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Резиме: У овом раду дата је анализа стања рециклаже моторних возила на крају 
животног циклуса у Републици Србији, као и приказ модела интегралне и одрживе 
рециклаже истих који би био трајно решење засновано на принципима одрживог развоја.  
Предложени модел обухвата целокупни животни циклус моторног возила од његовог 
развоја, производње, експлоатације па све до његовог краја. Основни принцип је 
минимизација отпада у свим животним фазама моторног возила. У периоду истраживања 
и развоја основни захтеви  су уградња “зелених” материјала који су потпуно рециклабилни, 
лака демонтажа, примена алтернативних погона; у периоду производње максимална 
редукција отпада; у периоду експлоатације одржива рециклажа отпада; на крају 
животног циклуса репарација и поновно коришћење делова, склопова и агрегата, 
максимизирање рециклаже материјала и минимизација коначног отпада. Поред наведеног 
захтев је и повратак дела енергије, као и максимална енергетска ефикасност. 
Интегралност рециклаже се огледа у развоју комплетне инфраструктуре у држави за 
целовиту и комплексну рециклажу моторних возила на крају животног циклуса.  
Кључне речиi: моторно возило, крај животног циклуса, рециклажа, одрживи развој  
 
Abstract: In this paper is presented analysis of recycling of end-of-life vehicles in Republic of 
Serbia, as well as model of integrative and sustainable recycling as permanent solution based on 
principles of sustainable development. Proposed model comprises whole life cycle of motor 
vehicle from design, through production, expoitation, to its end. Basic principle is minimization of 
waste in every stage of vehicle’s life cycle. During research and design phase essential 
requirements are: use of “green” materials, which are totally recyclable, effortless disassembling, 
use of alternative propulsion systems; during production phase: improving reduction of waste; 
during exploitation phase: sustainable recycling of waste; at end of life cycle: reparation and 
reuse of parts, assemblies and mechanisms, maximization of material recycling, and minimization 
of final waste. Apart from that, it is also required to reuse part of energy, as well as maximization 
of energy efficiency. Inetgrality of recycling is verified through development of state infrastructure 
for integrative and complex end-of-life vehicle recycling. 
Key words: motor vehicle, end of life cycle, recycling, sustainable development 

 
1.  УВОД 
 
     Моторна возила су техничко-
технолошка достигнућа која су омогућила 
интензиван транспорт људи и роба па је 
захваљујући тој мобилности дошло до 
убрзаног развоја људске цивилизације. 
Међутим, као неоспорно цивилизацијско 
достигнуће и добро, моторна возила су и 
један од највећих загађивача планете, 

почев од процеса производње па све до 
њиховог краја животног циклуса. Огромне 
количине аутомобилског отпада данас 
представљају велики проблем у свим 
земљама света. Са тим проблемом се 
суочава и наша држава. 
     Процена је да је у Републици Србији 
тренутно у коришћењу око 1,6 милиона 
аутомобила, чија је просечна старост 
између 16 и 17 година. Србија ће се веома 



