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Увод  

 

Неправилно поступање са опасним отпадом представља један од кључних проблема у 

заштити животне средине у Републици Србији. Доношењем низа законских и 

подзаконских аката није се до сада у потпуности постигао циљ и смањио ефекат загађења. 

Проблем је комплексан и мултидисциплинаран, а можемо рећи и културолошки. Заправо, 

очигледно је да смо на почетку процеса едукације и развоја свести како генератора отпада, 

тако и целокупног становништва о значају очувању природног капитала земље. 

 

Општа мисија очувања животне средине, поред правилног одлагања отпада огледа се 

између осталог у употреби чистијих технологија у идустрији, поновне рециклаже отпада, 

коришћење отпада као енергента.  

 

Очување природног капитала и заштита животне средине предуслов је за бољи и здравији 

живот наше заједнице и наших потомака. Наша заједничка  визија и уверење да се све 

несреће и губици могу избећи, представља окидач за позитивне промене. 

 

На опште је добро да поступамо и управљамо ризицима у нашој сфери утицаја на такав 

начин да људи, окружење, имовина и углед остану заштићени. Можемо изабрати 

проактиван приступ јачањем наше посвећености и вођства кроз читаву организацију мере 

заштите животне средине. 

 

На територији Републике Србије послује знатан број оператера из области производње и 

промета нафтних деривата. Њихове активности као генератора опасног отпада у Србије 

требало би да их  чини свесним одговорности на очувању и унапређењу аспеката животне 

средине.  

 

Из напред наведених разлога, здравље и безбедност на раду, сигурност и заштита животне 

средине представљају највише приоритете. 
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1. ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА  СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ 

ГОРИВОМ 

 

Станицу за снабдевање горивом ( у даљем тексту ССГ ), превозних средстава у 

друмском саобраћају, чине уређаји за снабдевање свим врстама течних горива и 

течним нафтним гасом, као и уређаји за снабдевање уљем за ложење које се 

употребљава у домаћинству, цевоводи, резервоари, објекат за смештај запосленог 

особља, систем за сакупљање паре, припадајуће саобраћајнице и друге пратеће зграде.1 

 

На територији Републике Србије послује више оператера са претежном делатношћу 

производње и промета нафтних деривата у виду малопродајних објекта доступним 

становништву. 

 

За потребе обављања пословних делатности поседују одобрења надлежних 

министарстава Републике Србије. На основу процеса који обављају и могућих ризика 

представаљају и предмет надзорних посета инспекцијских органа у циљу испуњености 

услова прописаних законском регулативом за наведену делатност. 

 

С обзиром на природу процеса и стално генерисање опасног отпада, један  од битних 

елемената на наведеним објектима представља и управљање системом заштите 

животне средине. 

 

Листа значајних оператера у трговини и промету нафтним дериватима на територији 

Републике Србије су; 

 

 НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ 

 ОМW 

 ЛУКОИЛ 

 МОЛ 

 КНЕЗ ПЕТРОЛ 

 АРТ ПЕТРОЛ 

 МБ ГАС 

 ЕКО ХЕЛЕНИК 

 ЕУРО ПЕТРОЛ 

 

                                                           
1 Правилник о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање 

горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских 

ваздухоплова; "Службени гласник РС", број 54 од 31. маја 2017. 
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Број ССГ  варира у зависности од оператера, у сваком случају ради се о више од 1000 

малопродајних објеката на територији Србије. 

 

У жељи за остваривањем што већег профита, и повећање количина произведених деривата 

свакодневно се повећава и количина генерисаног опасног отпада која представља озбиљан 

притисак на целокупан еколошки систем земље. 

 

2. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Предмет истраживања су модели управљања опасним отпадом (генерално као као процес) 

у Републици Србији са посебним освртом на станице за снабдевање горивом. 

 

Процес управљање отпадом представља планску активност и модели реализације зависе 

од врсте отпада и генерисаних количина.   

 

Управљање почиње у делу планирања, сакупљања, транспорта, складиштења, продаје, 

трајног збрињавања и извештавања о опасном отпаду. 

 

У овом раду биће представљени и примери добре праксе управљања отпадом у Републици 

Србији са свим начелима у поменутом процесу. 

 

3. ЦИЉЕВИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

3.1. Научни циљ истраживања 

 

Научни значај овог истраживања јесте допринос у правилном разумевању управљања 

отпадом и сузбијању и решавању проблема еколошког загађења животне средине и 

природног ресурса једнога друштва. Заједнички циљ је дефинисање свести у духу 

одрживог развоја који је универзални позив за спровођење активности које ће зауставити 

неконтролисано загађење државе и обезбедити да сви људи уживају мир и просперитет.  

Претпоставка је да се створе услови за побољшање живота на одржив начин за будуће 

генерације.  

Безбедан  начин управљања отпадом великих нафтних оператера који генеришу значајне 

количине отпада представља предуслов заједничке мисије. 

Међутим, важно је истаћи да у сваком друштву и процесу транзиције увек постоји неки 

средишњи друштвени сукоб у једној етапи његовог развоја, па тако и различитост ставова 
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појединаца и групација око вредности природних ресурса а тако се ствара и могућности 

појаве низа друштвених конфликата. Заправо,  остали социјални конфликти не морају 

нужно да имају еколошки предзнак већ могу у великој мери бити аутономн, али да 

искористе тренутно наметнута правила као стеге или ограничења права или слобода.  

Средишњи друштвени сукоб је променљив, а често се покаже да је заправо латентан. 

Међутим, да би социјални сукоби нестали, или се минимализовали и довели до неке 

системске промене, која може да буде усмерена ка прогресу, неоходна је интервенција 

државе. Мало је држава у свету које нису, у мањој или већој мери, суочене са различитим 

облицима деградације природног окружења. Интервенција државе умногоме зависи и од 

културошког нивоа свести опште популације, које може бити изманипуласано и 

мотивисано различитим идејама и циљевима, генератора загађења који би да своје 

активности глорификују и приказују као опште добре.  

