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Резиме: Моторна возила повучена из експлоатације или моторна возила на крају животног 
циклуса су бачена на дивље депоније или разбацана по околини широм Србије. Налазе се и 
по тротоарима, парковима, зеленим површинама, на пропланцима, у шуми и јаругама; 
бачена су у водотокове, баре и језера. О њима засада нико не води рачуна ни произвођачи 
ни власници, а ни држава. Нико и не размишља о баченом богатству које се огледа у 
драгоценим материјалима (метали, гума, стакло, пластика) и енергији. С друге стране, 
овакво понашање према истрошеним моторним возилима чини од њих енормне загађиваче 
животне средине јер омогућава у дугом временском периоду расејавање токсичних 
материјала по околини. Посматрано са аспекта извора материјала истрошена моторна 
возила (свих врста) у Србији обезбеђују више од 120.000 тона метала и више од  50.000 
тона других материјала, циклично, сваке године. Ако се пореди циклус добијања 
материјала из руде са циклусом добијања материјала од истрошених моторних возила 
онда су јасни и економска и еколошка исплативост. Све наведено говори у прилог 
обновљивом извору материјала јер се њиме увелико штеде исцрпљиви природни ресурси. 
Кључне речи: моторно возило, крај животног циклуса, истрошена моторна возила, 
рециклажа, обновљиви извор, рециклажа материјала. 
 
Abstract: Vehicles withdrawn from exploitation or vehicles at the end of the life cycle are thrown 
to the wild landfill or scattered in the surroundings throughout Serbia.Are and pavement, parks, 
green areas, the lawns, in the woods and ravine; thrown in rivers, sedges and lakes. They now no 
one takes into account not producers or owners, and the state. No and do not think about the cast 
that wealth is reflected in the valuable materials (metals, rubber, glass, plastics) and energy. On 
the other hand, this kind of behavior used to motor vehicles is of enormous polluters of the 
environment because it enables the long period of time distract toxic material environment. From 
the aspect of the source material used motor vehicles (all types) in Serbia, provided more than 
120,000 tons of metal and more than 50,000 tons of other materials, cyclic, every year. If the next 
cycle of obtaining material from the ore with the cycle of obtaining material from the spent motor 
vehicles are clean and the economic and environmental cost-effectiveness. All mentioned speaks in 
favor of renewable material because it largely spared exhaustible natural resources. 
Key words: Motor Vehicle, End of Life, ELV, Recycling. Renewable Resource, Materiale 
Recycling. 

 
1. УВОД 
 

Моторна возила на крају животног циклуса 
(истрошена и/или отпадна возила) 
представљају отпад који у великој мери 
оптерећује животну средину, а са друге сртане 
су велики ресурси квалитетних и разнородних 

материјала. Ресурси отпадних возила се 
условно могу сматрати обновљивим ресурсима 
јер се у истом или увећаном обиму занављају 
сваке године. Ови ресурси највише садрже 
гвоздених материјала (ливено гвожђе и челик), 
значајну количину обојених метала, гуме, 
пластике, стакла, флуида, и тд. Нажалост, 
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садрже и значајне количине хазардних 
материјала и супстанци, што је посебно 
оптерећујуће по животну средину и процесе 
демонтаже моторних возила и рециклаже 
отпадних материјала од истрошених возила. 
Поред материјала значајан је и повраћај 
енергије и то сагоревањем појединих још увек 
нерециклабилних материјала: пластике, гуме, 
текстила, фарбе, заосталог горива и уља. 
Такође, значајан је износ уштеђене енергије 
кроз рециклажу материјала: гвожђе, 
алуминијум, олово, цинк, поједине врсте 
пластике, уља, а у односу на поступке добијања 
сирових материјала из руде.    
 
2. СТРУКТУРА МАТЕРИЈАЛА 
 

Садржај материјала у моторним возилима 
зависи од врсте моторног возила (путнички 
аутомобил, камион, аутобус, трактор, 
специјално возило), али и од времена 
производње (до 1980., од 1980. до 2000,, после 
2000.). У раним периодима производње 
моторних возила доминирали су гвоздени 
метали (75 до 80%), а након 2000. све више су у 
употреби лаки метали (алуминијум, 
магнезијум), композити (са различитим 
врстама влакана и пуниоцима), пластика и 
елктронски материјали. 

