу и третман гаса, 

-контролу воде и управљање процедним водама, 

-повећање мера превенције ради смањења опасности и штетности, 

-прихватање отпада, 

-контролу и праћење процедуре у току рада. 

Утицај градског сметлишта на животну средину огледа се у: 

-загађивању земљишта, површинских и подземних вода процедним водама на ширем 

простору (посебно у сеоском насељу Буковик), 

-загађивању ваздуха на ширем простору, услед сагоревања отпадних материја и емисије 

гасова који представљају продукт разградње органских материја из отпада (материје које у 

највећој мери загађују ваздух су: азотни и сумпорни оксиди, полициклични ароматични 

угљоводоници, диоксини, фурани, прашина и тешки метали), 

-емисији непријатних мириса, који имају значајан утицај на квалитет живота у околини 

градског сметлишта, 

-емисији метана са градског сметлишта која загађује ваздух (анализа депонијског гаса на 

површини градског сметлишта и у окружењу је показала да је концентрација метана мања у 

старијим деловима, а већа у гасу са новијих делова градског сметлишта), 

-загађивању земљишта са становишта присутности опасних и штетних материја, 

таложењем седиментних материја и растварањем гасова из ваздуха који преко падавина 

доспевају у земљиште, 

-посредном угрожавању флоре и фауне на и у земљишту, 

-деградацији простора, односно загађивању земљишта у околини градског сметлишта, 

отпадом ношеним ветром, 

-угрожавању буком која се јавља током извођења операција на градском сметлишту, услед 

рада грађевинских машина за разношење, равнање и збијање отпада, 

-ширењу зараза од стране глодара и других животиња услед разношења одложеног отпада. 
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2.2 Анализа 

Анализа садашњих поступака управљања КЧО на подручју општине Аранђеловац 

је важан корак у процени способности локалне самоуправе да управља отпадом. Она 

утврђује предности, слабости, могућности и претње и даје користан увид у осмишљавање 

и избор одговарајућих акција у наредном периоду. 

На основу анализе података постојећег стања, долази се до закључка да стање у 

области управљања КЧО на територији општине Аранђеловаци поред активности које се 

предузимају није задовољавајуће. Идентификоване су следеће основне слабости: 

-недостатак прецизних података о количинама и саставу комуналног чврстог отпада који 

настаје у сеоским насељима, 

-недовољно организовано и неадекватно сакупљање, транспорт иодлагање КЧО у 

руралним областима градског насеља Аранђеловац; 

-незадовољавање техничких захтева на градском сметлишту, 

-непостојање санитарне депоније којаје у складу са директивама Европске уније 

инационалним прописима, 

-недовољно развијена свест грађана о потреби правилног поступања са КЧО, 

-низак ниво едукацијеграђана о управљању КЧО, 

-недисциплинованост становништва, 

-деградација простора непрописним одлагањем КЧО на дивље депоније, 

-велики број дивљих депонија, 

-емисија метана са градског сметлишта, 

-загађивање ваздуха услед неконтролисаног спаљивања КЧО на дивљим депонијама и у 

контејнерима; 

-загађивање земљишта, површинских и подземних вода процеднимводама, 

-недостатак инфраструктуре за третман КЧО (компостирање), 

-ниске цене и слаба наплата комуналних услуга. 

Последњих година, у области управљања комуналним чврстим отпадом на 

територији општине Аранђеловац, учињени су суштинскипомаци у превазилажењу 

постојећег стања и стварања предуслова за његовтретман по стандардима који се 

приближавају захтевима одговарајућихдиректива Европске уније. С тим у вези, Стратегија 
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управљања отпадом за период 2010-2019. године и Закон о управљању отпадом донети су 

на националном нивоу. А на локалном нивоу Локални план управљања отпадом општине 

Аранђеловац (2012-2022) и Програм акционог и санационог плана заштите животне средине 

општине Аранђеловац (2016-2020).  

 

Слика 9 – Недовољно развијена свест грађана о значају правилног поступања 

саотпадом 

Пратећи ове промене уочене су следеће могућности за развијање способности у 

управљању КЧО на територији општине Аранђеловац:  

-спровођење одговарајућих одредби претходно наведених докумената, а посебно 

Локалногплана управљања отпадом општине Аранђеловац (2012-2022), 

-повећање стопе поновног искоришћења КЧО, 

-развој еколошке свести становништва о предностима примарне сепарације и рециклаже, 

-уклањање дивљих депонија, 

-смањење настајања КЧО, 

-изградња постројења за рециклажу, 

-успостављање регионалног система депоновања КЧО, 

-изградња трансфер станица и рециклажних дворишта, 

-јачање комуналне полиције, 

-финансијска и стручна помоћ међународних фондова и организација. 

Као потенцијалне претње у процесу планирања управљања КЧО на територији 

општине Аранђеловац идентификоване су: 

-оптерећеност градског сметлишта одлагањем рециклабилних компоненти КЧО, 

-лоша казнена политика, 
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-неусаглашеност са стратегијама других институција, 

-непланска градња, 

-неплаћање комуналних услуга, 

-компликована процедура одношења КЧО, 

-лоше дефинисане надлежности, 

-корупција, 

-ниска цена секундарних сировина. 

2.3 Идентификација слабости 

Тренутно стањеуправљања КЧО у општини Аранђеловац карактеришу следеће 

идентификоване слабости: 

-не врши се мерење количине отпада који се депонује на градском сметлишту, јер на 

градском сметлишту не постоји вага за мерења возила, па самим тим и отпада, 

-изражени проблеми сакупљањау приградским и сеоским насељима (Буковик и Врбица),  

-највећи део амбалажног отпада заједно се сакупља са осталим отпадом и трајно одлаже 

на градско сметлиште, 

-веома мале количине обновљивог отпада (углавном ПЕТ), од укупног отпада који се 

сакупља у току дана, одвајају се и предају (продају) оператерима, 

-не постоји, у већини већих генератора КЧО из индустрије, прецизна евиденција о 

настајању, количинама, саставу и токовима, 

-ЈКП «Букуља» поседује машину за млевење ПЕТ амбалаже, али није у функцији, 

-компоненте и састав насталог отпада није одређен ни једном од доступних метода, већ се 

врши процена, јер не постоји база података са поузданим показатељима о врстама и 

количинама генерисаног отпада, 

-не врши се организовано сакупљање насталог отпада у свим сеоским насељима ( у осам 

од осамнаест), 

-недовољан бро рециклажних острва („зелена острва“) за одвајање рециклабилних 

компоненти, 

-недостатак финансијских средстава за обнову постојеће опреме – посуда, возила и 

слично, и надоградњу система управљања према светским стандардима, 

-не врши се рециклажа, а, према процени, око 28% пластике и 18% папира и картона, се 

може одвојити (примарном или секундарном сепарацијом) и поново употребити, 
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-обновљиви отпад се одлаже на градско сметлиште, јер се не врши одвајање (сепарација) 

обновљивог отпада на месту настајања, 

-угрожавају се чиниоци животне средине, посебно воде, ваздуха и земљишта, 

-повећава се број дивљих депонија, 

-не врши се подела полиетиленских кеса домаћинствима у које ће одлагати НКЧО, 

-повећава се количина рециклабилних компоненти депонованих на градско сметлиште, па 

се њен век трајања смањује, 

-не врши се едукација становништа, 

-повећава се количина примарног материјала од којег се добијају производи (не смањује 

се експлоатација руда из којих се добијају сировине и од њих производи), 

-не одржавају се постојеће резерве одговарајуће руде, 

-не спроводи се концепт одрживог управљања отпадом, 

-не отварају се нова радна места, 

-не штеди се енергија и вода, 

-не добија се компост и енергија,  

-не постоје рециклажна дворишта, трансфер станица и рециклажни центар (са машином за 

балирање и млевење ПЕТ амбалаже). 

3.Систем сакупљања отпада 

3.1Трансфер станице 

Као места до којег се отпад допрема и привремено складишти ради раздвајања или 

претовара пре транспорта на третман односно поновно коришћење или одлагање, 

трансфер станице не постоје на територији општине Аранђеловац.  

3.2Рециклажни центри 

На територији општине Аранђеловац не постоји центар за рециклажу. 

На територији општине Аранђеловац постојивелики број привредних субеката који 

производе одређене количине индустријског отпада и секундарних сировина. Нека од њих 

имају организоване системе сакупљања секундарних сировина које настају у њиховом 

производном процесу као технолошки отпад.  

Једна од таквих је компанија ”Књаз Милош” АД. У предузећу се сакупљају отпадне 
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секундарне сировине и пласирају на тржиште. Наведена компанија сакупља следеће врсте 

рециклабилних компоненти: картон, канцеларијски папир, пластичну амбалажу (канте и 

буриће), прљаве боце са етикетом, пет форме и чисте боце, термо скупљајуће и стреч 

фолије. 
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ЕМПИРИЈСКИ ДЕО 

1.Дивље депоније на територији општине Аранђеловац 

Проблематика дивљих депонија изражена је на територији општине Аранђеловац. 

Осим тога што се отпад не одлаже на место предвиђено за то – градско сметлиште – или 

рециклабилне компоненте укључују у токове третмана, он, одложен да дивљим 

депонијама, утиче на квалитет ваздуха, земљишта и површинских и подземних вода.  

 

Слика 10 - Дивља депонија поред пута 

Изузетно је важно истаћи да се на тај начин угрожава животна средина и здравље 

људи.У току 2016. године спроведена је акција чишћења дивљих депонија на територији 

општине Аранђеловац. Локације очишћених дивљих депонија и количине отпада које су 

уклоњене са њих приказане су у табели 5.  
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Табела 5 -Локације очишћених дивљих депонија и количине отпада које су уклоњене са 

њих (извор: Локални еколошки акциони план општине Аранђеловац 2017 – 2021) 

Ред.бр. Локација 
Количинаотпада 

уm
3
 

1. 
Обала водотока реке Кубршница (Врбица – Швабића 

крај код штампарије „Запис“) 

 

20 

 2. Улица Сремачка (у близини трафо станице) 20 

 3. Раскрсница улица Шумадијске и Качерске 5 

 4. Улица Савска (Ђикино брдо) 

7 

5 

6 

 5. 
Обала водотока реке Кубршница ( у улици 

Занатлијска преко пута старог Ауто мото друштва) 

 6. 
Обала водотока у Врбичкој реци (пут за Продановиће 

и Богдановиће) 

 7. 

Раскрсница државног пута П 203 А са 

некатегорисаним путем ка Тулежима, на граници 

Венчана и Сибнице. 
30 

5 

 8. 
Отворена површина иза Здравствене амбуланте у МЗ 

Венчани 

 9. 
КП. бр. 4191/17 КО Аранђеловац, јавна својина 

општине Аранђеловац, у улици Танаска Рајића.  
12 

10. Пут Пресека – Орашац 20 

11. 
Пут за Горњу Трешњевицу ( код велике кривине и 

скретање за Букуљу- „Црвена бара“ 
 

15 

6 12. 
Село Бања, обала водотока реке Кубршнице код 

„Томковић воденица“ 

13. Село Бања, пут за Павловиће 7 

Укупно: 158,00m
3
 

 

На основу података приказаних у табели 5може се закључити да је очишћено 13 

дивљих депонија на којима је било158,00m
3
 отпадних материја. 

И поред чињенице да је акција чишћења дивљих депонија дала одређене резултате, 

још увек је евидентан велики број дивљих депонија, са тенденцијом стварања нових 

мањих депонија.[17] 

Према подацима Комуналне инспекције, дивље депоније се налазе у 18 сеоских 

насеља општине Аранђеловац. Треба нагласити да нема података о броју дивљих депонија 

у градском насељу Аранђеловац. С овим у вези, нове дивље депоније се појављују 

свакоднево, па самим тим укупан број дивљих депонија на територији општине 

Аранђеловац није коначан. [14] 
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Назив сеоских насеља и локација дивљих депонија са количином отпада на 

територији општине Аранђеловац (крај 2016. године) дат је  у табели 6. 