Овај мастер рад треба схватити као настојање да се кроз анализу управљања опасним 

отпадом на једној микро локација каква се представља кроз ССГ, предоче неки кључни 

проблеми и аспекти као и примери добре праксе, а све у циљу популационизма здравог 

окружења. Покушаће се да се на нивоу  нивоу рада прикажу алати и начини решавања  

проблема. 

У предмету овог истраживања неће се посебно обрађивати утицај економских и 

финансијских фактора за акумулацијом профита која може узроковати негативним 

ефектима на сопствено природно окружење, где су дугорочно посматрано ефекти штете 

неколико пута већи од добити. Овакав вид прорачуна и анализа могао би бити предмет 

будућих радова. 

Овим радом биће отворена и покренута нека питања и проблеми (теоријска и практична), 

које је неопходно даље анализирати, јер се ради о изузетно сложеним проблемима, који су 

све више актуелни у међународној заједници, посебно у земљама у транзицији где се 

сукобљавају интереси великих сила. 

   3.2. Друштвени циљ истраживања 

 

Циљ истраживања како са научне, тако и са друштвене стране јесте подизање свести 

одрживог развоја који ће зауставити неконтролисано загађење околине, заштита људи, 

животне средине и свих друштвених добара.  Ултимативни циљ је стварање бољег живота 

на одржив начин за будуће генерације.  

Едукација становништава и привредних субјеката у делу еколошке безбедности 

представља мултидисциплинарни процес који упоредо са едукацијом и превентивним 

мерама користи и легитимне репресивне алате према неодговорним елементима и то је 

право, алат и обавеза државе. 
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4. МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА 

 

Истраживање ће бити спроведено на посредан начин, коришћењем теоријских извора, као 

и обрадом и анализом емпиријске грађе. С обзиром да су током истраживања коришћени 

различити извори и радови из различитих дисциплина, за анализу сваке научне области 

примењиван је одговарајући категоријални апарат те научне дисциплине.  

У истраживачком раду користиће се следеће методе : 

 Опште научне методе 

 Основне методе 

 Методе прикупљања података 

4.1 Опште научне методе 

 

 Као опште научне методе у овом истраживању биће коришћене хипотетичко-дедуктивна 

метода моделовања и статистичка метода. 

4.2 Хипотетичко-дедуктивна метода 

 

Хипотетичко-дедуктивна метода је искуствена метода чија је сазнајна, а нарочито научно-

сазнајна основа, укупно друштвено и научно искуство. Поменуто скуство ова метода не 

схвата једноставно, већ као сложену целину разноврсног, супротног и заједничког, 

групног, колективног и емпиријског искуства, већ схвата као целину у којој се прожимају 

опажено, мисаоно и духовно. То искуство има својства општег, провереног и проверљивог 

искуства. Истовремено, оно није оформљено сазнање, једном заувек дато, већ је 

променљиво и развојно. Искуство и сазнања, поготово научно сазнање, изведено из њега 

је нужно критично.2 

4.3 Основне методе 

 

Основне (посебне) методе су у основи хипотетичко-дедуктивне методе, тј. оне су методе 

њеног конституисања и примене, али је и ова метода истовремено и критика, подстицај и 

начин развијања и изграђивања, дограђивања и повезивања основних метода. 

 

                                                           
2 “Основи методологије политичких наука“, Иван Радосављевић, Славомир Милосављевић; ЈП Службени 

гласник, 2003. 
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4.4 Методе прикупљања података 

 

 У овом истраживању користиће се следећи извори података: 

• Различите врсте неслужбених, али официјелних докумената 

• Научна и стручна литература 

• Средства масовне комуникације (писани и тв медији, интернет, радио пријемници) 

 

Прикупљање података вршиће се анализом садржаја докумената на основу предложене 

литературе и других извора података. С обзиром да је у овом истраживању утврђен 

предмет истраживања и дефинисан посматрани модел биће коришћена техника директне 

квалитативне и квантитативне анализе докумената. 

 

5. НАУЧНА И ДРУШТВЕНА ОПРАВДАНОСТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Управљање отпадом, односно заштита животне средине, не решава се само одабиром 

адекватне технологије, инжењерским методама или иновацијама. Управљање отпадом 

представља важан елемент сваког урбаног система, који је блиско повезан са 

људима/становништвом преко процеса генерисања отпада, односно потрошачким и 

свакодневним навикама генератора.  

Свест оних који генеришу отпад је неопходна у свим фазама развоја система управљања 

отпадом. Важан аспект управљања отпадом је друштвена прихватљивост и приступачност 

услуге, јер обезбеђивањем наведених услова омогућује се дугорочна одрживост новог 

система управљања отпадом. Врло су чести случајеви у пракси да друштвена 

неприхватљивост пројекта онемогући даљи развој система управљања отпадом, јер 

генератори и сам државни орган недовољно поимају  сам систем управљања отпадом, 

његове предности и недостатке, ризике и слично. 

Као део анализе друштва са аспекта управљања отпадом, саставни део представља 

идентификација интересних група (стакехолдер-а).  

Планирање, пројектовање, функционисање и одржавање пројеката управљања отпадом 

није једноставан задатак. Потребно је широко и свеобухватно познавање функционисања 

система управљања отпадом као и разумевање специфичних услова генератора. 

Мултидисциплинарни приступ, који укључује природне, техничке и друштвене науке 

може на адекватан начин да одговори и реши сложене ситуације у области животне 

средине у урбаним условима. 

Већина развијених модела за управљање отпадом анализирају економски утицај и утицај 

на животну средину, јако мали број њих анализирају друштвени/социјални аспект 

сматрајући да одрживи систем управљања отпадом је сам по себи систем који је ефикасан 
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и са аспекта животне средине, економски приуштив и друштвено прихватљив. Друштвена 

прихватљивост опција за третман отпада, инсинератора и депонија, такође су фактори у 

одређивању политике управљања отпадом. 