брзо суочити са проблемима узрокованим 
количином од приближно 1,6 милиона тона 
отпадних материјала различитих врста, 
међу којима има и хазардних супстанци. 
Генерисање аутомобилског отпада се 
одвија сукцесивно, кроз динамику 
обнављања возног парка и свакако 
генерисањем отпада у току 
експлоатационог одржавања аутомобила. 
У сваком случају, реч је о изузетно 
великим количинама отпада чије би 
искоришћење на оптималан начин требало 
максимизирати. 
     Како у Србији не постоји довољан број 
системских регулатива, које стварају 
услове за развој рециклаже аутомобила, то 
је резултирало слабим развојем ове 
индустријске гране. Светска искуства 
говоре да је рециклажа материјала једна од 
најдинамичнијих индустрија у развијеним 
земљама. 
     Да би се обезбедила успешна рециклажа 
моторних возила потребно је створити 
како одговарајући правни оквир, тако и 
основне инфраструктурне претпоставке, 
што би несумњиво допринело њеном 
развоју кроз привлачење инвестиција и 
успостављање технолошких ресурса у 
складу са прописима. Такође, увођењем 
системских решења у област рециклаже 
аутомобила доприноси се обнови возног 
парка и последично смањењу емисија 
штетних материја, повећању безбедности у 
саобраћају и штедњи енергентских и 
сировинских ресурса. 
     Тренутно стање у Србији се може 
окарактерисати као неорганизованост у 
области рециклаже са изузетком 
сакупљања метала и његове полазне 
рециклаже (селекција, сечење и 
дробљење). Нажалост, све хазардне 
материје, пластични делови, гума и други 
неметални делови се не третирају па се 
исти налазе остављени на отпадима или на 
зеленим површинама. 
     С правом се поставља питање, који 
систем управљања рециклажом моторних 
возила на крају животног циклуса 
применити у Србији? 
 
 
 
 

2. СТАЊЕ РЕЦИКЛАЖЕ  
     МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
 
     Сагледавањем тренутног стања 
рециклаже моторних возила у Србији 
уочавају се следеће карактеристике: 
• одсуство адекватне државне 

регулативе у области рециклаже 
моторних возила на крају животног 
циклуса 

• одсуство системског приступа 
проблему рециклаже моторних возила 
на крају животног циклуса, 

• процес развоја моторних возила, и у 
овако ослабљеној аутомобилској 
индустрији Србије, не узима у обзир 
принципе одрживог развоја (зелени 
материјали, рециклабилност моторног 
возила, алтернативна горива и сл.), 

• одсуство редукције отпада у процесу 
производње моторних возила, 

• ниска енергетска ефикасност у 
производњи моторних возила, 

• одсуство управљања отпадом у 
процесу експлоатације и одржавања 
моторних возила, 

• одсуство информационог система 
токова моторних возила, а посебно у 
сегменту  рециклаже моторних возила 
на крају животног циклуса, 

• нерационална и прекомерна 
експлоатација природних ресурса 
(материјали, енергија, вода), 

• максимално и прекомерно оптерећење 
животне средине искоришћеним 
моторним возилима и хазардним 
материјама (дивље депоније, расипање 
радних течности на тло и у 
водотокове), 

• коришћење горива која садрже велике 
количине олова и сумпора, 

• сагоревање аутомобилских гума, фарбе 
и уља уз велико загађивање атмосфере, 
воде и тла, и тд. 

     Ако се погледа структура материјала 
који су садржани у просечном моторном 
возилу (Табела 1.) онда постаје јасно да се 
ради о веома великим ресурсима 
различитих материјала.. 
 
 
 



Табела 1. Структура материјала МВЖЦ у времену 

кг по тони моторног возила на 
крају животног циклуса 

Материјал / 
фракција 

2002. 2006. 2015. 
Гвожђе 680 680 650 
Остали метали 80 80 90 
Пластика и 
полимери 

100 100 120 

Пнеуматици 30 30 30 
Стакло 30 30 30 
Батерије 13 13 13 
Флуиди 17 17 17 
Текстил 10 10 10 
Гума 20 20 20 
Остало 20 20 20 
Укупно 1000 1000 1000 

Извор: TRL (2003), GHK- процена 
МВЖЦ-моторно возило на крају животног циклуса 
 
     У свету постоји више приступа 
рециклажи моторних возила на крају 
животног циклуса који су различити по 
филозофији и процесима (од интегралног 
приступа до комбинације више различитих 
метода). 
У Србији стање рециклаже моторних 
возила се одвија кроз: 
• хаотичну и најчешће бесправну 

демонтажу делова и склопова од  
стране Рома и других интересних група 
које се баве сакупљањем и продајом 
углавном “сировог” метала, али и 
резервних делова и то без претходног 
освежења или репарације, 

• од стране организованих центара за 
рециклажу металних сировина, такође, 
без решеног статуса отуђења моторног 
возила. 