 
Материјал 1994

. 
1992

. 
1990. 1988. 1986. 1984. 

Конвенцио
нални 
челик 

630,
1 

626,
1 

565,5 607,0 656,5 675,3 

Високо 
легирани 
челик 

113,
4 

112,
1 

105,8 103,3 100,3 97,2 

Нерђајући 
челик 

20,4 18,8 14,3 14,3 13,6 13,2 

Остали 
челици 

19,3 19,1 24,1 21,1 21,3 20,4 

Гвожђе 185,
2 

195,
0 

180,7 193,6 202,7 206,3 

Алуминиј
ум 

82,6 78,8 72,0 68,1 64,2 62,2 

Гума 60,8 60,4 58,1 59,0 59,7 60,6 
Пластика/ 
композити 

111,
5 

110,
3 

100,8 99,7 98,1 93,8 

Стакло 40,4 40,0 37,2 39,0 39,3 39,5 
Бакар и 
бронза 

19,1 20,4 20,9 22,5 19,5 20,0 

Ливени 
цинк 

7,3 7,3 8,6 8,6 7,7 7,7 

Делови од 
металног 
праха 

12,3 11,4 10,4 9,8 9,1 8,4 

Флуиди и 
масти 

86,0 80,4 75,8 80,1 82,7 81,7 

Остали 
материјал
и 

44,9 43,6 40,0 40,4 40,6 40,0 

УКУПНО 1.43
3,3 

1.42
3,7 

1.344
,2 

1.366
,5 

1.415,
6 

1.426
,2 

Табела 1. Коришћени материјали у моделима 
аутомобила од 1984. – 1994. године  
  (у kg)* 

Извор: „Material Usage Retired From Use and Vehicle 
Recycling“ – from AAMA Motor Vehicle Facts&Figures ,94 
*Реперзентативни путнички аутомобил израђиван у САД у 
наведеном периоду; приближна маса уграђеног материјала 
је дата у kg. 

Из табеле 1. се види да са порастом 
времена расте учешће пластике и алуминијума 
у селектованом периоду 1980. – 2000. година.  
У структури регистрованих моторних возила у 
Србији доминирају два модела путничких 
аутомобила: Застава Скала 101 и Опел. Маса 
Скале је 835 килограма, а Опела Астре 1070 
килограма.Садржај материјала у овим возилима 
је дат на Слици 1. 

Ostali 
materijali:

4.5%

Fluidi:1.84%
Plastika:

5%
Guma:4.1%

Staklo: 3.7%

Nfe metali:
5.86%

Fe metali:
75%

 
 
 
 
 

 

Челик и гвоздени материјали

Лаки метали, ливене и коване легуре 

Негвоздени метали, лив. и ков легуре 

Полимерни материјали 

Рециклирани полимери 

Остали материјали и композити 

Електронски/ електрични мат. 

Гориво и помоћни материјали 

 
 
 
 

Слика 1. Структура материјала у водећим 
путничким возилима у Србији 

Са Слике 1. јасно се уочава разлика у 
структури материјала између домаћег и увозног 
возила: Скала 101 – 75%, а Опел Астра 63,61% 
гвоздених материјала. Са аспекта ефикасности 
рециклаже повољнија су домаћа возила. 
 
3. РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА И 

ПРОЦЕЊЕНЕ КОЛИЧИНЕ 
 

У Србији у задњих десет година број 
истрошених моторних возила се кретао у 
просеку од 30.000 до 120.000 возила годишње. 
Овако велика разлика говори да  доња вредност 
одсликава периоде економске кризе (када се 
много мање купују моторна возила, нова или 
половна), али и да се сиромашни слој 

Застава Скала 101 

Opel Astra 



 30

становништва лако не одриче својих старих 
аутомобила. 

Како се кретала рециклажа истрошених 
моторних возила задњих година у Србији? 
Одговор је да заправо праве рециклаже није ни 
било, већ да се рециклажа моторних возила 
сводила на рециклажу метала, а да се све 
остало бацало. Тек од априла 2009. Влада 
Србије покушава да уведе ред у овој области и 
створи неопходну инфраструктуру за целовиту 
рециклажу истрошених моторних возила 
односно моторних возила на крају животног 
циклуса. 