 Потребно је и корисно моделе управљања отпадом оптимизовати, укључивањем 

друштвеног аспекта приликом одређивања (моделовања) система управљања отпадом. 

 

6. ВРСТЕ И  КАТЕГОРИЈЕ ОТПАДА КОЈИ СЕ ГЕНЕРИШЕ НА 

ССГ 

Према врстама отпад делимо на: 

 

 Комунални отпад  је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и 

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

домаћинства. 

 

 Комерцијални отпад је отпад који настаје у предузећима, 

установама и другим институцијама које се у целини или делимично 

баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, 

рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и 

индустријског отпада.  

 

 Индустријски отпад је отпад из било које индустрије или са 

локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих 

минералних сировина из рудника и каменолома. 

 

Према пореклу отпад делимо на: 

 

 Индустриjски oтпaд. 

 Кoмунaлни oтпaд.   

 Кoмeрциjaлни oтпaд. 

 Aмбaлaжни oтпaд. 

 

Према карактеристикама отпад делимо на: 

 

Oпaсaн  

Отпaд кojи пo свoм пoрeклу, сaстaву или кoнцeнтрaциjи oпaсних 

мaтeриja мoжe прoузрoкoвaти oпaснoст пo живoтну срeдину и здрaвљe 

људи. 
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Неопасан 

Отпад који не утиче штетно на живoтну срeдину и здрaвљe људи и нема 

ниједну опасну карактеристику. 

 

Инертан 

Отпад који није подложан физичким, хемијским или биолошким 

променама. 

 

Комерцијални отпад 

Отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама 

које се у целини или делимично баве трговином, услугама, 

канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим 

отпада из домаћинства и индустријског отпада. 

 

Биодеградабилни отпад 

Отпад који је погодан за анаеробну или аеробну разградњу, као што су 

храна и баштенски отпад и папир, и картон. 

 

Индустријски отпад 

Отпад из било које индустрије или са локације на којој се       

налази индустрија, осим отпада из рудника и каменолома . 

 

Врсте опасног отпада који се могу појавити на станицама за снабдевање горивом: 

 

• Oтпaд кoнтaмирaн дeривaтимa нaфтe (oпрeмa, цeвoвoди, 

изoлaциja, …).  

• Зaгaђeнo зeмљиштe нафтним дериватима. 

• Истрoшeнe бaтeриje и aкумулaтoри. 

• Грaђeвински oтпaд. 

• Aмбaлaжни oтпaд (мeтaлнa и плaстичнa aмбaлaжa у кojимa сe 

нaлaзe хeмикaлиje, уљa, aдитиви и дрвeнa aмбaлaжa). 

6.1. Законска регулатива РС у делу опасног отпада 

• Закон о управљању отпадом (Сл.гласник РС, бр.36/2009 и 88/2010, 14/2016); 

• Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр.101/2005) 

• Закон о заштити од пожара (Сл. Гласник РС, бр. 111/2009) 

• Правилник о превентивним мерама за БЗР на радном месту (Сл. гласник СРС, бр. 

21/09)., 

• Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на опреми за рад (и 

допуна правилника) (Сл. гласник РС, бр. 23/09 и 123/12). 
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• SRPS OHSAS 18001:2008 Систем урављања заштитом здравља и безбедношћу на 

раду – Захтеви 

•  SRPS ISO 14001:2004 Систем урављања заштитом животне средине – Захтеви 

стандарда 

• Правилник о допунама Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад 

при коришћењу опреме за рад (Сл. Гласник РС 123/12)  

• Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање  ("Сл. гласник РС", бр. 114/2013) 

• Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног 

обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање  ("Сл. 

гласник РС", бр. 17/2017) 

• Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу 

докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово 

попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 60/2009) 

• Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и 

одлагање отпада ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009) 

• Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање 

отпада ("Сл. гласник РС", бр. 96/2009) 

• Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу 

дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и 

годишњем извештају, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 

обвезницима плаћања накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин 

обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС“, бр. 54/2010, 86/2011, 

41/2013 – др. правилник и 3/2014, 81/2014 - др. правилник и 31/2015 - др. 

правилник, 44/2016 - др. правилник и 43/2017 - др. правилник). 

• Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као 

секундарне сировине ("Сл. гласник РС", бр. 60/2009) 

• Правилник о условима које морају да испуњавају стручне организације за 

испитивање отпада ("Сл. гласник РС", бр. 53/2006) 

• Уредба о начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест ("Сл. 

гласник РС", бр. 60/2008) 

• Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом 

("Сл. гласник РС", бр. 21/2010 и 10/2013) 

• Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010) 

• Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 

акумулаторима ("Сл. гласник РС", бр. 86/2010) 

• Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. 

гласник РС", бр. 71/2010) 

• Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 

упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС", број 95/2010 и 88/2015) 
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Слика 1: Законодавни оквир ЕУ (World Bank, 2011) 

7. УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ НА МЕСТУ НАСТАНКА – 

СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ 

 

Радним процесом малопродајних објеката – ССГ, генеришу се одређене количине опасног 

отпада.  

Нафтни деривати својим физичко - хемијским особинама могу имати и нежељена дејства 

на људе и животну средину. Директна опасност по људе огледа се у надражујућем, 

нагризајућем, наркотичком и отровном дејству зависно од количине - концентрације, 

дужине експозиције, психофизичког стања организма и сл. а индиректно као последица 

пожара или загађења животне средине. 

Опасност по животну средину представља могућност загађење ваздуха, воде или земље са 

врло често значајним последицама. 

 

7.1. Процес управљања отпадом 

 

Управљање отпадом представља спровођење прописаних интерних и законском 

регулативом дефинисаних поступака и мера за поступање са опасним отпадом у делу 

сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, и одлагања отпада. 
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Циљеви наведене активности су: 

• Смањење негативног утицаја на човека и животну средину. 

• Испуњење законских обавеза. 

• Правилно збрињавање отпада. 

