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Циљ предмета 

Циљ предмета је да студенте упозна с тим да је рециклажа отпада неопходан услов за уштеду природних 
ресурса и смањење загађења животне средине које може настати због неконтролисаног одлагања отпада, 
упознавање студената са рециклажним технологијама, које представљају основ за унапређење рециклажне 
индустрије и успостављања зелене економије. Студенти ће бити упознати са: могућностима искоришћења 
отпада као једним од основних циљева у успостављању и унапређењу система управљања отпадом што 
представља темељ за поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из 
отпада и коришћење отпада као енергента. Студенти ће упознати да је услов за рециклажу поступање са 
отпадом у складу са хијерархијом управљања отпадом која представља редослед приоритета у пракси 
управљања отпадом. 
Исход предмета  
Разумевање студената о значају рециклаже отпада као основне карике за одрживо управљање отпадом у 
складу са европским стандардима и прописима али и националном законском регулативом у Републици  
Србији. Оспособљеност студената да на адекватан начин у пракси примене стечена знања о рециклажи 
отпада, о значају рециклаже и употребе отпада за добијање нових рециклабилних материјала у циљу 
заштите животне средине и природних ресурса. Оспособљеност студената за самостално истраживање и 
испитивање рециклабилних врста отпада и одређивање мера за максимално искоришћење истих у сврху 
јачања и унапређења рециклажне индустрије и развој зелене економије као основа за успостављање 
циркуларне економије. 
Теоријска настава 
Законска регулатива у области управљања отпадом. Хијерархија управљања отпадом. Рециклажа у Свету и 
ЕУ. Рециклажа у Србији. Циркуларна економија. Зелена економија и одрживи развој. Ефекти рециклирања. 
Примарна селекција отпада као основни услов за рециклажу. Стратегија организованог и потпуног 
рециклирања отпадних материјала. Секундарне сировине.  
Рециклажне технологије. Рециклажа комуналног отпада. Постројење за секундарну сепарацију комуналног 
отпада. Рециклажа неопасног отпада. Макромолекули и полимери. Полимерни материјали. Технологије 
прераде полимера (екструзија, каландровање, пресовање, добијање фолија и филмова технологијом 
дувања). Рециклажа пластичног отпада. Рециклажа ПЕТ-а. Рециклажа опасног отпада. Технологије 
рециклаже опасног отпада (солидификација…). Рециклажа посебних токова отпада. Управљање отпадим 
уљима. Управљање медицинским отпадом. Управљање отпадом од електричних и електронских производа. 
Рециклажа металног отпада. Управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Финансирање система 
управљања отпадом.  
Практична настава 
Упознавање са Каталогом отпада и практичнаa примена. Документ о кретању (неопасног и опасног) отпада 
- практичнаa примена. Начин обележавања рециклабилних врста отпада. Еко знак. Методе узорковања и 
анализе опасног и неопасног отпада ради рециклаже на садржај специфичних органских и неорганских 
компоненти. Упознавање са поступцима руковања опасним отпадом у фази сакупљања, транспорта и 
привременог складиштења ради рециклаже. Демонстрација управљања рециклажним врстама отпада 
(опасним и неопасним) у одређеним постројењима за третман/рециклажу отпада у РС. Посета једном од 
постројења за рециклажу опасног отпада и постројења за рециклажу неопасног отпада. Посета предузећу 
које се бави рециклирањем индустријског отпада. Анализа ефекта рециклаже са аспекта 3Е (енергија + 
економија + екологија) 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 (30) Практична настава: 2 (30) 

Методе извођења наставе 

Теоријска и практична настава, семинарски рад,  усмени испит, консултације. Посетa једном од постројења 
зарециклажу отпада. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испт 50 

практична настава 20   

семинар-и 20   

 