Табела - 6 Називи сеоских насеља и локација дивљих депонија са количином отпада (m
3
) 

на територији општине Аранђеловац (Извор: Локални еколошки акциони план општине 

Аранђеловац 2017 -2021)[17] 

Сеоско насеље Локације дивљихдепонија 
Количина 

отпада/m
3 

Бања 

На обали реке Кубршница 18 

Локални пут за Венчац 30 

Пут за Свинчине са леве стране 

Пута 

12 

 

Мариновац – Павловића крај 24 

Брезовац 
Скретање за„Равни гај“ дуж пута  

12 - Центар села – испод гробља 

Орашац 

На мосту реке Мисача 18 

Регионални пут Аранђеловац- 

Младеновац код моста реке Мисача 
24 

Копљари 
Реон„Нови крај“ 15 

На путу за Белосавце 10 

Стојник Регионални пут Орашац-Марковац 12 

ГорњаТрешњевица 

Дуж регионалног пута Аранђеловац- Горња 

Трешњевица 

18 

 

„Мала река“ на локацији бившег каменолома 

Уз некатегорисани пут заМалу реку- испод стадиона 

90 

6 

 Вукосавци 
Нови пут ка Црвеној бари 10 

Пут за Букуљу 8 

Венчани 

 

Локација Видовац 10 

Скретање за Сибницу 6 

Пут Венчани- Пркосава путни појас 10 

Тулеж На путу за„Брод“  3 

Раниловићи 
Код споменика „Жути оглавак“ 10 

Засеок Делови– пут за „Запис“ 6 

Мисача 

Скретање са Регионалног пута ка сеоском насељу 

Мисача 

10 

 

На тромеђи Раниловић – Мисача-Иванча 
12 

 

Лазаревића крај – рекаМисача 5 

Прогореоци 
На изласку са локалног пута„Жути оглавак“ –

Даросава 

 

19 

 Гараши Дуж регионалног пута Аранђеловац -Белановица 8 

Јеловик Код гробља и моста 6 

Босута На обали реке Качер- код бившег каменолома 6 
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 Буковик 

Пружно земљиште код Крстовића кућа 
20 

 

На путу ка Васићу каменоресцу код моста на реци 

Пештан 

 

10 

На путу за Швабића куће са десне стране 10 

Продужетак Сремачке улице 20 

 Даросава 
На изласку са локалног пута „Жути оглавак“ – 

Даросава 
15 

 Врбица 

Стари пут за Венчац-Томића коса дуж пута са леве 

стране на три локације 
18 

Златар – потез Каменац дуж пута на три локације 25 

 

У 18 сеоских насеља општине Аранђеловац има 38 дивљих депонија а на њима 

400m
3
 отпада. 

На основу података из табеле 6, највећи број дивљих депонија настаје у сеоским 

насељима која се граниче са градским насељем Аранђеловац. У питању су сеоска насеља 

Бања (4 депоније, количина отпада 84m
3
), Буковик (4, 60), Врбица (6, 43) и Орашац (2, 42). 

Мада је сеоско насеље Горња Трешњевица удаљено од градског насеља Аранђеловац и 

има само три (велике) дивље депоније, количина отпада је велика и износи 96m
3
. По броју 

дивљих депонија и количини отпада на њима следе: Мисача (3, 27), Венчани (3, 26), 

Копљари (2, 25), Вукосавци (2, 18), Раниловић (2, 16), Брезовац (2, 12), Прогореоци (1, 19), 

Даросава (1, 15), Стојник (1, 12), Гараши (1, 8), Босута (1, 6), Јеловик (1, 6) и Тулеж (1, 3). 

С друге стране, сеоска насеља удаљена од градског насеља имају много мање дивљих 

депонија, и то: Босута, Тулеж, Јеловик, Стојник. Сеоско насеље Прогореоци налази се 

далеко од градског насеља Аранђеловац а има већу количину отпада на једној дивљој 

депонији. За разлику од сеоског насеља Прогореоци, сеоска насеља Даросава (нарочито) и 

Стојник су већа сеоска насеља (имају више становника), а немају велику количину отпада 

на дивљим депонијама. 

Од претходно 38 дивљих депонија, 26 је настало поред путева, 2 поред река, 3 у 

засеоцима, 2 поред гробља, а по једна дуж улице, у каменолому, поред бивше железничке 

пруге, поред споменика и на тромеђи насеља. 
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1.1 Претходна анкетирања грађана општине Аранђеловац у вези са отпадом и дивљим 

депонијама 

Према истраживању Еколошког савеза Аранђеловца (Анкетирање из 2003. године), 

питање: За које проблеме животне средине наше општине мислите да су најозбиљнији, 

јебило кључно за оцену стања животне средине на подручју општине Аранђеловац. Осим 

22 понуђена еколошка проблема, грађани су имали могућност да сами допуне неки 

еколошки проблем (приоритет), а који није био понуђен. Они су навели свој распоред 10 

најозбиљнијих приоритета тако што су поставили број 1 уз еколошки проблем за који 

мисле да је најозбиљнији, 2 за онај који је одмах до њега, итд. 

Следи приказ 10 еколошких приоритета(табела 7) са процентом анкетираних који 

су се определили за тај еколошки проблем: 

Табела 7- Приказ 10 еколошких приоритета 

Еколошки проблеми Проценат анкетираних који су се 

определилии за наведени проблем 

Квалитет воде за пиће 56% 

Количина воде за пиће 16% 

Пестициди 11% 

Чврст отпад из индустрије 10% 

Отпадне воде из индустрије 10% 

Нестанак – уништавање шума и биља 9% 

Загађење ваздуха од аутомобила, домаћинства и 

индустрије 

9% 

Јонизујуће и нејонизујуће зрачење 8% 

Уништавање (крчење и неконтролисанa сеча) шуме на 

Букуљи и Венчацу 

7% 

7%. 

Уништавање јавних зелених површина (паркови) 7%. 

 

Тада је чврст отпад из индустрије био, по мишљењу анкетираних, значајан проблем 

и налази се на четвртом месту од десет најозбиљнијих проблема животне средине 

општине Аранђеловац.[18] 

Студенти Више технолошке школе за неметале који су слушали наведени предмет 

у шестом семестру академске 2005/06. године (прва генерација смера Заштита животне и 
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радне средине) и предметни наставник проф. др Првослав М. Јовановић су утврдили и 

рангирали проблеме животне средине (десет најозбиљнијих проблема животне средине) 

на подручју општине Аранђеловац. Они су саставили анкету, а студенти су били анкетари. 

Анкетом (из 2006. године) је обухваћено 397 испитаника, односно око 1% 

становника општине Аранђеловац, што добијене резултате чини репрезентативним. 

Питање број 5 у анкетном листу је гласило:За које проблеме животне средине наше 

општине мислите да су најозбиљнији? Оно је кључно за израду ЛЕАП-а, јер се долази до 

листе најозбиљнијих проблема животне средине на подручју општине Аранђеловац које 

треба решавати.  

Анкетирани грађани су навели свој редослед 10 најозбиљнијих проблема животне 

средине своје општине, тако што су приписали број 1 уз проблем за који мисле да је 

најозбиљнији, 2 за онај који је одмах до њега итд. Бирали су између 15 понуђених 

проблема животне средине локалне самоуправе у којој живе. То је омогућило да се 

рангирају проблеми животне средине на подручју општине Аранђеловац. 

Табела 8 приказује, према мишљењу анкетираних особа, десет (10) најозбиљнијих 

проблема животне средине општине Аранђеловац. 

Табела 8 -Најозбиљнији проблеми животне средине општине Аранђеловац 

 

Најозбиљнији проблеми животне средине општине Аранђеловац 

ред. 

Број 

проблеми животне средине фрекв

енција 

% 

1. Количина и квалитет воде за пиће 64 5,00 

2. Загађивање ваздуха 48 12,00 

3. Отпад 47 11,75 

4. Дивље депоније 46 11,75 

5. Угрожавање парка 34 8,50 

6. Стање реке Кубршница 33 8,25 

7. Угрожавање Букуље 38 9,50 

8. Саобраћај 34 8,50 

9. Пушење 35 8,75 

10. Загађивање буком 34 8,50 

 

Само три године касније, отпад и дивље депоније су међу десет најозбиљнијих 

проблема животне средине општине Аранђеловац. Анкетирани су сврстали отпад на 

треће, а дивље депоније на четврто место наведене листе. [19] 
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Технички тим за заштиту животне средине и образовање Радне групе за израду 

Програма акционог и санационог плана заштите животне средине општине Аранђеловац 

спровео је анкетирање грађана општине Аранђеловац у 2015. години. 

Анкетирање је спроведено са циљем да се добије мишљење грађана о стању 

животне средине општине Аранђеловац. Оно је послужило наведеном тиму да формулише 

Визију општине Аранђеловац у области животне средине која је саставни део Програма. 

Једно од кључних питања било је: Како видите своју општину за 10 – 15 година? 

Шта треба променити? Анкетирани су навели да је потребно уклонити дивље депоније, а 

што се види у табели9.[14] 

Табела 9 – Мишљење грађана општине Аранђеловац како виде општину за 10-15 

година. 

КАКО ВИДИТЕ СВОЈУ ОПШТИНУ ЗА 10 - 15 ГОДИНА? 

ШТА ТРЕБА ПРОМЕНИТИ? 

Уклонити дивље депоније 

Смањити саобраћај 

Развити туризам и бању као што је било осамдесетих 

Све треба променити 

Поново добити статус бање и искористити природне предности које имамо 

Смањити интезитет саобраћаја у главној улици 

Изградити вишезеленила по граду 

Решити комунални отпад по селима 

Едуковати грађане како могу да допринесу да се што мање смећа баца ван 

контејнера 

Свест људи да нам град буде лепше место за живот 

Свест народа о очувању животне средине, 

Свест људи да не бацају отпад свуда около 

Променити свест људи да не секу неконтролисано шуме 

Средити врзине поред путева - заузеле су пола коловоза 
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Подстицати развој земљорадње и сточарства 

Утицати на развој сеоског туризма 

Променити однос према природном богатству општине 

Треба променити свест и навике грађана 

Појачати инспекцијски надзор 

Треба подићи свест младих о важности очувања животне средине 

Своју општину видим у будућности без пса луталица 

Свест код одговорних у градској управи 

Створити једну лепо уређену општину по европским стандардима 

 

Радна група за израду Локалног еколошког акционог плана општине Аранђеловац 

2017 – 2021 (ЛЕАП), спровела је анкетирање грађана општине Аранђеловац у 2015. 

години. 

 Циљ спровођења анкете био је је добијање мишљења грађана о 

најозбиљнијимпроблемима животне средине општине Аранђеловац (у даљем тексту: 

Анкета/ирање).  

Резултати анкетирања коришћени су за израду Визије у оквиру ЛЕАП-а. 

У анкети је учествовало 730 (1,53%) грађана општине Аранђеловац, што 

представља репрезентативни узорак.  

Као репрезентативни узорак, мишљења анкетираних грађана општине Аранђеловац 

добро су репрезентовала популацију којој припадају – укупан број становника општине 

Аранђеловац је 47.764 (Према попису из 2011. године).  

Када је у питању други део Анкете - Питања у вези предмета истраживања, три 

питања су била кључна. Следи текст о садржају тих питања и резултатима. 
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Друго питање гласило је: „Пред Вама је листа проблема животне средине општине 

Аранђеловац. Молимо Вас да направите своју ранг листу десет (10) најозбиљнијих 

проблема животне средине, тако што ће те их обележити од 1 (највећи) до 10 (најмањи) на 

линијама испред истих.“ 

Листа је имала 17 (седамнаест) најозбиљнијих проблема животне средине општине 

Аранђеловац. 

Следи, према мишљењу анкетираних, приказ десет (10) најозбиљнијих проблема 

животне средине општине Аранђеловац (у даљем тексту: ранг листа) - назив проблема 

животне средине општине Аранђеловац, број појављивања на наведеном месту и проценат 

појављивања. 