• Мониторинг и планирање потребних средстава. 

 

Управљање отпадом је потребно организовати на начин којим се не угрожава здравље 

људи и животна средина. 

 

7.2. Класификација  опасног отпада 

 

Основна класификација отпада је дефинисана Правилником о категоријама, испитивању и 

класификацији отпада (Сл. гл. РС, бр. 56/10), а детаљна методологија за класификацију и 

давање индексних бројева отпаду дата је у посебној публикацији под називом „КАТАЛОГ 

ОТПАДА - Упутство за одређивање индексних бројева отпада“ у издању Агенције за 

заштиту животне cредине Републике Србије. 

 

Да би се приступило правилном разврставању и сакупљању и привременом складиштењу, 

као и одабиру поступака или метода трајног збрињавања и/или одлагања или поновног 

искоришћења отпада неопходно је урадити испитивање отпада ткз карактеризацију. 

 

Испитивање отпада се ради само за опасан отпад или отпад који по својим особинама 

може бити опасан, а ради се поново у случају сваке промене технологије, промене порекла 

сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада. Испитивање 

отпада раде овлашћене и акредитоване лабораторије. 

 

 Kарактеризација отпада је поступак испитивања којим се утврђују физичко-

хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли 

отпад садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика. 

 

 Kласификација отпада је поступак сврставања отпада на једну или више листа 

отпада које су утврђене посебним прописом, а према његовом пореклу, саставу и 

даљој намени. 
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7.3.     Преузимање и сакупљање опасног отпада 

 

Сакупљање и разврставање отпада врши се на месту где је отпад настао. Лице одговорно 

за управљање отпадом дужно је да пружи сву неопходну стручну помоћ запосленима на 

локацији при избору начина сакупљања и разврставања отпада. 

 

За безбедно паковање, правилно обележавање као и привремено складиштење отпада, а 

нарочито опасног одговорно је Лице за управљање отпадом где се отпад ствара. 

 

Мешање различитих категорија опасног отпада, мешање опасног отпада с неопасним или 

с било којим другим материјалом је најстроже забрањено. Упакован опасни отпад треба 

да буде обележен видљиво и јасно налепницама за обележавање отпада. 

 

 

 
Слика 2: Канте за разврставање разних врста отпада на ССГ 

 

 

Слика 2: Канте за разврставање отпада 

 

7.4.     Привремено складиштење отпада 

 

Отпад се привремено складишти на локацијама које су предвиђене и намењене за 

складиштење унутар локације где је отпад настао. Привремено складиштење отпада 

(нарочито опасног) на локацијама до предаје овлашћеним оператерима на даљи третман 

може да траје најдуже једну годину. На локацији се сваки отпад који се налази на локацији 

дуже од 12 месеци сматра „историјским отпадом“. 

 

Лице одговорно за управљање отпадом кроз евиденције, води рачуна о датуму када је 

опасан отпад одложен на складиште, односно приликом планирања збрињавања отпада 

прво предлаже збрињавање отпада који се налази најдуже на складишту. 

 

Опасан отпад мора бити складиштен сагласно одредбама Правилника о начину 

складиштења, паковања и обележавања опасног отпада („Сл. гласник РС“, бр. 92/2010) 
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7.5.     Транспорт отпада 

 

За организацију транспорта отпада са места где је отпад настао на локацију за привремено 

складиштење отпада унутар локације као и безбедност запослених који спроводе ову 

активност (одговарајућа обука и лична заштитна средства и опрема) одговорно је лице са 

локације где је отпад генерисан 

 

Транспорт отпада ван места настанка обављају превозници отпада који морају поседовати 

дозволу за транспорт отпада или интегралну дозволу за управљање отпадом коју издаје 

надлежни орган Републике Србије за ЗЖС. Обавеза је да сваки такав  транспорт прати 

Документ о кретању отпада. 

 

 

 
Слика 3: Aуто цистерна за транспорт опасног отпада 

 

 

7.6. Трајно збрињавање опасног отпада 

 

Технологије за третман отпада укључују механичке, термичке и биолошке методе или 

комбинације наведених метода. Сврха третмана отпада је поновна употреба рециклажног 

отпада, искоришћење енергије из отпада или побољшање карактеристика отпада пре 

даљег руковања (уклањање нечистоћа, мириса отпада, смањење запремине). 
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• Механички третман подразумева смањење величине, сортирање и сабијање отпада 

и може бити заступљен као посебан третман или у комбинацији са термалним или 

биолошким третманом отпада. Механички третман има за циљ да промени физичке 

, али не хемијске карактеристике отпада. 

 

• Термичка обрада укључује спаљивање и пиролизу/гасификацију на високим 

температурама уз потпуно или делимично, сагоревање отпада, што доводи до 

промена у хемијским и физичким карактеристикама отпада. Инсинерација је 

сагоревање са вишком ваздухом доноси готово потпуну оксидацију органских 

угљеника у угљен диоксид. Током термалних процеса производе се чврст остатак, 

лебдећи пепео и пепео са дна решетке који се морају пречистити. 

 

• Биолошки третман подразумева компостирање, анаеробну дигестију и њихову 

комбинацију. Компостирање је биолошки аеробни процес којим се лако разградив 

органски отпад претвара у угљен-диоксид и стабилну органску материју. Чврсте 

остатке чине компост и остатак након третмана. Анаеробна дигестија је биолошка 

разградња органског отпада у одсуству кисеоника (анаеробној средини), при чему 

се ствара метан и угљен диоксид.. Гасови који се стварају током биолошког 

процеса се морају контролисати. Реализација збрињавања отпада се врши у складу 

са Републичким Законом. Одређене врсте отпада збрињавају се ангажовањем 

овлашћених екстерних оператера који имају дозволу надлежног државног органа за 

управљање отпадом. 

