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Резиме: Уз претпоставку да ће се у наредних три до пет година успоставити систем 
рециклаже моторних возила на крају животног циклуса који у овом тренутку не постоји у 
Србији и да ће тај систем бити део одрживог развоја, може се са великом поузданошћу 
пројектовати будуће тржиште истрошених моторних возила. Наиме, полази се од 
садашњег броја моторних возила која се повлаче из експлоатације, као и тренда 
регистрације моторних возила у Србији, али и тренда раста куповне моћи становништва у 
наредних двадесет година. Поред тога користећи пројектовани модел интегралног и 
одрживог система рециклаже моторних возила на крају животног циклуса, који 
подразумева минимизацију отпада током комплетног животног циклуса моторног возила, 
као и неопходност спровођења принципа одрживог развоја и минимизације коришћења 
природних ресурса указујемо на значај развоја индустрије рециклаже и тржишта које она 
иницира. Такође, овај рад указује на неопходност квалитетне рециклаже и неметалних 
материјала као што су гума, пластика, стакло, композити, уља, и сл. и развој јаког 
тржишта за ове рециклиране материјале. Логично је да ће у наредним деценијама расти 
цена и значај рециклираних материјала и да ће то бити један од основних извора за 
добијање материјала за израду нових моторних возила и других производа широке 
потрошње. 
Кључне речи: моторно возило, крај животног циклуса, истрошено моторно возило, 
индустрија рециклаже, тржиште, тренд развоја. 
 
Abstract: With the assumption that in the next three to five years to establish a recycling system of 
motor vehicles at the end of the life cycle, which at this time does not exist in Serbia and the 
system will be part of sustainable development, it is with great confidence project future market 
spent motor vehicles. Namely, the start of the current number of vehicles that draw from 
exploitation, as well as the trend of the registration of motor vehicles in Serbia, and the trend of 
purchasing power of population growth in the next twenty years. In addition, the designed model 
of integrated and sustainable system of recycling of motor vehicles at the end of the life cycle, 
which implies the minimization of waste during the entire life cycle of motor vehicles, as well as 
the necessity of implementation of the principles of sustainable development and use of natural 
resources leasting point at the importance of the development of recycling industries and markets 
that it initiates. 
Key words: Motor Vehicle, End of Life, ELV, Recycling Industry, Market, Development Trends. 

 
1. УВОД 
 

Ресурс отпадних моторних возила се може 
сматрати обновљивим ресурсом све док траје 
масовна производња моторних возила. 
Величина овог ресурса је у функцији броја 

моторних возила у експлоатацији, бруто 
националног дохотка по глави становника и 
економских криза које се циклично смењују са 
мањим или јачим интензитетом (нафтна криза, 
финансијска криза, ратови). У овом тренутку у 
Србији је у експлоатацији преко 2,2 милиона 
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моторних возила и до краја 2008. постојао је 
тренд раста броја возила. Међутим, 2008. 
године свет је захватила глобална економска 
криза која је жестоко погодила индустрију 
моторних возила, али и остале секторе 
привређивања. Продаја моторних возила је 
стала, а водеће светске фирме су се нашле у 
најтешој кризи од свог постанка. Наравно да 
криза није заобишла ни Србију и да је 
неизвесно колико ће дуго трајати и какав ће 
бити коначни исход. То наговештава да ће број 
возила у експлоатацији остати на нивоу из 
2008. или ће се ако криза потраје и смањивати. 
С друге стране, продужиће се век коришћења 
возила на уштрб безбедности и екологичности. 
Исход кризе, у наредних 3 - 5 година, може 
бити пад броја истрошених возила испод 
30.000 јединица годишње). Такође, са доста 
неизвесности се може пројектовати и тренд 
раста возила у експлоатацији до 2030. године. 

 
2. СТАЊЕ ТРЖИШТА МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА НА КРАЈУ ЖИВОТНОГ 
ЦИКЛУСА 

 
Не постоје поуздани подаци о броју возила 

која се повлаче током године из експлоатације 
јер о тим возилима у Србији не постоји никаква 
документација. Такође, не постоји евиденција о 
укупном броју истрошених моторних возила 
која се у овом тренутку налазе у Србији. Могу 
се, додуше, направити релативно поуздане 
претпоставке о броју моторних возила која су 
повучена из експлоатације, а на основу броја 
новорегистрованих моторних возила у току 
једне године и на основу изведеног броја 
нерегистровани/дерегистрованих возила 
(Табела 2). 