Табела – 10 – Десет најозбиљнијих проблема животне средине општине 

Аранђеловац 

Назив проблема животне средине општине 

Аранђеловац 

Број одговора (процентуално) 

Чврст отпад 109 (15,03%) 

Загађена површинска вода 98 (13,43%) 

Неконтролисана и неадекватна 

применапестицида и вештачких ђубрива 

89 (12,19%) 

Ниска еколошка свест 82 (11,23%) 

Неефикасна инспекцијска контролаи примена 

казненених одредби 

62 (8,49%) 

Дивље депоније 57 (7,81%) 

Загађено земљиште 48 (6,58%) 

Уништавање биљног иживотињског света 

(Биолошке разноврсности) 

49 (7,01%) 

Загађен ваздух 42 (5,75%) 

Бука и вибрације 25 (3,42%) 

Имајући у виду обим ЛЕАП-а, овде се, према мишљењу анкетираних, даје кратак 

коментар првог најозбиљнијег проблема животне средине општине Аранђеловац. 

Чврст отпад је најозбиљнији проблем – на 1 (првом) месту ранг листе, животне 

средине локалне заједнице у којој живе. Такво мишљење одражава стање на терену, јер 

значајне количине чврстог отпада нису обухваћене фазама управљања – сакупљањем, 

одвајањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем. Налазећи се у већим 

количинама на дивљим депонијама и расут по територији општине Аранђеловац, значајно 

нарушава животну средину. 
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Будући да на територији општине Аранђеловац има, у просеку око 40 дивљих 

депонија са великом количином отпада, испитаници су их с разлогом рангирали на 6 

место ранг листе.  

Текст трећег питања гласио је: „.Направите листу приоритета да би се побољшало 

стање животне средине у општини Аранђеловац, тако што ћете их обележити од 1 

(најприоритетнији) до 10 (најмање приоритетан).“ 

Од понуђених 15 најозбиљнијих проблема животне средине, грађани су направили 

листу приоритета да би се побољшало стање животне средине општине Аранђеловац. 

Према мишљењу грађана, приоритетна листа десет активности (у даљем тексту: 

приоритетна листа – табела 11), приказане бројем и процентом појављивања, а које би, 

након реализације, побољшале стање животне средине општине Аранђеловац јесте: 

Табела – 11 Приоритетна листа десет активности 

Приоритетна листа десет активности Број одговора (процентуално) 

Очистити дивље депоније 106 (14,52%) 

Побољшати систем сакупљања и одвожења смећа 97 (13,29%) 

Санација и редовно одржавање јавних чесмии каптираних 

извора природне воде 

87 (11,92%) 

Образовање о заштити животне средине омладине 80 (10,96%) 

Контролисана употреба хемијских  

препарата (свих врста пестицида) 

71 (9,73%) 

Очистити корито реке Кубршнице и вратитиквалитет 

површинске воде у прописану класу 

65 (8,91%) 

Ригорозна казнена политика према загађивачима 

животне средине 

60 (8,22%) 

Евидентирање и санирање дивљих прикључака 

отпадних вода(у реке Кубршница и Пештан и потоке) 

50 (6,85%) 

 

Изградња канализационог система у 

 рубним сеоским насељима 

42 (5,75%) 

 

Проширити постројење за пречишћавање комуналних 

отпадних вода у сеоском насељу Бања 

25 (3,42%) 
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У питању 2 другог дела Анкете, чврст отпад је, по мишљењу анкетираних, 

најозбиљнији и највећи проблем животне средине општине Аранђеловац. С тим у вези, 

они су и дивље депоније (без обзира што су на 6 месту ранг листе) високо рангирани као 

еколошки проблем своје локалне заједнице. Разумљиво је што су ти исти анкетирани 

предложили да се очисте дивље депоније које се налазе на територији општине 

Аранђеловац. За њих је то први приоритетни задатак из области животне средине који ће, 

заједно са осталим предложеним и реализованим акцијама, подићи квалитет животне 

средине општине Аранђеловац на задовољавајући ниво. 

Према мишљењу анкетираних, друга приоритетна акција је побољшање садашњег 

система сакупљања и одвожења отпада. Мисли се, између осталог, на примарну селекцију 

рециклабилних компоненти неопасног комуналног чврстог отпада (НКЧО), одвожење 

смећа више пута у току недеље и дана, квалитетна механизација за транспорт смећа, више 

посуда за отпад, а нарочито за одлагање картона и папира, стакла, пластике и метала и 

друго. На тај начин смањиће се количина несакупљеног отпада која се не транспортује до 

градског сметлишта „Цинцарска коса“ у сеоском насељу Буковик. Ово се посебно односи 

на градско насеље Аранђеловац, али и на субрубна сеоска насеља, као и на већа која се не 

граниче са градским насељем Аранђеловац и нису обухваћена организованим сакупљањем 

и одвожењем отпада. Ако се има у виду да значајне количине отпада су расуте и не 

сакупљају се и транспортују, онда је разумљиво што се ова акција сврстава на друго место 

листе приоритета. 

Мада нису међу десет приоритетних, и осталих 5 активности имају везе са 

истраживањем овога рада. 

 

Наставак табеле 11 

Организовати сакупљање и транспорт смећа 

 у већим сеоским насељима 

15 (2,06%) 

 

Изградња спалионице чврстог отпада 12 (1,64%) 

Отварање рециклажног центра 10 (1,37%) 

Четврто питање имало је следећи садржај: „Рангирајте од 1 (највећи) до 5 

(најмањи) појединачне изворе загађивања основних медија животне средине – воде 

иземљиште, у општини Аранђеловац.“ 
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Следи приказ резултата који, осим назива појединачних извора загађивања 

основних медија животне средине општине Аранђеловац – воде и земљишта, садрже 

редни број, број појављивања и проценат појављивања загађивача. 

А) Загађивање вода 

1.Комуналне отпадне воде 193 (26,42%) 

 

2.Индустријске отпадне воде 167 (22,88%) 

3.Биолошко загађење 

 (присуство разних патогених организама) 

141 (19,32%) 

4.Биохазардни отпад 128 (17,54%) 

5.Чврсти отпад 101 (13,84%) 

Б) Загађивање земљишта 

1.Дивље депоније 196 (26,85%) 

2.Отпадне материје 163 (22,33%) 

3.Отпадне воде 141 (19,32%) 

4.Пестициди 139 (19,04%) 

5.Ерозија 91 (12,47%) 

 

Резултати су интересантни, а овде се износи један општи закључак за обе листе (А 

и Б): према мишљењу већине анкетираних грађана општине Аранђеловац, чврст отпад, 

дивље депоније и отпадне материје загађују воде и земљиште. Стога је чишћење и 

спречавање настајања дивљих депонија и уклањање отпадних материја најозбиљнији 

проблем животне средине општине Аранђеловац. И ситуација на терену – налази се на 

дивљим депонијама и расут по земљишту, у водотоцима, напуштеним бунарима, јаругама, 

каналима и на другим местима, указује да је отпад најозбиљнији проблем и да га треба 

решавати на адекватан начин.[11] 

Резултати претходних анкетирања су показали да су отпад и дивље депоније међу 

најозбиљнијим проблемима животне средине општине Аранђеловац. То је био један од 

основних разлога за истраживање дивљих депонија на територији општине Аранђеловац. 
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2.Фазе истраживања дивљих депонија 

2.1 Циљ истраживања 

Основни циљ је расветљавање проблема настајања дивљих депонија на територији 

општине Аранђеловац и проналажење одговора како спречити да се више не формирају. 

Специфични циљеви јесу: 

1.Сагледавање и анализирање стања и идентификација слабости легалних токова 

КЧО на територији општине Аранђеловац.  

2.Анализирање токова нелегалних токова КЧО на територији општине 

Аранђеловац. 

3.Развој модела спречавања настајања дивљих депонија на територији општине 

Аранђеловац, као помоћ и подршка приликом доношења општинских одлука за развој и 

унапређење садашњег система управљања отпадом. 

4.Предлагање оперативних мера за успостављање одрживих токова легалног и 

нелегалног управљања КЧОна територији општине Аранђеловац. 

2.2 Предмет истраживања 

Предмет истраживања овога мастер рада је анализа легалних и нелегалних токова 

КЧО на територији општине Аранђеловац. 

2.3 Истраживачке хипотезе 

Претпоставља се да се дивље депоније формирају поред путева на неуређеним 

површинама или поред потока у близини насељеног места.  

Претпоставља се да је пластична амбалажа најзаступљенија компонента КЧО на 

дивљим депонијма. 

Претпоставља се да сеоско подручје није довољно покривено планом одношења 

КЧО, што је главни узрок настанка дивљих депонија. 

2.4 Место истраживања 

Градско насеље Аранђеловац и 18 сеоских насеља била су места истраживања.  
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2.5 Узорак истраживања 

На основу пописа становништва из 2011. године, на територији општине 

Аранђеловац живи 47.764 становника. Наведени број становника је била је популација 

истраживања. 

Узорковањем је одабрано - случајним узорком, 320грађана општине Аранђеловац. 

У односу на популацију, узорак истраживања је 0,67%, тако да су се анализом узорка 

могли генералисати резултати истраживања назад на популацију из које је узорак одабран. 

2.6 Техника истраживања 

У истраживању је коришћена дескриптивна метода. Ова метода је послужила за 

прикупљање, обраду и интерпретацију података. Истраживање је реализовано техником 

анкетирања, а инструмент истраживања је била анкета. 

Истраживање ове теме почело је запажањем, посматрањем, идентификацијом и 

дефинисањем проблема.  

Запажање и посматрање настајања дивљих депонија на подручју општине 

Аранђеловаци идентификација састава комуналног чврстог отпада на истим био је први 

корак у дефинисању проблема.  

Идентификација и одређивање проблема мастер рада уследила је као потреба 

успостављања модела спречавања настајања дивљих депонија на територији општине 

Аранђеловац. 

Проблем којим се бавио мастер радје настајање дивљих депонија на територији 

општине Аранђеловац и поред акција чишћења истих од стране ЈКП „Букуља“.  

Проблем истраживања био је претежно емпиријски, јер се тиче непосредно 

предмета истраживања. 

У овом раду примењена су, као методе прикупљања података, два приступа: 

квантитативнии квалитативни. 

Квантитативни приступ подразумевао је примену дескриптивних и историјских 

метода. 

У оквиру дескриптивне методе, вршено је посматрање, вођени разговори и вршено 

интервјуисање. 
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Посматрани су легални и нелегални токови комуналног чврстог отпада на 

територији општине Аранђеловац, са акцентом на дивље депоније, и вођена је евиденција 

о уоченом. 

У току разговора и неструктуираног интервјуа, раговарало се о проблему и 

предмету истраживања, а питања су била формулисана током разговора.  

Историјска метода примењена је за систематско коришћење историјских чињеница. 

Досадашња истраживања проблема овога рада представљала су водиљу истраживања из 

које је произилазио циљ и сврха рада. На тај начин ово поглавље је касније послужило за 

упоређивање са добијеним резултатима истраживања у раду.  

Квалитативни приступ реализован је анкетом. Анкетни упитник (анкета, упитник) 

је био основни начин прикупљања података у оквиру квалитативног приступа. 

Анкета је послужила за прикупљање тражених података од грађана о нелегалним 

токовима комуналног отпада на територији њихове општине. Тако, истраживали су се 

токови нелегалног одлагања комуналног чврстог отпада на дивље депоније и друге јавне 

површине.У контексту наведеног, истраживао се састав (компоненте), количина и време 

одлагања комуналног чврстог отпада, места настајања (формирања) дивљих депонија, 

разлози одлагања на исте, а не на градску депонију, утицај дивљих депонија на основне 

медије животне средине – ваздух, воду и земљиште, и здравље људии  оперативне мераза 

спречавање настајања/формирања.  

На основу добијених података, предложен је модел спречавања настајања дивљих 

депонија на територији општине Аранђеловац.  