 

Најчешће коришћене методе трајног збрињавања опасног отпада: 

 

 Инсинерација (спаљивање) је  термички третман отпада у стационарном или 

мобилном постројењу са или без искоришћења енергије произведене сагоревањем чија 

је примарна улога термички третман отпада, а који обухвата и пиролизу, гасификацију 

и сагоревање у плазми.  

 

 Ко-инсинерација (су-спаљивање) је термички третман отпада у стационарном или 

мобилном постројењу чија је примарна улога производња енергије или материјалних 

производа и који користи отпад као основно или додатно гориво или у којем се отпад 

термички третира ради одлагања. 
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Слика 4: Развој третмана отпада у периоду од 2001. до 2010. на нивоу ЕУ-27 (ЕЕА, 2013) 

7.7. Управљање отпадом на ССГ 

 

Основне фазе управљања отпадом на ССГ су: 

 

1. Планирање управљања отпадом, 

2. Организовање управљања отпадом, 

3. Продаја и трајно збрињавање отпада 

4. Извештавање о отпаду. 

 

 

 
 

 
Слика 5: - Циклус управљања отпадом 
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 Планирање управљања отпадом 

 

Реализује се кроз следеће активности:  

 именовање Лица одговорног за управљање отпадом и 

 израде Плана управљања отпадом. 

 

 Именовање Лица за управљање отпадом 

 

 Послодавац је одговоран за поступање и именовање Лица одговорног за управљање 

отпадом.  

 

 Израда Плана управљања отпадом 

 

 Израда Плана управљања отпадом је законска обавеза за постројења за које се 

издаје интегрисана дозвола као и за локације који годишње производе више од 100 

тона неопасног или више од 200 килограма опасног отпада.  

 

 Улога Плана управљања отпадом је дефинисање врста и токова отпада, поступака и 

начина раздвајања различитих врста отпада (посебно опасног и отпада који ће се 

поново користити), планираних мера у циљу смањења генерисане количине отпада, 

начина привременог складиштења, третмана и одлагања отпада у циљу оптималног 

управљања отпадом. 

 

ССГ не генеришу отпад у наведеној количини, па самим тим не постоји обавеза израде 

ових планова. 

 

 Организовање управљања отпадом 

 

Организовање управљања отпадом подразумева: 

 

 минимизирање на месту настанка , класификација, сакупљање, 

 разврставање, 

 паковање и обележавање отпада, 

  привремено складиштење. 

 транспорт отпада и 

 трајно збрињавање отпада. 

 

 Обавезе запослених на ССГ у облaсти управљања отпадом 

 

 Контрола рада сепаратора (уређај за пречишћавање зауљених отпадних вода) 
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 Очитавање мерача протока отпадне воде из сепаратора 

 Вођење евиденције о отпаду (попуњавање  обрасца ДЕО 1) 

 

Сепаратор уља масти и нафтних деривата 

 

Сепаратор уља масти и нафтних деривата користe се за пречишћавање отпадних вода из 

кишних одвода за све површине изложене падавинама и са већом количином талога, као 

што су саобраћајнице, тргови, паркови, бензинске пумпе, ауто сервиси, гараже, 

индустријски погони. 

 

Рад сепаратора уља, масти и нафтних деривата. 

 

Сепаратори су произведени према европској норми ЕН858.  

 

Сепаратори уља, масти и нафтних деривата састоје се из дела за таложење и дела са 

коалесцентним филтером.  

 

Таложник је опремљен са елементима за усмеравање тока и спречавање вртложења воде. 

На тај начин се интезивира таложење чврстх материја и омогућава квалитетно и 

несметано одвајање уља и нафтних деривата у следећој фази обраде.  

 

Коалесцентни филтер за издвајање уља и нафтних деривата састоји се од олеофилних, 

неротирајућих, хоризонталних таласастих плоча помоћу којих се одваја разидуално уље. 

Чим кап уља додирне површину  филтера она је одвојена. Зауљена вода се креће дуж 

таласастих плоча различитом брзином. То резултира додатне колизије већих и мањих капи 

уља (могућност коалесценције - сједињења). Капљице постају веће, као резултат 

сједињавања честица уља, што убрзава њихово кретање на горе, тако да су оне као 

последица горе наведеног заробљене у  филтеру из којег се гравитацијом издвајају у 

спремник уља. 
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Слика 6: - Сепаратори 

 

Контрола рада сепаратора 

 

 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiUouT60sncAhXF16QKHe6iCSYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ekolog.rs/13-delatnost/kompaktna-postrojenja.html&psig=AOvVaw0wDDAKaZfAdHULcSldunJQ&ust=1533135896896450
http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix_YD50cncAhUM6KQKHdxPBegQjRx6BAgBEAQ&url=http://gf.sum.ba/arhiva/e-zbornik/e_zbornik_07_09.pdf&psig=AOvVaw0wDDAKaZfAdHULcSldunJQ&ust=1533135896896450
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Сл. 7: Дневник рада сепаратора  

 

 

Ефекти пречишћавања таложника и сепаратора зауљених вода треба да су такви да 

гарантују да садржај непожељних материја у води, буде у границама максималних 

количина, опасних материја које се не смеју прекорачити а прописане су условима 

надлежног комуналног правног лица а према чл.8 Уредбе о граничним вредностима 

емисије загађујућих материја у води и роковима за љихово достизање ( Сл.гл.РС, бр 67/11 

и измена бр. 48/12). 

 

Контрола квалитета сепаратора обавља се два пута у току једне године, и то 

лабораторијском провером квалитета воде и садржаја на прикључку сепаратора на кишну 

канализацију. Контролу квалитета обавља овлашћена организација. Резултати 

лабораторијског испитивања се чувају и приказују Републичкој инспекцији за заштиту 

животне средине. 
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Очитавање стања мерача протока 

 

 
Сл. 8: Конзола за мониторинг рада сепаратора 

 

 

Очитава се испуштена количина отпадне воде у m3 на основу чега се врши обрачун 

наплате такси генератору отпада у складу са Законом о водама. 