 
Врста возила Година 

регистр
ац. Путн

ички 
ауто
моби
л 

Теретно 
возило 

Аут
обус 

Тра
ктор 

Ост
ала 
воз
ила 

Укупно 

1998. 1.189.
128 

85.313 8.16
4 

294.
451 

253.
868 

1.830.9
24 

1999. 1.153.
479 

84.313 8.04
7 

294.
974 

206.
181 

1.726.9
94 

2000. 1.208.
292 

92.584 8.42
4 

296.
109 

192.
502 

1.797.9
11 

2001. 1.314.
708 

100.649 8.74
9 

297.
254 

203.
819 

1.925.1
79 

2002. 1.316.
734 

101.518 8.81
5 

301.
507 

206.
851 

1.935.4
25 

2003. 1.364.
547 

106.444 9.06
6 

307.
760 

214.
278 

2.002.0
95 

2004. 1.422.
303 

113.779 9.03
2 

313.
583 

222.
463 

2.081.1
60 

2005. 1.444.
724 

120.088 9.53
8 

317.
393 

226.
064 

2.117.8
07 

2006. 1.465.
837 

129.475 9.13
5 

321.
670 

230.
175 

2.156.2
92 

2007. 1.518. 142.669 9.06 325. 239. 2.235.3

566 9 338 746 88 

2008. 1.534.
658 

153.616 8.87
4 

329.
995 

247.
627 

2.274.7
70 

Табела 1. Број регистрованих возила у Србији 
Извор: МУП Србије, фебруар 2009. 

Број регистрованих возила у Србији 
(Табела 1.) указује на тренд раста броја 
моторних возила, који је полаз и за 
пројектовање тренда моторних возила на крају 
животног циклуса до 2030. године. 
 
Година 
регистра
ције 

Новорегистро
вана возила 

Нерегистро
вано 
возила 

Просечна 
старост 

нерегистро
ваних 

1998. 25.318 62.360 17,96 
1999. 19.019 126.829 15,56 
2000. 52.441 1.877 21,47 
2001. 60.070 87.711 18,77 
2002. 40.909 10.868 17,45 
2003. 60.193 67.594 18,68 
2004. 82.902 28.197 21,58 
2005. 58.463 58.362 21,94 
2006. 81.848 41.789 23,40 
2007. 98.662 72.290 21,12 
2008. 113.791 169.565 20,66 

Табела 2. Број ново регистрованих и 
нерегистрованих моторних возила у Србији 
Извор: МУП Србије, фебруар 2009. 

На основу табела 1 и 2 и уз узимање у 
обзир глобалне светске економске кризе добиће 
се оптималан број отпадних возила у 
будућности. При том се мора имати у виду и 
модел рециклаже, односно ниво демонтаже 
делова и склопова (делимична, потпуна 
демонтажа). Од нивоа демонтаже зависе 
количине селектованих материјала, као и 
обавеза њихове потпуне рециклаже и/или 
спаљивања у циљу повраћаја енергије. 
 
3. МОДЕЛ РЕЦИКЛАЖЕ 
 

Рециклажа истрошених моторних возила 
започиње и завршава се са дизајном новог 
моторног возила. У области рециклаже 
дефинишу се кључни принципи за рециклажу 
истрошених моторних возила заснованих на 
развоју технологија за рециклажу пластичних 
делова и резултатима оцене и истраживања 
демонтаже возила. Ови принципи се користе за 
оцену нивоа повраћаја оног што се уграђује у 
свим серијама моторних возила која се 
производе. Ово ће захтевати дизајнирање 
детаљних стандарда везаних за селекцију и 
повраћај материјала за стотине пластичних и 
других делова односно повраћај материјала/ 
материја које су пријатељски за животну 
средину. 
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Са континуалним побољшањима ових 
принципа и са промовисањем Система оцене 
уграђеног, произвођачи моторних возила ће 
осигурати дизајн возила који ће омогућити 
еквивалентан повраћај материјала. 