Анкетни упитник имао је два дела. Први део анкете – Општи део, обухватио је 

основне податке о испитаницима – годину рођења, пол, завршену школу, радни статус и 

место становања. Други део – Питања у вези са проблемом истраживања,  садржао је 

питања у вези са предметом  истраживања. Питања у другом делу анкете односила су се 

на проблеме настајања дивљих депонија, време и разлоге одлагања комуналног чврстог 

отпада на дивље депоније, утицај комуналног чврстог отпада одложеног на дивље 

депоније на здравље људи и оперативне мере које би требало реализовати за спречавање 

настајања дивљих депонија. Проблем истраживања био је операционализован са 12 

питања комбинованог типа. 

Осим на описивању, прикупљању и сређивању података, дескриптивна метода 
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обухватала је и супростављање, вредновање и интерпретацију података. 

2.7 Обрада података, анализа и дискусија резултата истраживања 

2.7.1 Обрада података 

За приказ података добијених анкетирањем коришћена је статистичка метода. 

Подаци су представљени табеларно и графички. 

2.7.2 Анализа и дискусија резултата истраживања 

Текст који следи садржи приказ и анализу података добијених у Општем делу 

Анкетног листа. 

 1. Године испитаника су груписане у стратуме од по десет година од 1931 до 2010. 

године. Наведено је приказано у табели 12. 

 

 

Табела 12 - Године испитаника груписане по стратумима  

 
Године испитаника 

од_____ до_____ 

Број и % 

1931 – 1940 2 (0,62) 

1941-1950 19 (5,89) 

1951-1960 33 (10,23) 

1961-1970 71 (22,01) 

1971-1980 47 (14,57) 

1981-1990 70 (21,70) 

1991-2000 75 (23,25) 

2001-2010 3 (0,93) 

Мишљења испитаника рођених од 1961 до 1980 године – 108 (33,48%) испитаника, 

су релевантна, јер су у таквом годишњем добу када реално сагледавају проблематику 

дивљих депонија. 

2.Пол испитаника 

Пол испитаника приказан је у табели 13. 
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Табела 13 - Пол испитаника 

 
М Ж 

162 (50,22%) 158 (49,78%) 

 

Однос броја мушког и женског пола испитаника је скоро 50:50 (50,22:49,78 посто 

испитаника), па су оба пола равноправно учествовала у истраживању и изнела своја 

мишљења о проблему истраживања. 

3.Завршена школа – завршили сте: 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) основну школу и мање 20(6,24%) 

б) средњу школу 168 (54,42%) 

в) вишу школу 48  (15,00%) 

г) високу школу 74(24,34%) 

 

Ниво образовања је у корелацији са заштитом животне средине. Виши ниво 

образовања подразумева и виши ниво знања и конструктивнији однос према животној 

средини. Испитаници са завршеном средњом школом (168 испитаника, 54,42%) и вишим и 

високим образовањем (122, 39,34%) имају одређен ниво сазнања о томе где се формирају 

дивље депоније, које врсте отпада се налазе на истим и како спречити њихово формирање. 

4.Радни статус 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) запослен 186 (57,66%) 

б) незапослен 79 (25,39%) 

в) пољопривредник/домаћица 15 (4,65%) 

 г) пензионер 40 (12,30%) 

 

Највећи број анкетираних је у радном односу (186, 57,66%). Према евиденцији 

Комуналне инспекције, дивље депоније се формирају дуж саобраћајница које повезују 

градско насеље Аранђеловац са сеоским. Међу њима има и оних који путују на радна 

места наведеним саобраћајницама, па пролазе поред истих. Имајући то у виду, њихова 

мишљења о проблему истраживања – локацијама, саставу отпада, количинама, утицају на 

воде и земљиште, храну и здравље људи и друго, су релевантна и значајно доприносе 
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сагледавању предмета истраживања.   

5. Место становања: 

а) градско насеље Аранђеловац б) сеоско насеље 

220 (68,20%) 100 (31,80%) 

 

 

 Слика 11 -  Приказ процентуалног односа анкетираних  према месту становања. 

Према резултатима истраживања, 220 анкетираних живи на територији градског 

насеља Аранђеловац. Будући да се знатан број дивљих депонија налази на наведеној 

локацији, њихово мишљење је значајно. Међутим, дивљих депонија има и у сеоским 

насељима општине Аранђеловац, па је и мишљење житеља ових средина значајно за 

комплетније сагледавање проблематике истраживања и предузимање најефикаснијих мера 

за спречавање њиховог формирања. 

Следи приказ, анализа и дискусија питања која су у вези са проблемом истраживања 

(Други део Анкетног листа). 

1. За постојање проблема отпада одговорни су: 

 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) грађани   147 (55,60%) 

б) локална самоуправа 14 (4,23%) 

в) јавно комунално предузеће 7 (2,12%) 

г) држава 39 (12,04%) 

д) сви субјекти 113 (36,01%) 

 

Највећи број анкетираних (147, 55,60%) је мишљења да су грађани одговорни за 

проблем отпада на територији општине Аранђеловац. Ако се овоме дода и одговор под д) 

сви субјекти (субјекти су органи и организације које чине грађани), грађани су одговорни 

за управљање отпадом (од настајања до коначног адекватног одлагања). 
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И држава има одговорност, али се она остварује кроз реализацију донетих закона и 

подзаконских аката од стране државних институција. 

 

Слика 12 – Процентаулани приказ одговорних за постојање проблема отпада. 

Локална самоуправа има надлежности у управљању отпадом на својој територији 

доношењем одређених одлука и формирањем јавног комуналног предузећа које реализује 

исте. На територији општине Аранђеловац, то је ЈКП «Букуља». Ипак, државу, Општинску 

управу и ЈКП «Букуља» чине грађани, па су грађани они који, по народној изреци «сам 

прљао, сам трљао», сносе сву одговорност за управљање отпадним материјама. 

2. Да ли се отпад из Вашег насеља одвози редовно? 

 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) да 226  (70,06%) 

б) не 38 (12,58%) 

в) нисам сигуран/-на 56 (17,36%) 

 

Када је у питању територија градског насеља Аранђеловац и сеоска насеља у 

којима је то организовано, отпад се редовно одвози (према распореду ЈКП «Букуља»). То 

је потврђено од стране 226 (70,06%) испитаника. Претпоставља се да 56 (17,36%) 

анкетираних, а који су одговорили под в), припадају млађој популацији узорка 

истраживања. У том узрасту, они немају изграђену навику сакупљања и одлагања отпада у 

одговарајуће посуде (канте, контејнере), па и ни праћења редовног одвожења истог. То је, 

ипак, задатак старијих укућана. 
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Слика 13 – Процентуални приказ редовног одвоза отпада. 

Остали анкетирани – 38 (12,58%), су, највероватније, грађани са територије сеоских 

насеља општине Аранђеловац из којих се одвожење отпада не врши редовно.   

3. Дивље депоније се формирају: 

 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) поред путева у близини насеља 161 (50,81%) 

б) поред потока у близини насеља 96 (29,66%) 

в)на зеленим и напуштеним површинама 63 (19,53%) 

 

Највећи број анкетираних (161, 50,81%) мисли да се дивље депоније формирају 

поред путева у близини насеља. Остали су мишљења да се формирају поред потока у 

близини насеља и на зеленим и напуштеним површинама. Када су у питању локације на 

којима се формирају дивље депоније на територији општине Аранђеловац, мишљења 

анкетирану одговарају ситуацији на терену.  

 

Слика 14 – Процентуални приказ места формирања депонија. 
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Управо нејвећи број евидентираних дивљих депонија (извор: Комунална 

инспекција) се налази поред путева у близини градског насеља Аранђеловац и сеоских 

насеља. Према истом извору, лоциране су поред више потока две веће реке – Кубршнице и 

Пештана. Има их на зеленим и напуштеним површинама, мада у мањем броју.  

4. Наведите разлоге за настајање дивљих депонија: 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) удаљеност посуда/простора за одлагање 

отпада 

72 (22,92%) 

 

б) непостојање посуда/простора за одлагање 

отпада 

102 (31,82%) 

в) ниска еколошка свест 135 (41,77%) 

Навести разлог 

-немарност грађана 4 (1,24%) 

-наставни предмет из екологије није заступљен у 

настави од првог до осмог разреда основне 

школе 

5 (1,54%) 

-нема високих казни за лица која одлажу отпад 

на дивље депоније 

1 (0,31%) 

-нема контроле и санкција 1 (0,31%) 

 

Као и што се очекивало, а и имајући у виду и мишљење анкетираних да су грађани 

одговорни за постојање проблема отпада (питање 1 у Другом делу Анкетног листа), ниска 

еколошка свест – 135 (41,77%), је разлог настанка дивљих депонија. Мада су постављене, 

посудаза одлагање отпада (канте, контејнери) нема у довољном и потребном броју, а 

посебно на периферији градског насеља Аранђеловац и неким сеоским насељима која се са 

њим граниче. То је разлог за настанак дивљих депонија за 102 (22,92%) испитаника. Осим 

наведеног, удаљеност постављених посуда за одлагање отпада је за 72 (22,92%) испитаника 

трећи разлог настанка дивљих депонија. Од 320 анкетираних, 11 је навело неке друге 

разлоге, а они се виде под г).  
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5. Да ли Ваше комшије из насеља износе отпад на дивље депоније? 

 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) већина 71 (23,20%) 

б) многи 73 (22,24%) 

в) нико 26 (8,06%) 

г) не знам 150 (46,50%) 

 

Нешто мање од 50% испитаника – 46,50%, не зна да ли њихове комшије из насеља 

износе отпад на дивље депоније. Могуће образложење је да анкетирани који су се 

определили за одговоре под в) и г) не прате где њихове комшије одлажу отпад који су 

изнели из својих дворишта/станова и нису га оставили у своје посуде за отпадне материје. 

Осим наведеног, локације дивљих депонија су удаљене од места настајања отпада (у 

домаћинствима), па је и то разлог што је највећи број испитаника заокружио понуђени 

одговор под г).   

 

Слика 15 – Процентуални приказ одовора на питање, Да ли Ваше комшије из насеља 

износе отпад на дивље депоније? 

С друге стране, 144 (45,44%) испитаника мисли да комшије из насеља износе отпад 

на дивље депонија. Конкретно: за 71 (23,20%) анкетирана грађанина већина, а за 73 

(22,24%) многе комшија/е из насеља износе отпад на дивље депоније. Супротно од 

претходног образложења, анкетирани који су се определили за одговоре под а) и б) 

претпостављају да њихове комшије изнесени отпад одлажу на дивље депоније.  

6. У кoje врeмe изнoсeoтпaд на дивље депоније? (Ако је одговор у петом питању под 

а) или б)) 

 

Понуђени одговори Број одговора 

а) било кад 86  (60,90%) 
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б) увече 37  (25,03%) 

в) ујутру 21  (14,07%) 

 

Од 144 (100%) испитаника који су у претходном (петом) питању одговорили под а) 

или б), 86 (60,90%) мисли да се отпад износи у било које време. За 37 (25,03%) 

испитаникато време је увече, а за 21 (14,07%)су јутарњи сати. 

 

Слика 16 – Процентуални приказ одовора на питање, у кoje врeмe изнoсe oтпaд на дивље 

депоније? 

За разлику од осталих 176 (54,56%), 144 (45,64%) испитаника је навело време 

одвожења отпада на дивље депоније. Наведено указује да комшије не одлажу отпад у канте 

које се налазе у њиховим двориштима или у контејнере испред блоковских насеља, већ га 

транспортују на неко друго место – градско сметлиште, контејнер који је удаљенији од 

њиховог домаћинства/стана или на дивљу депонију. Будући да је дивља депонија наведена 

као локација одлагања отпада вандомаћинства/блоковског насеља, највероватније да су се 

испитаници определили за исту. 
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7. Oдaклe, пo Вaшeм мишљeњу, пoтичe глaвнинa oвoг oтпaдa? 