 

Дневна евиденција о отпаду ДЕО 1 
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Сл. 9: Форма дневних образаца рада сепаратора 

  7.8.  Продаја и трајно збрињавање отпада 

 

Реализација збрињавања отпада врши се у складу са дефинисаним процедурама. Oдређене 

врсте отпада збрињавају ce ангажовањем овлашћених екстерних оператера који имају 

дозволу надлежног државног органа за управљање отпадом. 

 

Неликвидна роба – НЛР на ССГ представљају расходована средства и опрема која нису 

више у употреби и по свом карактеру спадају у неопасан отпад, а која на крају свог века 

коришћења имају неку употребну вредност. Продаја се врши оператерима који имају 

одговарајућу дозволу од надлежног органа РС. 

 

   7.9.  Извештавање о отпаду 

 

Праћење количина насталог отпада врши се на дневном нивоу (на обрасцу ДЕО 1), за 

сваку локацију ССГ  и за сваку врсту отпада појединачно, као што је дефинисано 

Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством 

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

 

Годишњи извештај о управљању отпадом произвођача отпада (ГИО1) за правно лице, 

израђује Лице одговорно за управљање отпадом, на обрасцу ГИО1 који је дефинисан 

Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством 

за његово попуњавање. („Сл. гласник РС“, бр. 95/2010). 
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8. НОВИ МОДЕЛИ УПРАВЉАЊА ОПАСНИМ ОТПАДОМ НА  ССГ 

 

8.1  Национални регистар извора загађивања за део управљања отпадом 

 

У складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра 

извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 

("Сл. гласник РС", бр. 91/2010 и 10/2013), а у циљу достављања података за Национални 

регистар извора загађивача,  доставља се попуњен Образац 5. Управљање отпадом - 

Агенцији за заштиту животне средине до 31.03. текуће године за претходну годину. 

 

 Нов начин најаве кретања опасног отпада 

 

У циљу унапређења и подршке корисницима а у сврху испуњавања законске обавезе за 

извештавањем ка Националном регистру извора загађивања, Агенција за заштиту животне 

средине је од 20.01.2014 пустила у рад нови информациони систем.3 

 

 
Сл. 10: Национални регистар извора загађења 

 

 

Наведени пример је очигледно препозната потреба за квалитетнијим вођењем евиденције 

о продуктима који постају посебни токови отпада (за потребе производње или трајног 

збрињавања). 

 

8.2 Нови модели – „затвореног круга“  у управљању опасним отпадом 

 

Како је управљање опасним отпадом битан аспект, пре свега заштите здравља људи, а 

самим тим и животне средине, можемо поменути Нафтну индустрију Србије као пример 

                                                           
3 Званични сајт Министарства пољопривреде и заштите животне средине – Агенција за заштиту животне 

средине, Београд 2014. 
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добре праксе и иновативног модела у управљању опасним отпадом. Код овог оператера 

као пример позитивне праксе, примењен је, за наше услове, позитивна пракса у виду 

модела „затвореног круга“ у управљању опасним отпадом. Ради се о степенованом и 

контролисаном процесу генератора који почиње насталим отпадом у производном 

процесу а завршава се трајним збрињавањем као завршетком циклуса.  

 

Наиме, како би се испратио ток опасног отпада који се генерише на ССГ у циљу 

друштвено одговорног пословања, потребно је испратити процес од самог места настанка, 

узорковања, сакупљања, транспорта до места и трајног збрињавања. 

 

 На ССГ постоји више услова за настанак опасног отпада. 

 

Један од њих је  самоуслуживање потрошача. Аутомати за истакање који раде на 

принципу самопослуживања могу се постављати само на станицама које су под сталном 

контролом запoсленог особља и уз одобрење надлежног органа. 

 

Ако имамо у виду да потрошач није адекватно обучено лице са аспекта заштите животне 

средине (постоје кратка упуства за руковање са точионим апаратима на месту коришћена), 

евидентно је да том приликом може доћи до проливања мање количине деривата на 

манипулативну површину, што може променити квалитет отпадних вода на локалитету 

станице. Третиране површине на станицама  спирају се млазом воде која се слива у 

таложник -сепаратор који служи у овом случају као баријера а у сврху заштите 

реципијента. Постављањем сепаратора нафтних деривата на коме се гравитационо 

задржавају опасне материје обезбеђује се радна зона целим периметром станице. Управо 

сепаратор је место генерисања опасних материја на коме се оне контролисано задржавају, 

Планом одржавања отпад из сепаратора преузима овлашћено правно лице са којом 

оператер има уговор.  

 

Пре спирања у сепаратор, просуте мање количине горива или уља по бетонском платоу 

станице најчешће код аутомата за претакање горива, третирају се апсорбентима (песак, 

упијајуће крпе, тзв. кобасице)  и дисперзантима, који се након употребе складиште у 

одговарајућу амбалажу (пластичну бурад заштићену од процуривања).  

 

Коначно одлагање овог отпада је на овлашћеним депонијама и складиштима опасног 

отпада до трајног третмана.  

 

О одлагању отпада обавештава се еколошка инспекција. 

 

Генерисање опасног отпада на ССГ настаје и  другим производним активностима као што 

су; 

 

 Периодично испитивање инсталација и резервоарског простора. 

 Баждарења резервоара.  

 Пренамена и чишћење резервоара. 

 Претходна и периодична сервисирања опреме и инсталација. 
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8.2.1  Врсте опасног отпада по индексним бројевима који се генеришу на ССГ 

 

Опасан отпад који се генерише на ССГ дат је по индексном броју у складу са каталогом 

отпада: 

 

13 07 03* остала горива (укључујући мешавине) 

13 05 02* муљеви из сепаратора уље/вода 

16 06 01* батерије и акумулатори 

15 02 02* апсорбенти, филтерски материјали (укључујући фил-тере за уље који нису 

другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани 

опасним супстанцама 

 

 
Сл. 11: Генерисање опасног отпада на ССГ у току једне године 

 
Навећи проценат отпада који се генерише на ССГ јесу муљеви из сепаратора (13 05 02*) и 

муљеви из подземних резервоара (13 07 03*) који се предају овлашћеном оператеру на 

третман - поновно искоришћење. Нафтни муљеви имају вискоу калоријску моћ, па се 

уљна фаза може искористити у Постројењу за спаљивање отпада. 