     И у једном и другом случају сви 
неметални делови и склопови се 
одстрањују са моторног возила и без 
икаквог реда остављају на тлу (дивље 
депоније, зелене површине). Још је гора 
ситуација са флуидима који се директно 
изливају на земљише и у водотокове. 
 
3.    ПРАВНИ АСПЕКТ РЕЦИКЛАЖЕ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КРАЈУ 
ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА  

 
     Како је моторно возило веома сложен 
производ (више хиљада различитих делова 
од различитих материјала) то управљање 
његовом рециклажом захтева додатну 
правну регулативу. Она се у принципу 

може разматрати као домаћа и страна 
регулатива. 
Домаћа законска регулатива 
     Закон под отпадом подразумева 
материјале који настају у обављању 
производних и других делатности, 
производи искључени из употребе, као и 
отпадне материје које настају у потрошњи. 
Посматрано са тог аспекта искоришћена 
моторна возила се могу третирати као 
отпад. У складу са тим кључна регулатива 
у Србији за рециклажу моторних возила на 
крају животног циклуса би била:  
• Закон о заштити животне средине, 
• Закон о поступању са отпадним 

материјама, 
• Правилник о поступању са отпацима 

који имају својство опасних материја, 
• Правилник о критеријумима за 

одређивање локације и уређење 
депонија отпадних материја, 

• Правилник о условима и начину 
разврставања, паковања и чувања 
секундарних сировина. 

     Међутим, наведена регулатива нити је 
потпуна нити је довољна да обавеже и 
организује све учеснике у производњи, 
експлоатацији и руковању моторним 
возилима до краја њиховог животног 
циклуса. 
Законска регулатива Европске Уније 
     Кључни документ који регулише 
проблематику моторних возила на крају 
животног циклуса је Direktive 2000/53/EC 
on End of Life Vehicles. Ова директива је 
произашла из Директиве о отпаду 
(75/442/EEC) из 1975 и Директиве о 
опасном отпаду (91/689/EEC) из 
1991. Њен основни циљ је, првенствено, 
доношење мера за превенцију стварања 
отпада који потиче од моторних возила. 
Императив је побољшање утицаја на 
животну средину свих чинилаца 
укаључених у животни циклус моторних 
возила, а посебно оних који учествују у 
проблематици моторних возила на крају 
животног циклуса.  
     Наравно, да је неопходно да српско 
законодавство хармонизује сопствена 
законска решења са законским решењима 
ЕУ, а у циљу стварања основа за 
успостављање системског решења за 



управљање моторним возилима на крају 
животног циклуса, односно отпадом који 
она генеришу. 
 
4.    МОДЕЛ ИНТЕГРАЛНЕ И 

ОДРЖИВЕ РЕЦИКЛАЖЕ 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КРАЈУ 
ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА  

 
     Интегрална и одржива рециклажа 
моторних возила подразумева примену 
принципа одрживог развоја на целокупном 
животном циклусу моторног возила, од 
развоја и производње па до краја његовог 
животног циклуса односно рециклаже. 
Овакав модел даје решења која 
минимизирају отпад кроз читав животни 
циклус моторног возила, омогућавају 
поновну употребу делова, укључујући 
мотор и мењач и максималну, а у коначном 
сагледавању и потпуну рециклажу 
материјала моторног возила, посебно 
флуида, гуме и пластике. 
Да би се постигла максимална ефектност 
овог модела неопходно је утврдити: 

• структуру материјала уграђених на 
моторним возилима домаћих 
произвођача, 

• стање отпада у производном 
циклусу моторних возила, 

• ниво рециклабилности моторних 
возила домаћих произвођача која 
су на крају животног циклуса у 
овом моменту, 

• структуру уграђених материјала на 
доминантним увозним моторним 
возилима и ниво њихове 
рециклабилности, 