Source: Williams, „Impacts of Disposal Issues on Vehicle Design Procedures“ 

Трошкови процеса дробљења драстично 
се увећавају са нивоом демонтаже 

Д
од
ат
на

 в
ре
дн
ос
т 
у 
ма
те
ри
ја
ли
ма

 

Ниво демонтаже возила 

Коришћење постојеће мреже за дробљење 
Развој нових центара за демонтажу 

Топљење целог  
возилаа након 
 дробљења 

Увећање сепарације 
дробљеног материјала 

Парцијална демонтажа  пре 
ломљења и дробљења 

Потпуна демонтажа – до голе 
шкољке 

 
Слика 1. Ниво демонтаже возила у функцији 

нивоа повраћаја уграђеног на возилу 
 

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. 

Овако постављена основа рециклаже 
истрошених моторних возила подразумева 
демонтажу до голе шкољке/шасије и потпуно 
сортирање отпадних материјала по врстама без 
било каквог мешања (Слика 1). 
 
4. ТРЕНД ТРЖИШТА МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА НА КРАЈУ ЖИВОТНОГ 
ЦИКЛУСА  (МОДЕЛИРАЊЕ 
ТРЕНДА/ УМАЊЕЊЕ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСА) 

 
Број отпадних моторних возила је у директној 
функционалној зависности од броја 
регистрованих моторних возила у току једне 
године. Према подацима за период 1998. до 
2008. имамо непрекидни раст регистрованих 
моторних возила у Србији по просечној стопи 
раста од око 3% (Табела 1.). Какав се тренд 
регистрације моторних возила очекује до 2030. 
године? На то је у овом тренутку тешко дати 
поуздан одговор због настале глобалне 
економске кризе (2008.), која може 
кулминирати у наредним годинама ( не зна се 
колико дуго ће да траје и када ће започети 
економски опоравак). 
 

Бруто домаћи производ 2000. – 2030. 
(полаз; 2000. = 100) 

N11 – „следећих једанаест“ 
Египат, Бангладеш, Индокина, Иран, 
Мексико, Нигерија, Пакистан, Филипини, 
Кореја, Турска, Вијетнам. 

Кина 

Индија 

N11 

 

САД 
ИЕ 
ЕУ 27 
Јапан 

 
Слика 2. Прогноза раста бруто домаћег 

производа по селектованим регионима света 
до 2030. 
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На основу ове прогнозе и стања 
економског развоја Србије у задњој деценији 
може се претпоставити да ће раст домаћег 
бруто производа бити нешто нижи од раста у 
ЕУ, односно око 1,5 пута до 2030. године. У 
складу са порастом националног бруто дохотка 
(Слика 2) кретаће се и куповна моћ 
становништва, а са њом и куповина и 
регистрација моторних возила. У складу са тим 
сценаријем број регистрованих моторних 
возила у Србији би порастао са садашњих 2,2 
на 3,4 милиона моторних возила. Међутим овде 
није узет у обзир фактор кризе. 

Глобална финансијска криза која је 
захватила све земље нагло је пољуљала 
поверење потрошача и послодаваца (Слика 3). 
Продаја моторних возила је преполовљена, 
стокови расту, а индустрија моторних возила се 
нашла у највећој кризи од свог постанка 
(привремено обустављена производња, стотине 
хиљада радника су вишак и морају на улицу, 
многе производне фирме у стечају, а највећи у 
свим регионима света (GM, Ford, Volkswagen, 
FIAT, и др.) траже хитну помоћ од државе. 
Државе покушавају да програмима старо за 
ново моторно возило (аутомобил, трактор и 
др.) покрену производњу, смање стокове и 
опораве индустрију. Међутим то је све кратког 
даха и не зна се како ће се криза завршити. 

 
 

Тренд пословног поверења и поверења потрошача 
(Индекс, јануар 2005 = 100) 

Поверење потрошача Пословно поверење 

САД 

Енглеска 

ЕУ 

Јапан 

САД 

Енглеска 

ЕУ 
Немачка 
Јапан 

 
Слика 3. Тренд поверења потрошача и 
послодаваца по селектованим државама 

(индекс поверења) 
Извор: The Global Financial Crisis and Developing 
Countries, Valpy FitzGerald, Oxford  Department of 
International Development, 22 September 2008. 
 