 

Параметар који се прати у Нафтној индустрији јесте коефицијент Cwaste што представља 

однос збринутог отпада који је послат на поновно искоришћење и укупно генерисаног 

отпада. 
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8.2.2. Дегазација резервоара 

На ССГ постоји и ризик од загађења земљињта, подземних и површинских вода могућом 

перфорацијом укопаних резервоара, као и преко сакупљених загађујућих материјала на 

манипулативним површинама и од отпадних вода из ауто – перионица. 

 

Све ове активности као нус - продукт генеришу опасан отпад, који се одлаже у за то 

обезбеђену амбалажу или у сепаратор зауљене канализације. 

 

Након запуњавања коморе сепаратора организује се сакупљање и транспорт од стране 

оператера који има одговарајућу дозволу од стране надлежног државног органа.  

 

Пражњење сепаратора утврђено је годишњим Планом или допунским (ванредним), 

активностима  уколко су постојале ванредне околности а мониторингом  утврђено 

повећање нивоа запуњености. Циклус почиње израдом  Документа о кретању опасног 

отпада кроз Национални регистар загађивача Агенције за ЗЖС, са обавезном најавом два 

дана раније.   

 

У циљу одговорног пословања и контролисаног управљања процесом у НИС а.д, 

формирана је ћерка фирма која се бави сакупљањем и транспортом отпада и за то је 

прибавила одговарајуће дозволе. 

 

Најважнији корак у управљању опасног отпада јесте збрињавања отпада.  

 

За ту сврху на простору бивше Рафинерије Нови Сад стационирано је мобилно постројење 

које за потребе НИС а.д – врши третман опасног отпада, путем екстракције чврсте и течне 

фазе. Солдификацијом и стабилизацијом муља чврсте фазе и третмана на Постројењу за 

третман отпадних вода Рафинерије Нови Сад течне фазе. Након тога, чврста фаза се 

предаје овлашћеним спалионицама отпада , где се добија одређена количина топлотне 

енергије с обзиром да отпад нафтног порекла има виску топлотну моћ. 

 

 

Управљањем на овај начин, сам процес се одиграва под ингеренцијом и контролом једног 

привредног субјекта који има за циљ да сваки сегмент процеса буде максимално изведен 

на најисплативији и најбезбеднији начин. 

 
Поступање са опасним отпадом који се генерише на ССГ врши се у складу са начелима 

хијерархије управљања отпадом и то; 

 

 Превенција 

 Припрема за поновну употребу 

 Рециклажа 

 Поновно искоришћење у циљу добијања енергије и др. 

 Одлагање 
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Због свог израженог утицаја на здравље људи и животну средину, посебно је важно 

управљање генерисаног опасног отпада. Количина произведеног опасног отпада у 

Републици Србији у периоду 2011 – 2016. година је дата у табели 1. 

 

Табела 1. Количина произведеног опасног отпада у периоду 2011 – 2016 година (t/god) 

 
 
Из табеле 2. Количина произведеног опасног отпада по групама отпада из Каталога 

отпада се види да је највећа количина опасног отпада из категорије - Отпади из 

термичких процеса. 

Табела 2. Количина произведеног опасног отпада по групама отпада из Каталога отпада 

 
 

 Количина поново искоришћеног отпада 

 

На основу података достављених од стране 297 оператера који имају дозволу за поновно 

искоришћење отпада у Републици Србији, у току 2016. године је подвргнуто третману 

1,68 милиона t отпада. Од укупне количине прерађеног отпада највише су заступљени 

отпадни метали који садрже гвожђе и отпади из термичких процеса односно шљака и 

летећи пепео од угља, а затим следе папирна и картонска амбалажа. 
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У табели 3. је приказана количина поново искоришћеног отпада према врстама поступака. 

Поступци од R1 – R10 су прави поступци третмана, док поступци од R11 – R13 

представљају помоћне активности везане за поступке третмана – припрему отпада, 

складиштење. 

 

Табела 3. Количина поново искоришћеног отпада 

 
 

 Дозволе за управљање отпадом 

 

У складу са Законом o управљању отпадом, надлежни органи (Министарство, 

Секретаријат АП Војводине и локалне самоуправе) издају дозволе, воде регистар издатих 

дозвола и податке из регистра дозвола достављају Агенцији за заштиту животне средине. 

Агенција води регистар издатих дозвола за управљање отпадом на територији Републике 

Србије. База је доступна на интернет страници Агенције за заштиту животне средине. 

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом крајем маја месеца 2017 године садржи 

1998 

важећих дозвола. Број дозвола се смањио за 158 у односу на исти период 2016 године. 

Разлог за то је одређени број дозвола за сакупљање и транспорт које важе 5 година 

истекао, а правна лица их нису обновила, или им је због неусаглашености  са законском 

регулативом то право одузето. 

 
Слика12.  Дозвола за управљање отпадом 
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   8.2.3 Подземни резервоари 

 

Подземни резервоари су јединице за складиштење горива за моторна возила, течни 

нафтни гас и уље за ложење у домаћинству који се користе искључиво за неведену 

намену. 

Вероватноћа перфорације подземног резервоара за нафтне деривате која може угрозити 

земњиште и подземне воде зависи од многобројних фактора.  

 

Деривати нафте се различито понашају када доспеју на површину земљишта, али њихово 

продирање у подземље представља велику опасност за загађење земљишта и подземних 

вода. На величину загађења, односно интензитет угрожености животне средине, поред 

карактеристика нафте и деривата на њихово кретање кроз земљу утичу и карактеристике 

самог земљишта, клима, вегетација и присутна микрофлора. Изливањем нафтих деривата 

на површину земљишта долази до нарушавања његове структуре, затварања пора и 

слепљивања честица земљишта. Тиме се мења режим кретања и количине кисеоника што 

изазива изумирање аеробних организама који својим утицајем разарају педолошки слој. 
 