• начин примене концепта: Reduce, 
Reuse, Recycle - 3R за примену код 
домаћих произвођача моторних 
возила, који обезбеђује њихову 
одрживу рециклажу, а до 2025. и 
100% рециклажу уграђених 
материјала, 

• предлог мера за увоз моторних 
возила који се заснива на 
директивама и законодавству ЕУ, а 
који треба да обавеже стране 
произвођаче да обезбеде ефикасну 
рециклажу својих возила и 
решавање коначног аутомобилског 

отпада - повраћај произвођачима 
делова и компонената, 

• неопходну инфраструктуру у 
Републици Србији за ефикасну, 
интегралну и одрживу рециклажу 
моторних возила на крају животног 
циклуса - мрежу центара за 
сакупљање и растављање моторних 
возила и мрежу центара за 
рециклажу. Поред овог, треба 
утврдити и елементе неопходне за 
развој и пројектовање возила и 
избор уградбених материјала који 
треба да у ближој будућности 
обезбеде !00% рециклажу моторног 
возила. 

     На графичком приказу, Слика 1., дата је 
визија модела рециклаже моторних возила 
која треба да обезбеди развој моторних 
возила прихватљивих за друштво заснован 
на принципима одрживог развоја. 
 

 
Извор: http://www.nissan-global.com 

 
Слика 1. Рециклажа моторних возила  

                  пријатељска за животну средину 
 
     Посебан акценат у овом моделу се даје 
на развој нових моторних возила и то са 
више аспеката. Први аспект је развој и 
уградња “зелених” материјала који су 
пријатељски према животној средини. 
Други аспект је примена еколошких горива 
и то из обновљивих извора, јер се тако 
решава проблем утицаја моторних возила 
на глобалну промену климе на Земљи.  
Трећи аспект је потпуна рециклабилност 
свих уградбених материјала, чиме се већ у 
старту елиминише трајни отпад. Четврти 
аспект је остварење максималне енергетске 
ефикасности, како у производњи, тако и у 
експлоатацији и рециклажи моторног 
возила. Пети аспект је подизање нивоа 



свести свих актера (произвођача, купаца/ 
корисника, државе) о принципима и 
значају одрживог развоја и улози моторних 
возила у њему. 
     На графичком приказу, Слика 2., дато је 
прелиминарно решење мреже центара за 
рециклажу моторних возила на крају 
животног циклуса (центри за расклапање, 
центри за расклапање и рециклажу метала, 
центри за рециклажу осталих материјала). 
 

 
центар за расклапање и рециклажу метала 
центар за расклапање 
центар за рециклажу осталих материјала (уље, 
гума, пластика, и др) 

 
Слика 2. Мрежа центара за рециклажу 

 
     Дефинисање величине, структуре и 
локације сваког од наведених центара 
треба да буду резултат прорачуна и израде 
пројеката који оправдавају изградњу 
центра/ центара. 
 
5.    ЕФЕКТИ РЕЦИКЛАЖЕ 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА КРАЈУ 
ЖИВОТНОГ ЦИКЛУСА  

 
     Применом модела интегралне и 
одрживе рециклаже моторних возила на 
крају животног циклуса могу се очекивати 
вишеструки позитивни ефекти. То су, пре 
свега техно-економски ефекти, еколошки 
ефекти и ефекат развоја нове индустрије 
(рециклаже моторних возила). 
Техно-економски ефекти 

     Техно-економских ефекати 
интегрисаног и одрживог система 
рециклаже моторних возила на крају 
животног циклуса у Србији огледају се 
кроз: 

• економску исплативост рециклаже 
моторних возила на крају животног 
циклуса, 

• повећање нивоа енергетске 
ефикасности, 

• развој индустрије рециклаже 
моторних возила на крају животног 
циклуса, 

• поновну уградњу рециклираних 
материјала у нова возила, 

• коришћење репарираних делова, 
склопова и агрегата, 

• одрживо коришћење природних 
ресурса (руда, енергије), 

• директне стране инвестиције, 
• здравију животну средину, 
• обезбеђење квалитетног развоја 

домаће ауто индустрије и извоза, 
• развој друштвено одрживих 

аутомобила (нови рециклабилни 
материјали, минимизирање отпада, 
минималан утицај моторних возила 
на животну средину), 

• развој и примена нових „зелених“ 
технологија, и сл.  