 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) из домаћинства 230  (71,80%) 

б) из предузећа 28  (8,78%) 

в) са градилишта 57  (17,77%) 

г) из пољопривреде 5(1,65%) 

 

Нешто више од 70% испитаника – 230 (71,80%), је мишљења да главнина отпада на 

дивљим депонијама потиче из домаћинстава.Овакво мишљење засновано је на 

компонентама отпада који се налази на дивљим депонијама. Чврсте рециклабилне 

компоненте КЧО, пре свих пластика, картон, папир, стакло, метал, али и текстил, одећа, 

обућа и друге, се налазе на дивљим депонијама. То су предмети од дрвета, порцелана, 

стакла, пластике, метала и других материјала и разноврсна амбалажа. 

 

Слика 17 – Процентуални приказ одовора на питање, Oдaклe, пo Вaшeм мишљeњу, пoтичe 

глaвнинa oвoг oтпaдa? 

Познато је да грађевински отпад заузима значајну запремину дивљих депонија. То је 

био разлог да 57 (17,77%) испитаника потврди понуђени одговор под в). Најчешће, 

несавесни грађани одлажу грађевински отпад у потоке, канале и напуштене земљишне 

површине, тзв. утрине. 
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Према мишљењу 28 (8,78%) испитаника, и предузећа одлажу свој отпад на дивље 

депоније. Мада га има, он није заступљен у великим количинама, али га зато има у знатним 

количинама у кругу предузећа. 

Само 5 (1,65%) анкетираних је навело да отпад из пољопривреде завршава на 

дивљим депонијама. То се може прихватити, јер он настаје у пољопривредним 

домаћинствима. Највеће количине остају на месту настајања, а мање се могу видети у 

околини пољопривредних површина које су третиране пестицидима и ђубрене вештачким 

ђубривом. У питању је амбалажа од хемијских препарата, џакови од вештачког ђубрива, 

пластична амбалажа (флаше, балони, бурад), кесе и друго. 

8. Најбољи начин спречавања настајања дивљих депонија по Вашем мишљењу је:  

 
Одговори анкетираних Број одговора (процентуално) 

а) успостављањем новог модела спречавања настајања 

дивљих депонија 

37  (11,87%) 

б) ригорознијом применом казнених мера за неправилно 

поступање са комуналним отпадом 

111  (34,41%) 

в) поделом пластичних кеса разних боја у које би грађани 

одлагали рециклабилне компоненте 

10  (3,10%) 

г) установљавањем рециклажног центра 26(8,06%) 

д) организовањем јавних трибина о отпаду  

ђ) повећањем броја посуда (канти, контејнера) за одлагање 

отпада на одређеним местима 

41  (12,81%) 

 

е)увођењем еколошког полицајца 49  (15,19%) 

ж) ефикаснијим радом Комуналне инспекције 28(8,78%) 

з) увођењем «еколошке патроле» 18  (5,78%) 

 

Ригорознија примена казнених мера за неправилно поступање са КЧО је најбољи 

начин за спречавање настанка дивљих депонија. Тако мисли највећи број анкетираних, 

њих 111 (34,41%). Пријаве и плаћање мандатних казни може да спречи несавесне грађане 

у намери да следећи пут одложе отпад на дивље депоније. С друге стране, спречиће 

потенцијалне грађане да се понашају несавесно. 

Контрола и превентива је најефикаснији начин да се спречи настанак дивљих 

депонија. То се постиже увођењем еколошког полицајца. За овај начин спречавања 
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настајања дивљих депонија определило се 49 (15,19%) анкетираних. Наведено се постиже 

ефикаснијим радом Комуналне инспекције (28 испитаника, 8,78%) и увођењем «еколошке 

патроле» - 18 (5,78%) испитаника. 

Трећи начин који би допринео спречавању настанка дивљих депонија је повећати 

број посуда (канти, контејнера) за одлагање отпада на одређеним местима. За овај начин 

се определио 41 (12,81%) испитаник. Овај начин би спречио одлагање отпада поред 

контејнера и канти, што је видљиво, а може се тумачити недостатком посуда за одлагање 

отпадних материја.  

За успостављање новог модела спречавања настанка дивљих депонија определило 

се 37 (11,87%) испитаника. Наведени модел ће бити представљен у овом мастер раду.У 

истом ће се предложити отварање рециклажног центра (тако мисли 26 испитаника – 

8,06%) и подела пластичних кеса разних боја у које би грађани одлагали рециклабилне 

компоненте КЧО (за наведено се определило 10 испитаника – 3,10%). 

9. Да ли је недовољна покривеност сеоских насеља општине Аранђеловац главни 

узрок настанка дивљих депонија? 

 

Одговори анкетираних Број одговора (процентуално) 

а) да 175 (55,25%) 

б) не 37 (11,47%) 

в) нисам сигуран 108 (33,38%) 

Довољан број посуда за одлагање отпада и адекватно размештене доприносе 

одржавању јавне хигијене у сеоским насељима на примерен начин. Тако мисли и 175 

(55,25%) испитаника. Ако се налазе у сеоским насељима, онда је то начин да се спречи 

настанак дивљих депонија у тим срединама. С друге стране, 108 (33,38%) испитаника није 

сигурно, а 37 (11,47) мисли да не би спречило настанак дивљих депонија. 

 

Слика 18 – Процентуални приказ одовора на питање, Да ли је недовољна покривеност 

сеоских насеља општине Аранђеловац главни узрок настанка дивљих депонија? 
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10. Дa ли дивљe дeпoниje утичу нa Вaшe здрaвљe и квaлитeт живoтa? 

 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) веома 155  (48,55%) 

б) донекле 109  (33,89%) 

в) мало/нимало 56  (17,56%) 

 

Скоро сваки други анкетирани – 155 (48,55%), мисли да дивље депоније веома утичу 

на њихово здравствено стање, док 109 (33,89%) мисли да донекле утичу. Имајући у виду 

наведено, 264 (8,244%) испитаника мисли да отпад на дивљим депонијама, па и дивље 

депоније, утичу на њихово здравље и квалитет живота. 

 

Слика 19 – Процентуални приказ одовора на питање, Дa ли дивљe дeпoниje утичу нa Вaшe 

здрaвљe и квaлитeт живoтa? 

Познато је да дивље депоније могу да утичу на здравље људи и квалитет њиховог 

живота. Будући да утичу на квалитет воде за пиће и земљиште, људско здравље може да 

буде угрожено кроз ланац исхране. Ваздух се загађује ширењем непријатног мириса и 

димом (ако је пожар на дивљој депонији). Наведено утиче на респираторне органе. Ако 

животиње разносе опасне отпадне материје (посебно животињског порекла), постоји 

могућност ширења заразних болести.  

Само 56 (17,56%) испитаника мисли да постојање дивљих депонија не утиче на 

њихово здравље. 

11.Да ли је пластична амбалажа најзаступљенија на дивљим депонијама? 

 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) да 209  (64,89%) 

б) не 32(10,62%) 

в) нисам сигуран/-на 79  (24,49%) 
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Пораст производње и паковање производа у PET амбалажу, а посебно куповање 

напитака, који су упаковани у исту, повећава удео наведене амбалаже у кућном отпаду. 

Тако мисли и 209 (64,89%) испитаника. Остали, 111 (35,11%) испитаника или није сигурно 

(79 – 24,49%) или сматрају да наведена амбалажа не доминира на дивљим депонијама. 

 

Слика 20 – Процентуални приказ одовора на питање, Да ли је пластична амбалажа 

најзаступљенија на дивљим депонијама? 

Будући да око 70% укупно употребљене амбалаже заврши у домаћинству и да се 

само око 10% рециклира, и ово истраживање показује да је пластична амбалажа 

најзаступљенија на дивљим депонијама. 

12.Мислите ли да су дивље депоније значајан комунални проблем у Вашој средини? 

 

Понуђени одговори Број одговора (процентуално) 

а) да, најзначајнији 101  (31,61%) 

б) не, има много других битнијих 54(16,94%) 

в) јесу, али не могу да проценим у односу на 

друге 

165(  51,45%) 

 

 

Дивље депоније, за 165 (51,45%) испитаника, су значајан комунални проблем у 

општини Аранђеловац. Истовремено, исти број ипитаника мисли да јесу, али не могу да 

процене у односу на друге. Да јесу и да су најзначајнији комунални проблем мисли 101 

(31,61%) испитаника. За 54 (16,94%) испитаника, дивље депоније нису значајан проблем, 

јер има много других. 
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Слика 21 – Процентуални приказ одовора на питање, Мислите ли да су дивље депоније 

значајан комунални проблем у Вашој средини? 

Према претходним истраживањима, а која су наведена у овом раду 

(Експериментални део, тачка 1), дивље депоније на територији општине Аранђеловац јесу 

значајан проблем који утиче на све чиниоце животне средине, а пре свих на квалитет вода 

(подземних и површинских), ваздуха, земљишта (па и хране), биљног и животињског 

света и људског живота. Наравно, има и других значајних комуналних проблема, као што 

су: непостојање санитарне депоније, застарели возни парк (смећари, трактори), стари 

контејнери, недовољан број посуда (контејнера, канти), неорганизована сепарација 

рециклабилних компоненти КЧО и други. 

3. Анализа стања нелегалних токова комуналног чврстог отпада на територији 

општине Аранђеловац 

Евиденција о нелегалним токовима КЧО на територији општине Аранђеловац не 

постоји, али је познато да се врши сакупљање и транспорт.  

 Нелегални сакупљачи врше сакупљање  рециклабилних компоненти КЧО (у даљем 

тексту: нелегални сакупљачи). Сви подаци о броју нелегалних сакупљача, врстама 

рециклабилних компоненти КЧО које се сакупљају, њиховим количинама и даљим 

токовима се базирају на проценама. 

Нелегални сакупљачи припадају најугроженијој и најсиромашнијој категорији 

становништва(највише припадника и припадница ромске националности) и на тај начин 

зарађују за свој и живот чланова породице.Мада нису легализовали своју делатност, 

нелегални сакупљачи су познати грађанима. 

Без заштитне комплетне опреме – кишне кабанице, флуоресцентног 
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прслука,рукавица, маске, качкета, најчешће сакупљају пластични материјал  (ПЕТ 

амбалажу, фолије, кесе, џакове, бурад), стакло, папир и картон, стиропор, метал, обућу, 

текстил и остало. Сакупљени рециклабилни КЧО одлажу у дворишта или на улицу испред 

објеката - кућа или блоковских насеља, где станују.  

Осим нелегалних сакупљача, једна број грађана сакупља рециклабилне компоненте 

КЧО. Будући да раде у ЈКП „Букуља“, нелегални сакупљачи преузимају сакупљени 

материјал приликом редовног сакупљања и транспорта комуналног отпада на територији 

градског насеља Аранђеловац и сеоских насеља у којима је наведено организовано или на 

позив грађана.   

 Нелегални сакупљачи сами врше транспорт сакупљених рециклабилних 

компоненти КЧО до одлагалишта. Као транспортна средства, користе импровизована 

транспортна средства – трицикле, бицикл, ручно урађена колица, старе аутомобиле и 

камионе. Мањи број носи сакупљене рециклабилне компоненте КЧО до одлагалишта.  

 Нема релевантних података о третману нелегално сакупљених рециклабилних 

компоненти КЧО на територији општине Аранђеловац. Ипак, инсинерација (спаљивање) 

је најчешћи неконтролисани термичкитретман наведеног отпада. 

Када је у питању градско насеље Аранђеловац, спаљивање се врши на дивљим 

депонијама, у приватним двориштина и контејнерима и другим посудама и површинама. 

Власници сеоских домаћинстава врше спаљивање наведеног отпада на ђубришту, 

обрадивим пољопривредним површинама – њивама, баштама, ливадама, воћњацима и 

другим местима.  

Папир и картон су рециклабилне компоненте КЧО које се најчешће спаљују, али и 

гума, пластика и друго. Неретко, спаљује се и опасан отпад. 
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4. Модел спречавања настанка дивљих депонија на територији општине 

Аранђеловац 

Основни циљ реализације Модела спречавања настанка дивљих депонија на 

територији општине Аранђеловац (у даљем текту: Модел) је успостављање и даљи развој 

примарне селекције КЧО у функцији спречавања настајања дивљих депонија на 

територији општине Аранђеловац. 