Животно 
окружење: 
ваздух, вода, 
земља/тло 

Руда 
Добијање 
материјала 

Производња 
моторног 
возила 

Дистрибуција 

Коришћење и 
одржавање 

Кон. отпад 
Рециклажа 
материјала 

Расклапање 
моторног 
возила 

Повлачење 
моторног 
возила 

П р о и з в о д њ а 

Поновна производња 

1 2 3 4 

Повраћај 
енергије 

спаљивањем 

Производња 
чистог горива 
пиролизом 

1 – Директна рециклажа/ поновна употреба 
2 – Репарација коришћених компонената 
3 – Репроцесирање рециклираног материјала 
4 – Мономери/ регенерација сировина 

 
Слика 2. Комплексност проблема моторних 

возила на крају животног циклуса 
Наиме, рециклажа истрошених моторних 

возила се одвија по следећем поступку: 
повлачење моторног возила из употребе, 
сакупљање, уклањање загађивача (уља и сл.), 
демонтажа одређених компонената и склопова, 
репарација компонената, дробљење 
шкољке/шасије, сепарација дробљеног 
материјала, рециклажа материјала (гвожђа, 
алуминијума, и тд.) и сагоревање одређених 
материјала и остатка од дробљења. 

Количине отпадног материјала у току једне 
године од истрошених моторних возила дате су 
у табели 2. У задњој колони су придодати 
подаци о истрошеним компонентама и 
флуидима који настају током експлоатације 
моторних возила (2,2 милиона возила). 

Материјал 30.000 
отпадних 
возила 
годишње 

120.000 
отпадних 
возила 
годишње 

Истрошене 
компоненте 
и флуиди 

(експлоат.) 
Челик/гвожђе 18.780 т 75.120 т нп 

Остали 
метали 

1.467 т 5.868 т нп 

Пластика 1.251 т 5.004 т нп 
Пнеуматици 777 т 3.108 т 12.950 т 

Стакло 927 т 3.708 т нп 
Флуиди 452 т 1.848 т 18.425 т 
Гума 249 т 996 т нп 
Остало 1.137 т 4.548 т нп 
Укупно 25.040 т 100.200 т  

Табела 2. Укупне количине материјала од 
истрошених/отпадних моторних возила у 
Србији 

На основу претходних података може се 
закључити  да се укупна количина отпадних 
материјала са моторних возила (моторна возила 
на крају животног циклуса + истрошене 
компоненте и флуиди у експлоатацији 
моторних возила) оријентационо креће од око 
100.000  до 170.000 тона годишње. 
 
4. ДИНАМИКА ОБНАВЉАЊА 

ЗАЛИХА 
 

Ресурс отпадних моторних возила има све 
одлике обновљивих ресурса. Наиме, из године 
у годину се производи и купује све више и 
више возила, а функцији куповине и 
регистрације моторних возила из 
експлоатације, такође, испада све већи број 
моторних возила, увећавајући на тај начин и 
ресурс истрошених моторних возила. 
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Слика 3. Број моторних возила по 

селектованим регионима 
 

Као што се види на Слици 3, очекује се 
даљи пораст броја моторних возила у свим 
регионима света па према томе и у Србији. То 
указује и на непрекидно увећање броја 
истрошених моторних возила односно увећања 
годишњег ресурса моторних возила за 
рециклажу. 
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Слика 4. Број регистрованих моторних 

возила у Србији 
 

На основу трендова раста приказаних на 
сликама 3 и 4 добија се пројекција око три 
милиона возила у Србији у 2030. години. Тако 
се може очекивати да у том периоду број 
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моторних возила на крају животног циклуса 
нарасте од 200 до 300 хиљада годишње. Виши 
износ подразумева и бољи животни стандард, а 
то доводи до бржег повлачења моторних 
возила из експлоатације (скраћује се просечна 
старост возила у експлоатацији). 
 
5. ТРЕНДОВИ РЕЦИКЛАЖЕ 

(САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ) 
 

Рециклажа моторних возила  је суштински 
допринос редукцији више различитих утицаја 
на животну средину. Поред овог аспекта је и 
ефикасно коришћење постојећих ресурса 
садржаних у моторним возилима, али и 
природних ресурса јер се рециклажом смањују 
степен и брзина експлоатације природних 
ресурса. При том се добијају разноврсни 
материјали и враћа део енергије непосредно од 
отпадних материја и кроз скраћивање процеса 
добијања финалних материјала. Поред тога се 
елиминишу и многобројне депоније 
истрошених моторних возила, ослобађа 
земљиште и негативни утицаји депоније на тло. 
При том се процесу рециклаже приступа у свим 
фазама животног циклуса моторног возила, тј. 
развоју, производњи (од руде до монтаже 
возила), коришћењу и одлагању истрошених 
моторних возила. 