Еколошки ефекти 
     Еколошки ефекти се манифестују кроз 
смањење директних и индиректних утицаја 
моторних возила на крају животног 
циклуса на животну средину у Србији.  
     Ако се има у виду јако инцидентна 
ситуација искоришћених моторних возила 
на животну средину, као што је велики 
број дивљих депонија, расипање флуида на 
тло и у водотокове, тешки метали, 
пластика, гума, и тд, онда се применом 
предложеног модела очекују следећи 
еколошки ефекти:  
• елиминисање депонија и остављања и 

бацања моторних возила било где и на 
било ком месту, 

• правилно руковање са флуидима и 
њихова потпуна рециклажа, 

• потпуна рециклажа свих металних 
материјала (гвожђе/челик, обојени 
метали), 



• максимално могућа рециклажа осталих 
материјала (пластика, гума, стакло. и 
тд.), 

• збрињавање трајног отпада на за то 
предвиђене депоније, 

• унапређење квалитета животне средине 
у Србији уклањањем моторних возила 
на крају животног циклуса из природне 
средине, 

• одрживо коришћење природних 
ресурса због поновне употребе већ 
коришћених материјала, 

• индиректан утицај на унапређење 
квалитета животне средине због 
рециклаже материјала на вишем 
степену прераде (за разлику добијања 
истог из природних извора, смањена 
потрошња енергије, воде и сл.). 

 
Ефекти упошљавања 
     Применом модела интегралне одрживе 
рециклаже моторних возила на крају 
животног циклуса у Србији ефекти 
упошљавања се реализују кроз:   
• развој нове индустрије односно 

бизниса за рециклажу моторних возила 
на крају животног циклуса, 

• креирање нових радних места у 
области рециклаже моторних возила. 

 
6. ЗАКЉУЧАК 
 
     У свакој држави искоришћена моторна 
возила представљају велики проблем за 
животну средину, како по обиму отпада 
тако и по бројним хазардним материјама 
од којих су изграђена. То је и био основни 
разлог да развијене земље донесу и 
примене адекватна законска акта којима се 
покреће организована рециклажа моторних 
возила на крају животног циклуса. С друге 
стране развијају се модели управљања 
отпадом насталим од моторних возила у 
току целокупног животног циклуса, а који 
су засновани на принципима одрживог 
развоја. На тај начин се минимизира отпад, 
а максимизирају рециклажа материјала и 
поновна употреба делова, склопова и 
агрегата. 
     Република Србија се, такође, суочава са 
проблемом искоришћених моторних 
возила. За сада њихова рециклажа се 

одвија спорадично и неорганизовано и 
веома инцидентно по животну средину. 
Начин да се овакво стање превазиђе је 
доношење адекватних законских решења и 
примена модела интегралне и одрживе 
рециклаже моторних возила на крају 
животног циклуса. Увођењем реда у ову 
област, поред унапређења квалитета 
животне средине, остварили би се и други 
важни ефекти за државу: 
• задовољење међународних прописа за 

извоз моторних возила, 
• развој моторних возила пријатељских 

према животној средини (“зелени” 
материјали, потпуна рециклабилност, 
нова погонска горива), 

• остварење економске добити применом 
предложеног модела за рециклажу, 

• обезбеђење квалитетних сировина 
путем рециклаже материјала 
искоришћених моторних возила, 

• минимизација трајног, пре свега, 
хазардног отпада, 

• одрживо коришћење природних 
ресурса (руде, енергија, вода), 

• развој индустрије рециклаже моторних 
возила и отварање нових радних места.  
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