Да би заживео Модел, потребно је урадити следеће: 

-успоставити примарну и секундарну селекцију отпада, 

-припремити и реализовати програме прикупљања рециклабилних компоненти КЧО који 

се односе на домаћинства, пословни, институционални и индустријски сектор, 

-едуковати становништво, 

-укључити нелегалне сакупљача рециклабилних компоненти КЧО у легалне токове 

управљања отпадом и 

-компостирање. 

4.1 Успостављање примарне и секундарне селекције отпада 

4.1.1 Две компоненте – „мокра“ и „сува“ и систем две канте (посуде) 

Примарна селекција КЧО представља одвајање отпада на месту настанка на суви и 

мокри отпад у домаћинствима и пословним просторијама. 

У овом Моделу предложене су две компоненте примарне селекције (на месту 

настанка) КЧО – „мокра“ и „сува“. 

У току селекције на месту настанка, грађани одвајају бионедеградабилни отпад 

(суви отпад) од биодеградибилног (мокри отпад). Бионедеграбилни отпад има суву 

фракцију, па се назива и „сува“ компонента. То је потенцијално рециклабилни КЧО– 

пластични производи (ПЕТ амбалажа, фолије, кесе, џакови, бурад), стакло, папир и 

картон,стиропор, метал, обућа, текстил и остало. Биодеградабилни отпад је влажна 

(мокра) фракција  и назива се „мокра“ компонента. Ову компоненту чине остаци  од хране, 

воће и поврћа, баштенски отпад (трава и цвеће), физиолошки отпад (пелене, хигијенски 

улошци), пепео и други биоразградиви КЧО отпад. Овај отпад представља 

нерециклабилну компоненту КЧО и чине га материје које су погодне за 

компостирање.[20] 
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Један део отпада „суве“ компоненте – пластични производи (ПЕТ  амбалажа, 

фолије, кесе, џакови, бурад), папир и картон, стиропор, метал, обућа, текстил и остало, 

одлаже се у црне полиетиленске кесе или у вреће светложуте боје. Наведене кесе и вреће 

стављају се у зелене контејнере. Остали део отпада „суве“ компоненте – стаклена 

амбалажа (тегле, флаше и друге врсте стакла), одлажу се у плаве контејнере. 

„Мокра“ компонента КЧО одлаже се у зелене канте (запремине 110 литара) или 

друге врсте посуда (постојеће посуде). 

Претходно наведено одвија се у току прве фазе селекције КЧО на месту настанка - 

примарне селекције. 

Секундарна селекција КЧО омогућава сједињавање отпада по врстама градивног 

материјала. Сједињавање се врши по захтеву тржишта и могуће га је пласирати на исто. 

Друга фаза селекције КЧО на месту настанка – секундарна селекција, обухвата 

транспорт сувог отпада од места настанка до Центра за завршну селекцију. 

Трећа фаза селекције КЧО на месту настајања је завршна фаза и обухвата завршну 

селекцију сувог отпада и врши се у Центру за завршну селекцију (Центар за сепарацију 

отпада). Селекција се врши према природи материјала и начину рециклаже тако што се на 

траци за селекцију отпад разврстава на обновљиви (који се може поново прерадити) и 

необновљиви (отпад који није употребљив). 

Успостављањем примарне и секундарне селекције КЧО на месту настанка долази 

се до извора нових сировина (секундарних сировина), заштите животне средине и 

смањења количина КЧО одлаганог на градско сметлиште и дивље депоније. 

Успостављање примарне и секундарне селекције подразумева и формирање 

рециклажних острва, рециклажних дворишта, центара за сепарацију отпада и трансфер 

станица. 

Рециклажна острва 

Рециклажно острво („зелено острво“), као сабирно место за селектовано одлагање 

различитих рециклабилних компоненти КЧО, један је од савремених начина руковања 

отпадом и представља корак напред у квалитету управљања отпадом. 

Циљ увођења рециклажних острва је увођење стандарда у управљању КЧО, као и 

побољшање услуга које се пружају грађанима.  

Она се могу формирати у свим срединама где живе грађани: основним и средњим 
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школама и високошколској установи, блоковским насељима и реонима. Рециклажна 

острва састоје се од три типа контејнера – за одлагање папира и картона, метала и 

пластичне амбалаже. На местима где постоје четири типа контејнера, одлаже се стаклена 

амбалажа. Ради лакшег сналажења грађана, контејнери су разне боје: зелени за папир, 

плави за метал, наранџасти за пластику. Наравно, има и контејнера других боја са другим 

наменама. 

Рециклажна острва, као сабирна места имају вишеструку предност, како у 

одлагању и сортирању КЧО, тако у процесу изношења и депоновања смећа.У 

организацији простора рециклажног острва, заступљене су неке категорије отпада 

сортиране по јасно обележеним посудама. На тај начин се спречава да несавесни грађани 

често без икакве контроле одлажу  различите врсте отпада, па често настају дивље 

депоније. Постављање оваквих савремених објеката се може значајно олакшати вршење 

услуге у оквиру делатности ЈКП „Букуља“ и спречити настанак дивљих депонија. 

Рециклажна дворишта су надзирани ограђени простори и намењена су за одлагање 

свих врста отпада или одвојеном прикупљању и привременом складиштењу мањих 

количина посебних врста отпада. Упркос чињеници да би за рециклажу било боље када би 

отпад на месту настанка био сортиран, грађани могу да одложе и друге компоненте КЧО.  

То није неопходно, јер рециклажна острва имају линију за сортирање отпада. На тракама 

за сепарацију одваја се отпад од рециклабилних комоненти КЧО од биодеградибилног и 

осталог комуналног отпада који се затим одлаже на санитарну депонију. Рециклабилни , 

углавном амбалажни отпад, се балира и предаје фабрикама за рециклажу. Она су нарочито 

погодна за сеоска насеља у којима се одлаже огромна количина отпада на неодрживе 

начине. 

Центар за сепарацију отпада омогућава грађанима да одложе отпад на одговарајући 

начин. 

Трансфер станица 

Након изградње регионалних санитарних депонија, трансфер станица ће заменити 

постојеће неусловне-санитарне депоније (сметлишта). Одложен на трансфер станици, 

сакупљени отпад се пуни и пресује у велике аброл контејнере и одвози на регионалну 

санитарну депонију или постројење за рециклажу.  
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4.2 Програми прикупљања рециклабилних компоненти КЧО који се односе на 

домаћинства, пословни, институционални и индустријски сектор 

4.2.1 Програми прикупљања рециклабилних компоненти КЧО који се односе на 

домаћинства 

Постоје три типична метода прикупљања и одлагања рециклабилних компоненти 

КЧОнасталих у домаћинствима: центри за предају и откуп рециклабилних компоненти 

КЧОза рециклажу (материјала за рециклажу), прикупљање рециклажног материјала 

испред зграда са ивичњака, мешовито прикупљање отпада и комбиновано прикупљање.  

Центри за предају и центри за откуп рециклабилних компоненти КЧО за рециклажу 

(у даљем тексту: центри)лоцирани су тако да грађани у њима могу лако да предају 

материјале за рециклирање. У центрима грађани бесплатно предају материјале за 

рециклирање, а у центрима за откуп неки материјали се, у зависности од тржишних 

услова, могу откупити од грађана. У оба случаја грађани, пре но што их испоруче, 

сортирају такве материјале по врсти (напр. стакло скупљају са стаклом).  

Центри могу да буду мобилни и опслужују различите области у унапред одређено 

време. Прикупљени материјали за рециклажу затим се танспортују до објекта за прераду. 

Поменути центри за предају и за откуп могу се налазити и у оваквим објектима.  

С обзиром на то да захтева више  напора, овај тип програма сакупљања обично не 

наилази на веће учешће грађана у поређењу са прикупљањем са ивичњака на улици или са 

мешовитим прикупљањем отпада. Међутим, у том погледу може се постићи много више 

уколико је локација центара погоднија грађанима и уколико се они на одговарајући начин 

едукују и анимирају. 

Центри су посебно ефективни у домаћинствима сеоских насеља са 

ограниченимсредствима намењеним прикупљању и одношењу отпада. 

Прикупљање са ивичњака (тротоара) испред зградапружа могућност грађанима да 

материјал за рециклажу стављају испред својих кућа. Ако се прикупља сав отпад,од 

грађана се може захтевати и да га сами сортирају, односно да издвајају материјал за 
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рециклажу од осталог отпада који се може предавати помешан. Особље које ради на 

прикупљању затим сортира сав тај измешани материјал приликом утовара на улици. 

Материјал за рециклажу сортира се испред зграда, а затим ставља у одвојене 

контејнере на комуналном возилу за одношење отпада. Осим наведеног начина, овакви 

материјали, паковани у вреће, скупљају се заједно са осталим неупотребљивим отпадом и 

одвозе специјалним возилима за сабијање отпада, па се материјали за рециклирање 

касније издвајају у трансферстаници.  

Међутим, то може бити проблематично, јер сабијање материјала за рециклирање и, 

нарочито, сабијање са коначно неупотребљивим отпадом може довести до загађења. 

Материјали за рециклирање који су на овај начин загађени, или су загађени неким другим 

врстама отпада, имају мању вредност на тржишту.  

Код заједничког прикупљања материјала за рециклажу користе се камиони са 

посебним одељцима (контејнерима) за неупотребљиви отпад и за материјал за рециклажу. 

Овакав приступ значи спречавање могућег загађења, али повећава трошкове због набавке 

специјалних возила и потребе за обучавањем особља. 

Прикупљање отпада са ивичњака је најпогодније у градској средини са 

индивидуалним кућама у густо насљеним реонима. 

Када је у питању прикупљање мешовитог отпада, отпад се сакупља несортиран и то 

обично специјалним камионима који га сабијају, док се обрада ради добијања материјала 

за рециклирање обавља касније. То је, разуме се, најпогоднији приступ за грађане, и  ту 

нема потребе за неком едукацијом као код нових програма.  

Прикупљање мешовитог отпада може довести до мањих количина или слабијег 

квалитета материјала за рециклирање. Разлог лежи у чињеници да је технологија за 

сортирање отпада скупа и не постоји јефтина радна снага. Овај метод прикупљања може 

изазвати и загађење материјала за рециклирање који зато не може да се прода. 

Приликом разматрањаприкупљања мешовитог отпада, потребно је узети у обзир 

трошкове сортирања материјала за рециклирање, то јест њиховог одвајања од отпада који 

се не може искористити. 
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Комбинација појединих опција може довести до већег укупног  учешћа 

заинтересованих и до  веће ефикасности програма. 

4.2.2 Програми прикупљања рециклабилних компоненти КЧО који се односе на пословни и 

институционални сектор 

Малопродајни објекти стварају материјале који су повезани са амбалажом, тј. 

паковањем, као што су употребљене кутије и други контејнери од валовитог картона. Код 

комерцијалног рециклирања, стара амбалажа обично се чува одвојено од  других врста 

отпада, и пре испоруке се посебно повезује у бале – што се све чини у ентитету у коме 

отпад и настаје.  

Виљушкарима се затим ова паковања утоварују на камионе без бочних страница и 

одвозе у објекте за прераду. У таквим објектима материјал се може препаковати пре но 

што се упути крајњем кориснку на тржишту. Поред наведеног материјала, трговци у 

сектору малопродаје могу рециклирати и трајне артикле као што су акумулатори за возила 

и апарати за домаћинство -артикли беле технике. 

Пословни ентитети, као што су банке и осигуравајућа друштва и државне установе, 

стварају знатне количине квалитетног употребљеног папира, као и друге материјале 

подобне за рециклирање, као што су конзерве за напитке. Код пословног рециклирања 

многе компаније су разрадиле систем по коме се радници мотивишу да односе 

употребљени папир на место одређено у кругу компаније. Да би били успешни, радници 

морају бити вољни и решени да издвајају хартију за рециклирање од другог отпада. Ова 

активност захтева веће ангажовање радне снаге него прикупљање картона, али се додатни 

напор исплати због високе цене ове врсте папира. 