Због настале финансијске кризе цена 
акција Џенерал моторса је од 41,39 $US у 2006. 
пала на само 3,49 $US у априлу 2009. Слично је 
и са већином осталих великих светских 
произвођача моторних возила. Стање ни у 
Србији није ружичасто. Проблеми у пословању 
предузећа Фиат Србија су велики и када ће 
почети ефектно да функционисати ( у складу са 

потписаним уговором и преузетим обавезама) 
засада је тешко прогнозирати. На сцени је само 
монтажа производа од увозних компонената, а 
то траје док има новца и првог таласа купаца. 
Засада је у Србији доминантан увоз страних, 
првенствсно, половних/ репарираних 
аутомобила из ЕУ. Тренд продаје моторних 
возила ни у Србији се битно не разликује од 
осталих земаља у свету (непрестано пада).  

У периоду 1998. – 2008. број отпадних 
моторних возила се кретао у просеку од 30 до 
120 хиљада различитих моторних возила. У 
периоду кризе (минимум 3 до 5 година) треба 
очекивати да се број отпадних моторних возила 
креће у просеку од 30 до 40 хиљада јединица – 
број нерегистрованих возила може бити знатно 
већи (169.565 у 2008., на пример). Ако се у 
наведеном периоду заврши криза и започне 
период опоравка може се са одређеном 
резервом прихватитит претходно пројектована 
цифра од 3,4 милиона возила у Србији 2030. 
године. То значи да би на крају овог периода 
прогнозирани број отпадних моторних возила 
износио око 200.000 јединица (6 до 7% од броја 
регистрованих, према подацима већине земаља 
у којима је развијена рециклажа моторних 
возила). 

Од 2009. године може се говорити, скоро 
искључиво, о увозу страних моторних возила 
(производња домаћих је занемарљива), што 
битно мења структуру материјала – много више 
пластике, композита и електронских 
материјала. Учешће металних материјала у 
овим возилима се креће од 65 до 70%. 

С друге стране, од 2015. године ће се све 
више мењати структура моторних возила. 
Треба рачунати на све веће учешће возила на 
хибридни погон, електрична возила, а након 
2020. и возила са погоном на гориве ћелије 
(водоник, природни гас). Код ових возила 
доминираће лаки материјали (на бази 
алуминијума и магнезијума), «зелени» 
материјали, као и електрични и електронски 
материјали. У будућим возилима ће бити 
знатно мање хазардних материјала што ће 
значајно олакшати поступак њихове 
рециклаже.   

Што се тиче технологија рециклаже, већ 
након 2015. треба очекивати потпуну 
демонтажу компонената – до голе 
шкољке/шасије, рециклажу пнеуматика и гуме, 
стакла и највећег дела пластике и композита. 
Рециклажа свих флуида ће се сматрати 
стандардом. 

Полазећи од претпоставке да је број ново 
регистрованих моторних возила у току једне 
године приближно једнак броју 
дерегистрованих/отпадних моторних возила, 
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онда се уградњом рециклираних материјала 
(пре свега металних) у највећој мери смањује 
експлоатација природних ресурса и значајно 
штеди енергија (потребна за добијање сировина 
и материјала из руде) – врши се повраћај 
уграђеног. При том треба имати у виду и 
технологије које ће значајно унапредити 
репарацију делова и агрегата, али и моторног 
возила у целини. На тај начин, се продужава 
животни век возила и штеде природни ресурси 
(материјали, енергија).  
 
5. ЗАКЉУЧЦИ 
 

Тренд тржишта отпадних моторних возила 
у наредних 20 година у многоме ће зависити од 
тока и дубине глобалне финансијске кризе, али 
и од даљег развоја моторних возила и 
материјала који се у њега уграђују. Тако се на 
основу претходног може закључити: 
• да се у периоду кризе очекује око 30.000 
отпадних моторних возила годишње, 
• да ће након престанка кризе доћи до 
умереног раста отпадних моторних возила и да 
ће њихов број 2030. године износити око 
200.000, 
• да ће доћи до значајних промена у 
структури моторног возила и то у врсти погона 
и погонских горива, као и у структури 
материјала који се уграђује на возило, 
• битно че бити промењена структура 
материјала на моторном возилу у корист 
пластике, композита и електричних и 
електронских материјала, 
• значајно ће бити унапређене технологије 
растављања моторног возила и рециклаже 
отпадних материјала са возила, 
• да ће значајно бити редуковани хазардни 
материјали и супстанце. 
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