 

 

Сл.13: Подземни резервоар за гориво 

 

 

 

 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_hL_jqLXdAhXCPFAKHX86AAwQjRx6BAgBEAU&url=http://www.mipprocesna.com/sr/proizvodi/rezervoari_za_tng/rezervoari_za_podzemnu_ugradnju.html&psig=AOvVaw2uAg5P9whGNOGQkxFQ15fz&ust=1536836642665570
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 9.      РИЗИК ОД ЗАГАЂЕЊА УСЛЕД ХЕМИЈСКОГ УДЕСА 

 
Регулативом о методологији и опасности од хемисјког удеса обрађен је и сценаријо од 

загађења животне средине који обухвата мере припреме и мере за отклањање последица 

хемијског удеса. Одредбе обухватају посебне мере заштите почев од просторног 

планирања, пројектовања, изградње, процеса рада, депоновања и чувања опасних 

материја, контроле коришћења и одржавање ризичних делова инсталациај којима се 

смањује вероватноћа настанка удеса и могуће последице. 

 

У нормативно методолошким документима о раду ССГ дефинисан је  поступак за случај 

могућих акцидента, начин обуке запослених и задужења у таквим ситуацијама. 

 

Нафтне деривате можемо третирати као и сваку другу еколошки опасну супстанцу. 

 

Удесне ситуације се манифестују кроз следеће појаве: 

 

 хаварије објеката и опреме: пуцање резервоара, оштећења и откази    делова 

инфраструктурних инсталација. 

 хемијски удеси у транспорту. 

 пожари и експлозије. 

 

Последице наведених ситуација могу довести до изливања и истицања деривата, ширења 

опасних, токсичних гасова из процеса сагоревања и угрожавања екосистема у широком 

простору. 

 

Основне карактеристике хемијских удеса су: 

 

 непредвидиви у односу на време. 

 специфични у односу на могућност настанка, превенцију, последице и 

начин санације. 

 

Из напред наведених разлога неопходно је: 

 

 благовремено реаговање према унапред припремљеним плановима, организацији и 

надлежностима. 

 

 утврђивање надлежности организација за преузимање мера превенције, 

приправности, одговора на удес и санације. 

 

 

Основни недостатак код поступања у хемисјким удесима је схватање да је локализовањем 

пожара или заустављањем даљег изливања, истицања или растурања опасних хемисјких 

материја удес саниран. Управо са становишта заштите животне средине и људи је веома 

значајно у којој мери и у ком обиму се после удеса деградирају ресурси животне средине 

(ваздух, вода,земљиште, биљни и животињски свет) и угрожава здравље људи. 
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Поступање са опасним материјама врши се на начин да се не доведе у опасност живот и 

здравље људи, не загади животна средина, обезбеде и предузимају мере заштите од удеса 

и друге мере утврђене законом.  

 

Заштита од удеса обухвата планирање, организовање и предузимањење превентивних 

мера управљања опасним материјама и санационих мера у случају удеса на основу 

процене ризика, односно анализе опасности од удеса.  

 

 

Процена угрожености животне средине у случају удеса садржи: 

 

 анализа опасности од удеса – идентификацију опасности.  

 анализа последица од удеса.  

 мере превенције, приправности и одговора на удес. 

 мере отклањања последица од удеса. 

 

Анализа последица од удеса обухвата процену развоја догађаја при удесу, просторних 

размера ефеката удеса и процену угрожености и повредивости људи, материјалних добара 

и животне средине. Последице се изражавају у броју погинулих и повређених људи, 

материјалној штети новчано исказаној, износ штете у животној средини и трошковима 

санације удеса. 
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10.  ЗАКЉУЧАК  

 

Опасан отпад својим карактеристикама може представљати значајну претњу животној 

средини, пре свега, здрављу људи и другимх живим организмима, те захтева опрезно и 

еколошки прихватљиво управљање и збрињавање.  

Успостављањем националних система за управљање опасним отпадом, чије адекватно 

функционисање зависи од поштовања основних принципа управљања опасним отпадом и 

успостављања законодавних и институционалних оквира за њихову реализацију стичу се 

услови и основе за правилно управљање отпадом. Без разлике на степен економске 

развијености државе, улагање у управљање опасним отпадом мора се схватити као 

припритет и дугорочна инвестиција, која ће у будућности значајно допринети квалитету 

животне средине, али и укупној еколошкој безбедности 

Србија, као земља у транзицији, треба да користи европска и искуства других развијених 

индустријских земаља које су прошле кроз трновита искуства у развоју правилног и на 

науци заснованог односа према опасном отпаду. Систем управљања опасним (посебно не 

нуклеарним) отпадом није још до краја заокружен, али искуства најразвијених економија 

света су драгоцена за израду стратегија и конкретних планова и програма управљања овом 

врстом отпада. 

Србија нема уређен (осим нормативног сегмента) систем управљања опасним отпада, и та 

чињеница делује обесхрабрујуће када се зна да није на видику решење за изградњу 

национални центар (или систем регионалних центара) за збрињавање опасног отпада. 

Забрана извоза опасног отпада у Европу ступа на снагу 2020. године  

 

Одрживи развој подразумева развој друштва који расположивим ресурсима задовољава 

људске потребе, не угрожавајући природне системе и животну средину, чиме се осигурава 

дугорочно постојање људског друштва и његовог окружења. Одрживи развој се најчешће 

доводи у везу са заштитом животне средине, односно настојањем да се забринутост за 

опстанак живог света на планети Земљи повеже са очувањем природних ресурса и 

бројним еколошким изазовима који стоје пред сваким друштвом, државом и човечанством 

у целини. 
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