Велике количине стаклене амбалаже и алуминијумских конзерви остају као отпад у 

школама, здравственим установама, ресторанима и другим институцијама. Уколико се 

одваја како треба, овај материјал могуће је прикупити и рециклирати. При том стакло 

обично треба сортирати по боји, осим уколико се то не чини у објектима за рециклажу. 

Пословни ентитети и институције могу бити велики и стални снабдевачи високо 

квалитетних материјала за рециклирање. 
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4.2.3 Програми прикупљања рециклабилних компоненти КЧО који се односе на 

индустријски сектор 

Делатности у домену привредних предузећа и индустрије имају за последицу 

стварање великих количина хомогеног материјала за рециклажу. Пошто за то постоји 

добар пословни разлог, све веће количине КЧОсе рециклирају. Међутим, потенцијал за 

још интензивнију рециклажу постоји.  

У питању су велике количине материјала за паковање који се може рециклирати. 

Индустрија грађевинарства такође долази до знатних количина метала и дрвета из 

отпадака који настају у њеној делатности, укључујући рушење зграда. Такође је могуће 

користити  грање и иверје као и друге остатке дрвета после  кресања градских дрвореда. 

Прикупљање материјала за рециклажуу индустријском сектору обично је мање 

скупо него кад је реч о отпаду те врсте из домаћинстава који се прикупља са улица,  тј. са 

ивичњака испред зграда. 

4.3 Едукација становништва 

Европска унија је, својим одговарајућим директивама, наметнула едукацију 

становништва у Србији из области отпада. Те исте директиве су пре наше државе добиле 

све земље које су биле у транзицији и чекале улазак у Европску унију. (21)  

Постојећи систем управљања отпадом на територији општине Аранђеловац није 

одржив. Последица наведеног је нелегално одлагање КЧО на дивље депоније. Познато је 

да отпад не треба уништавати, већ га треба користити. Стога је потребно донети и 

применити Модел .  

Основни циљ едукације становништва на територији општине Аранђеловац је 

развијање позитивних навика у служби развоја примарне селекције КЧО. 

4.3.1 Едукација предшколске и школске омладине и студентске популације 

У оквиру реализације Модела, спровођење едукативних еколошких акција у 

предшколским установама, основним и средњим школама и високошколској установије са 

циљем, да кроз игру (полазници предшколских установа) и интерактивни рад (ученици и 

студенти) науче како се отпад селектује и правилно одлаже и стекну свест о значају 

рециклаже и њиховој улози у заштити животне средине.  
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Посебно атрактивна циљна група у поступку едукације су деца предшколског и 

школског узраста. Постоји читав низ за њих приватљивих активности које ће допринети 

стварању њиховог активног односа према реализацији Модела. 

Пројекат едукације деце млађег школског узраста треба спровести одржавањем 

Еко-часа у Еко-учионицама у основним и средњим школама и у високошколској 

установи.Еко учионица на отвореном је место где се може организовати и реализовати 

едукација наведене популације. Циљ наведене активности није само да се, током једног 

школског часа, изложе основни појмови о заштити природе, заштити животне средине и 

рециклажи, већ и да се практично започне примарна сепарација отпада и подигне свест о 

њој на виши ниво. [22] 

Модел треба да се настави у Еколошким камповима на начин којим се свакодневно 

едукују нове генерације о значају примарне селекције и правилног збрињавања отпада. 

Едукација се овим путем шири и на ширу друштвену заједницу (родитеље и наставнике), а 

путем медијске кампање она поприма значајан утицај на целокупну јавност општине 

Аранђеловац. У зависности од материјалних средстава, наставак пројекта треба да обувати 

максимални могући број школских установа.  

На територији општине Аранђеловац постављене су Еко учионице у неколико 

сеоских и градских основних и средњих школа и у високошколској установи. Акцију би 

требало наставити како би све основне (11) и средње (3) школе имале Еко учионице. 

Осим Еко учионица, и Еколошки кампови су места на којима се реализују 

еколошке едукације ученика и студената.   

4.3.2 Едукација осталих грађана 

Веома је битно активно радити на подизању нивоа еколошке свести код грађана 

који представљају главну карику у реализацији Модела. Активном едукацијом 

становништва, како у градском насељу тако и у руралном подручју, објашњавањем 

позитивних ефеката реализације Модела и истицањем тренутних проблема који су 

присутни у сфери управљања отпадом, постиже се тај ефекат. 

Едукација грађана о примарној селекцији КЧО је неопходна, јер знатне количине 

наведеног отпада настану у домаћинствима. Стога је неопходно едуковати грађане о 

управљању отпадом у оквиру које ће добити неопходне информације и обуке о примарној 

селекцији КЧО на месту настанка – у домаћинству. Након завршеног програма обуке, 
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грађанидобијају кесе или вреће за одлагање одвојених рециклабилних компоненти КЧО и 

одговарајућа писмена обавештења – пропратни папир едукованог садржаја. У току 

спровођења едукације грађана појавиће се и проблеми, као што су недовољна 

обавештеност и незаинтересованост грађана, неадекватан рад едукатора и други). Када је 

наведено у питању, неопходно је радити на бољем разумевању наведене едукације у циљу 

превазилажења раскорака између теоријских сазнања и њихових практичних примена.  

Стална едукација грађана о примарној селекцији рециклабилних компоненти КЧО 

је неопходна и незамењива. Она се спроводи применом два, у пракси примењива, модела: 

„од врата до врата“ и „канта и кеса“. 

Модел „од врата до врата“ спроводи се кроз директан разговор едукатора 

(волонтера или стручних лица) и грађана. Одвија се у домовима (кућама или становима) 

грађана током којег едукатори им саопштавају потребне информације о њиховој улози и 

начину учешћа у примарној селекцији КЧО. Осим информација, грађани добијају и 

промотивни материјал и кесе или вреће.   

Едуктивне еколошке акције и промотивни едуковани алати – квизови, ТВ емисије, 

новински чланци, анкете, спотови  јавне презентације, подела флајера и други 

материјали,леци са прецизним инструкцијама, плакати и друго, могу да укључе велики 

број грађана, чији је циљ повећање рециклабилног и смањење КЧО и спречавање настанка 

дивљих депонија. 

У реализацији едукације грађана могу учествовати едукатори – ученици основних 

и средњих школа општине Аранђеловац. Након завршене едукације остварене кроз 

образовне радионице, едукатори своја стечена знања преносе вршњацима у својим 

школама, члановима својих породица и грађанима (посетама од врата до врата). 

4.4 Укључивање нелегалних сакупљача рециклабилних компоненти КЧО у легалне токове 

управљања отпадом 

Ради одрживог управљања отпадом, легалне контроле токова отпада и спречавања 

настанка дивљих депонија, потребно је укључити нелегалне/неформалне сакупљаче у 

легалне токове управљања наведеним отпадом. С тим у вези, потребно је да надлежни 

орган локалне управе – инспекцијска служба или неки други орган): 

-израдикатастар нелегалних отпада (нелегално формираних одлагалишта) и дивљих 

депонија, 
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-формира регистар нелегалних сакупљача, 

-уведе неформалне сакупљаче у економске токове, 

-отвори центар за сепарацију отпада или рециклажно острво, 

-организује чишћење постојећих дивљих депонија, 

-легализује рад дивљих отпада, 

-оснује задругу сакупљача секундарних сировина и 

-врши редовну инспекцијску контролу рада легалних отпада и сакупљача рециклабилних 

компоненти КЧО. 

С друге стране, нелегални и будући сакупљачи рециклабилних компоненти КЧО требало 

би да: 

-добију сагласност надлежног органа локалне управе за сакупљање рециклабилних 

компоненти КЧО, односно добију дозволу за наведени рад, 

-се упишу у регистар Агенције за заштитуживотне средине или надлежног органа локалне 

управе, 

-добију евиденциони број, 

-добију трицикл за сакупљање секундарних сировина, 

-добију комплет заштитне опреме и 

-воде евиденцију о пореклу и токовима сакупљеног КЧО. 

4.5 Компостирање 

Искуства показују да се компостирањем органске материје добија користан 

материјал, сличан хумусу, који нема непријатан мирис и који се може користити као 

средство за кондиционирање земљишта или као ђубриво. 

Обзиром на Директиву о депонијама ЕУ и забрану одлагања биодеградабилног 

отпада на депоније, компостирање је добило на значају као алтернативна опција третмана 

биодеградабилног отпада. 

Систем компостирања се развија кроз два паралелна модела, који су међу собом 

комплементарни: компостирања у индивидуалним домаћинствима и компостанама.Оба 

модела се остварује кроз компостирање зеленог отпада пореклом са јавних зелених 

површина, дворишта, башта, њива и других места(исечено дрвеће, трава, сакупљено 

зеленило...) и компостирања биоразградиве фракције КЧО.  
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 У оквиру реализације Модела потребно је вршити промоцију самосталног 

компостирања у „свом дворишту“, кроз едукацију, успостављање малих компостних 

бункера. Осим наведеног, потребно је поделити биокомпостере у индивидуалним 

домаћинствима. Они су на намењени за компостирање кухињског и зеленог отпада (траве, 

лишћа). Тако добијени компост користи се као храниво у баштованству и цвећарству.  

 Када је у питању компостирање у компостанама, ЈКП «Зеленило Аранђеловац» 

прикупља отпад у Споменику природе «Парк Буковичке Бање» и другим зеленим 

површинама на територији градског насеља Аранђеловац и део компостира. Добијени 

компост користи се за одржавање зелених површина у градском насељу Аранђеловац и 

неким предузећима на територији општине Аранђеловац.[23] 
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ЗАКЉУЧАК 

Због све већих количина и штетног утицаја на све чиниоце животне средине, 

отпадне материје (отпад) се сматрају једним од најозбиљнијих и највећих проблема 

цивилизованог света.  

Према намени, отпад је необновљив (дефинитивни, смеће) или обновљив 

(недефинитивни, рециклабилни, корисна отпадна материја). 

Необновљиви отпад су отпаци  који се непосредно, односно рециклажом не могу 

користити као секундарне сировине, већ се унапред предвиђеним токовима дефинитивно 

одлаже на санитарну депонију (ако је у питању комунални отпад). 

Обновљиви отпад су отпаци који се могу користити непосредно или дорадом, 

односно прерадом.   

Отпад се, према врсти, дели на комунални, комерцијални и индустријски. 

У зависности од опасних каракетеристика (експлозивност, токсичност, запаљивост 

и реактивност) које утичу на чиниоце животне средине и здравље људи, отпад се дели на 

неопасан, опасан и инертни. 

Количине отпада (па и КЧО) расту, јер се повећава потреба за храном, пићем и 

робом за широку примену. Наведено повећава количину упаковане робе, а амбалажа 

повећава количину наведеног отпада. Наведено, и непрекидни раст градских насеља и 

урбанизованија сеоска насеља, као и промена структуре потреба становника наведених 

средина све више појачава проблем КЧО. 

Управљање отпадом и интегрални систем управљања КЧО одвија се по фазама – 

сакупљање, транспорт, рециклажа, поновна употреба, третман и трајно одлагање на 

санитарну депонију оног дела КЧО који се не може искористити нити даље третирати, и у 

складу са националном нормативном регулативом, Европским законодавством и 

општинским усвојеним одлукама и донетим документима (Локални план управљања 

отпадом  општине Аранђеловац 2012-2022, Програм акционог и санационог плана заштите 

животне средине општине Аранђеловац 2016-2020, Локални еколошки акциони план 

општине Аранђеловац 2017-2021). 