Дизајн је управо кључ за остварење 
минималног утицаја на животну средину кроз 
јачање животног циклуса производа. Ово 
подразумева деловање кроз целокупан ланац од 
развоја и производње па до коришћења и 
рециклаже. Сем тога, размишљање о животној 
средини снижава трошкове и унапређује 
ефикасност коришћења ресурса у компанији. 

Код дизајнирања моторног возила, а у 
циљу минимизације утицаја на околину, треба 
предузети следеће активности: 

 редукцију отпада и загађивања, 
 конзервацију ресурса, 
 коришћење рециклираних материјала у 

свим стадијумима животног циклуса 
производа. 

Успостављање размишљања о животном 
циклусу у дизајну, производњи, коришћењу и 
повлачењу моторног возила из експлоатације је 
позитиван став који мора постати стандард. 
Оцена целокупног животног циклуса 
обезбеђује информациону основу уз помоћ које 
се уравнотежавају еколошке, друштвене и 
економске последице код одлучивања. 
Утицај на животну средину се исказује у више 
облика и мора бити разматран као саставни део 
укупног животног циклуса производа, 
укључујући производњу материјала и енергије, 
процесе производње, фазу коришћења и крај 

животног циклуса/повлачење из употребе. 
Оцена утицаја на животну средину мора се 
вршити за сваки нови или иновирани производ 
што обухвата редукцију масе, елиминисање 
вишкова материјала, дизајнирање делова који 
се лако демонтирају, избегавање коришћења 
хазардних материјала, продужење живота 
делова и коришћење рециклираних или 
репроцесираних материјала, повећање 
енергетске ефикасности производних процеса, 
редукцију отпада у свим фазама животног 
циклуса, и тд. Циљ наведених мера је да се 
обезбеди компатибилност моторног возила са 
животном средином. 

Захтеви за очувањем животне средине и 
рециклажу се морају обезбеђивати кроз 
техничке спецификације које ће важити за сва 
нова возила. Захтеви треба да укључују 
спецификацију рециклабилности и обнављања 
моторног возила, коришћење рециклабилних 
материјала, саображеност са захтевима 
рестрикције и означавања материјала и 
третмана моторног возила на крају животног 
циклуса. 
 
6. ЗАКЉУЧЦИ 
 

Прошла су времена када се истрошено 
моторно возило сматрало бескорисним отпадом 
и које се бацало било где у окружење. Свет је 
схватио да су огромне депоније моторних 
возила и њихових истрошених компонената 
(пнеуматика, на пример) важни ресурси за 
добијање великог броја квалитетних 
материјала, првенствено металних. Тада је 
покренута нова индустрија рециклаже 
моторних возила на крају животног циклуса. 
При том се води брига о сваком истрошеном 
моторном возилу и оно се подвргава 
демонтажи и рециклажи материјала. Тако се 
затвара круг од производње компонената и 
монтаже возила до његове, засада делимичне 
рециклаже и повраћаја уграђених материјала и 
утрошене енергије. Добијањем материјала од 
отпадних возила штеде се природни ресурси и 
енергија. Донети законски оквири везани за 
рециклажу истрошених моторних возила и 
постављени циљеви до 2015. односно 2020. 
активно покрећу налажење решења да се 
будућа возила рециклирају без остатка. 
Принцип да се рециклажа возила започиње са 
дизајном и завршава са дизајном (применом 
рециклираних материјала и компоненти) већ 
постаје стандард. С друге стране, иде се на 
редуковање отпада и употребе енергије у свим 
фазама животног циклуса, од производње 
сировина, производње компонената и моторног 
возила па до експлоатације и рециклаже возила 
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на крају животног циклуса. Тако се затвара 
круг у коме не сме бити отпада и загађујућих 
материјала и супстанци и на тај начин 
остварује одржива производња моторних 
возила. 
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