Генератори КЧО на територији општине Аранђеловац су индустрија (прехрамбена , 

дрвна, текстилна, графичка, индустрија грађевинског материјала), пољопривреда 

(земљорада – ратарство, виноградарство, воћарство, цвећарство, ливадарство, сточарство 
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– говедарство, свињарство, овчарство, козарство, коњарство, пчеларство, живинарство), 

саобраћај (копнени – друмски) и саобраћајни објекти (станице, гараже, сервиси) и 

средства (аутомобили, камиони), туризам (сеоски/рурални облик – етно туризам, бањски, 

верски, градски, дечји, културни,  здравствени, конгресни), угоститељство, трговине, 

културни објекти, спортско-рекреативни центри, јавне услуге – банке, агенције, јавне 

службе – образовање, здравство, полиција, чистоћа, производња и дистрибуција воде, 

дистрибуција електричне енергије и гаса, заштита од пожара, домаћинства и други. 

Различите количине комуналног, резиденцијалног, комерцијалног, 

институционалног и грађевинског отпада настају у току рада наведених генератора. 

Највеће количине КЧО на територији општине Аранђеловац настају у следећим 

предузећима:БањаКомерцБекаментД.О.О., Беазплусд.о.о., Omya Венчацд.о.о., 

Стублинад.о.о., Пештанд.о.о., Фабрика „Шамот“ – Даросава и „Стублина“ – Стојник. 

Поред наведених, постоје и мањи генератори КЧО који се углавном баве 

експлоатацијом и прерадом камена (сечење, обликовање и обрада камена, производњом 

млевених мермерних гранула и грађевинског камена), производњом производа од 

полимера и ватросталних опека, прерадом дрвета и метала и другим сличним 

делатностима. 

Утицај КЧО који се генерише на територији општине Аранђеловац на животну 

средину је вишеструко негативан, а примарни разлози за то су: недовољна покривеност 

градског насеља Аранђеловац и сеоских насеља услугама ЈКП „Букуља“ (посуде за 

одлагање отпада, транспорт, удаљеност градског сметлишта), ниска еколошка свест, 

неадекватна примена казнених одредби за нелегално одлагање отпада, није организовано 

одвајање рециклабилних компоненти КЧО, деловање нелегалних сакупљача отпада и 

формирање нелегалних отпада и друго. 

Наведено је условило формирање дивљих депонија у градском насељу 

Аранђеловац и сеоским насељима које се неконтролисано шире. Дивље депоније су извор 

потенцијалних заразних болести становништава и загађености основних медија животне 

средине – воде, ваздуха и земљишта, хране, биљног и животињског света. Осим што се 

шири неподношљив непријатни мирис од распадања органског отпада (биохазардног и 

хуманог) и анималног, шири се и дим са дивљих депонија на којима сагорева запаљиви 

отпад. 
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И поред активности које предузима Општинска управа и ЈКП „Букуља“, стање у 

области легалних токова управљања КЧО на територији општине Аранђеловацније 

задовољавајуће. Идентификоване су следеће основне слабости: 

-недостатак прецизних и поузданих података о количинама и саставу комуналног чврстог 

отпада који настаје у сеоским насељима, 

-недовољно организовано и неадекватно сакупљање, транспорт иодлагање КЧО у  

градском насељу Аранђеловац и сеоским насељима (врши се у 10 од 18 сеоских насеља), 

-оптерећеност градског сметлишта („Цинцарска коса“) одлагањем рециклабилних 

компоненти КЧО, 

-највећи део амбалажног отпада заједно се сакупља са осталим отпадом и трајно одлаже 

на градско сметлиште,па је градско сметлиште оптерећено одлагањем рециклабилних 

компоненти КЧО, 

-не постоји, у већини већих генератора КЧО из индустрије, прецизна евиденција о 

настајању, количинама, саставу и токовима, 

-недовољан број рециклажних острва („зелена острва“) за одвајање рециклабилних 

компоненти, 

-не постоје рециклажна дворишта, трансфер станице и рециклажни центар (са машином за 

балирање и млевење ПЕТ амбалаже). 

-не врши се рециклажа, а, према процени, око 28% пластике и 18% папира и картона, се 

може одвојити (примарном или секундарном сепарацијом) и поново употребити, 

-недостатак инфраструктуре за третман КЧО (рециклажа, компостирање). 

Са проблемима дивљих депонија надлежне структуре у општини Аранђеловац се 

срећу још од последње деценије 20. века. Развој градског насеља Аранђеловац и 

квалитетнији живот руралног становништва (куповина хране уместо сопствене 

производње, потрошња робе широке употребе - предмета од пластичних маса, метала, 

стакла) проузроковао је кризу отпада. Отпад је одлаган на градско сметлиште које се 

налазило испод узвишења Рисовача. И поред чињенице да је било лоцирано непосредно уз 

град (није било удаљено као садашње градско сметлиште – 6km од градског насеља), 

грађани су отпад одлагали на дивље депоније. Од тада, Општинска управа и њена 

организациона јединица (Одељење за инспекцијске послове) и ЈКП „Букуља“, покушавају 

да нађу решење овог проблема. 



95 

 

Сагласно националном и Европском законодавству, приступ проблему отпада, па и 

решавању проблема настајања дивљих депонија, подразумева адекватан и савремен 

систем управљања легалним и нелегалним токовима КЧО. Наведено се остварује 

редукцијом/смањивањем (избегавањем, минимизирањем), искоришћењем (рециклажом), 

поновном употребом, обрадом и одлагањем отпада на адекватан и безбедан начин по 

животну средину и људско здравље и применомследећих принципа: одрживи развој, 

предострожност, одговорност произвођача опреме и „загађивач плаћа“ (свако морално и 

материјално одговара за отпад који производи).   

Проблематика – локације, настајање, састав отпада, чишћење и друго, у вези са 

дивљим депонијама на територији општине Аранђеловац била је предмет претходних 

истраживања. Мишљења грађана изнета у току анкетирања указују да су дивље депоније 

значајан проблем њихове општине.  

Основни циљ истраживања теме мастер рада је остварен. Сагледано је и 

анализирано стање и идентификоване су слабости легалних токова КЧО.  

Истраживачке хипотезе су потврђене. Дивље депоније се формирају поред путева 

на неуређеним површинама или поред потока у близини насељеног места. Пластична 

амбалажа је најзаступљенија компонента КЧО на дивљим депонијма.Сеоско подручје није 

довољно покривено планом одношења КЧО што је главни узрок настанка дивљих 

депонија. 

И поред чињенице да се отпад редовно одвози, грађани одлажу отпад на дивље 

депоније. 

Грађани (еколошка свест) и сви субјекти – Општинска управа (и њена 

организациона јединица Одељење за инспекцијске послове), ЈКП «Букуља» и други 

надлежни органи и организације, одговорни су за постојање проблема отпада. 

Ниска еколошка свест грађана, мали број посуда, простор за одлагање отпада 

(индустријског, грађевинског и другог) и удаљеност посуда и градског сметлишта су 

разлози за настанак дивљих депонија.  

Отпад се износи и одлаже на дивље депоније у било које доба дана.  

Највеће количине отпада одложеног на дивље депоније настале су у домаћинствима. 

Ригорознија примена казнених мера за неправилно поступање са КЧО је најбољи 

начин за спречавање настанка дивљих депонија. 
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Отпад на дивљим депонијама, па и дивље депоније, утичу на људско здравље и 

квалитет живота.  

Дивље депоније су значајан комунални проблем у општини Аранђеловац. 

Стањенелегалних токова КЧО на територији општине Аранђеловац је 

незадовољавајуће па је предложен Модел.  

Успостављање и примена Модела је одговорно понашање и указује на обавезу и 

одговорност органа општине Аранђеловац, а посебно Општинске управе (Одељења за 

инспекцијске послове), ЈКП „Букуља“, ЈКП „Зеленило Аранђеловац“, Еколошког савеза 

Аранђеловца, Фонда за израду програма коришћења средстава фонда за заштиту животне 

средине и грађана, у управљању отпадом.  

Реализација активности предвиђених у Моделу допринеће уклањању и спречавању 

настанка дивљих депонија на територији општине Аранђеловац. 

Стручни и научни допринос овога рада је остварен. С тим у вези, утврђено је 

следеће: неопходно је успоставити примарну и унапредити секундарну селекцију КЧО и 

третирати (редуковати и поново употребити исти) пре депоновања, а одлагати само отпад 

који се не може рециклирати, компостирати и искористити као гориво.   

Друштвени значај теме овога мастер рада јесте успостављање и примена Модела 

као подршка надлежним субјектима општине Аранђеловац у успостављању ефикаснијег 

управљања отпадом. 
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ПРИЛОГ 

Универзитет Сингидунум 

Факултет за примењену екологију Футура 

Београд 

Департман за последипломске студије 

Ибруљ Вахид, студент 

АНКЕТНИ ЛИСТ 

Циљ анкете је добијање мишљења грађана Аранђеловца у вези са местом и узроцима 

настајања дивљих депонија и рециклабилним компонентама које се одлажу на исте. 

Први део анкетног листа – Општи део 

1. Година рођења ___________________________ 

2. ПолМ  Ж 

3. Завршена школа – завршили сте: 

а) основну школу и мање 

б) средњу школу 

в) вишу школу 

г) високу школу 

4.Радни статус 

а) запослен 

б) незапослен 

в) пољопривредник/домаћица 

г) пензионер 

5. Место становања: 

а) градско насеље Аранђеловац 

б) сеоско насеље 

Други део – Питања која су у вези са проблемом истраживања 

Молимо Вас да изнесете своје ставове тако што ћете заокружити слово само једног од 

понуђених одговора.  

1. За постојање проблема отпада одговорни су: 

а) грађани 

б) локална самоуправа 

в) јавно комунално предузеће 
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г) држава 

д) сви субјекти 

2. Да ли се отпад из Вашег насеља одвози редовно? 

а) да 

б) не 

в) нисам сигуран/-на 

3. Дивље депоније се формирају: 

а) поред путева у близини насеља 

б) поред потока у близини насеља 

в)на зеленим и напуштеним површинамс 

4. Наведите разлоге за настајање дивљих депонија: 

а) удаљеност посуда/простора за одлагање отпада 

б) непостојање посуда/простора за одлагање отпада 

в) ниска еколошка свест 

г) __________________________________ 

  (навести разлог) 

5. Да ли Ваше комшије из насеља износе отпад на дивље депоније? 

а) већина 

б) многи 

в) нико 

г) не знам 

6. У кoje врeмe изнoсe///oтпaд на дивље депоније? (Ако је одговор у петом питању под 

а) или б)) 

а) било кад 

б) увече 

в) ујутру 

7. Oдaклe, пo Вaшeм мишљeњу, пoтичe глaвнинa oвoг oтпaдa? 

а) из домаћинства 

б) из предузећа 

в) са градилишта 

г) из пољопривреде 

8. Најбољи начин спречавања настајања дивљих депонија по Вашем мишљењу је:  

а) успостављањем новог модела спречавања настајања дивљих депонија 
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б) ригорознијом применом казнених мера за неправилно поступање са комуналним 

отпадом 

в) поделом пластичних кеса разних боја у које би грађани одлагали рециклабилне 

компоненте 

г) установљавањем рециклажног центра 

д) организовањем јавних трибина о отпаду 

ђ) повећањем броја посуда (канти, контејнера) за одлагање отпада на одређеним местима 

е)увођењем еколошког полицајца 

ж) ефикаснијим радом Комуналне инспекције 

з) увођењем «еколошке патроле» 

9. Да ли је недовољна покривеност сеоских насеља општине Аранђеловац главни 

узрок настанка дивљих депонија? 

а) да 

б) не 

в) нисам сигуран 

10. Дa ли дивљe дeпoниje утичу нa Вaшe здрaвљe и квaлитeт живoтa? 

а) веома 

б) донекле 

в) мало/нимало 

11.Да ли је пластична амбалажа најзаступљенија на дивљим депонијама? 

а) да 

б) не 

в) нисам сигуран/-на 

12.Мислите ли да су дивље депоније значајан комунални проблем у Вашој средини? 

а) да, најзначајнији 

б) не, има много других битнијих 

в) јесу, али не могу да проценим у односу на друге 

Хвала на учешћу у анкетирању. 

 


