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Резиме: На тржишту Србије у периоду од 1950. године до данас је продато више од пет 
милиона моторних возила свих врста. Тренутно у експлоатацији се налази око 2,2 милиона 
моторних возила. Цифра од око четири милиона моторних возила представља истрошена 
возила која су повучена из експлоатације односно возила на крају животног циклуса. 
Највећи део ових возила је делимично искоришћен (метали, резервни делови), али је процена 
да још око милион и по возила у различитом стању комплетности лежи разбацано широм 
Србије и није рециклирано. С друге стране, ова залиха се сваке године занавља са нових 30 
до 120 хиљада моторних возила повучених из експлоатације. У раду се анализира стање 
индустрије рециклаже моторних возила у Србији и тржиште које генерише. Такође, 
анализира се и проблем свих компонената моторног возила које се не могу рециклирати, 
као и питање отпада и токсичних материја који прате рециклажу. 
Кључне речи: моторно возило, крај животног циклуса, истрошено моторно возило, 
отпадни материјали, тржиште, индустрија рециклаже. 
 
Abstract: In the market of Serbia in the period from 1950. until today it is sold for more than five 
million vehicles of all types. Currently in use is about 2.2 million vehicles. Figure of about four 
million motor vehicles is used vehicles that have been withdrawn from exploitation and vehicles at 
the end of the life cycle. The largest part of the vehicle is partially used (metals, spare parts), but 
the assessment that another 1.5 million vehicles in a different state of completeness is scattered 
throughout Serbia and is not recycled. On the other hand, this stock is increasing every year with 
the new 30 to 120 thousand vehicles subduct from exploitation. The paper analyzes the state of 
industrial recycling of motor vehicles in Serbia and the market generates. Also, analyze the 
problem of motor vehicle components that can not be recycled, as well as the issue of waste and 
toxic substances that come with recycling. 
Key words: Motor Vehicle, End of Life, ELV, Material Wastes, Market, Recycling Industry. 

 
 
1. УВОД 
 

Тржиште истрошених моторних возила у 
Србији је у потпуности неразвијено. Оно што 
се до сада догађало са истрошеним моторним 
возилима је извлачење метала, пре свега, 
гвожђа и челика, а у новије време и обојених 
метала. Значи постоји организовано тржиште 
за сакупљање и рециклажу металног отпада, а 
никако отпадних моторних возила. Интензивно 
сакупљање и прерада отпадног гвожђа и челика 
започело је пре неколико година доласком 

фирми Scholc и US Steel, а тиме и коришћење 
гвоздених материјала из отпадних возила. 
Поступак рециклаже моторних возила на крају 
животног циклуса какав се спроводи у свету у 
Србији се свео на «неовлашћено» извлачење 
гвоздених материјала и бацања свега осталог у 
окружење (вода, тло). Овај рад је покушај да се 
укаже на потенцијално тржиште отпадних 
моторних возила и његово организовање за 
будућност. Ово тржиште треба да уважава 
законодавство о управљању отпадним 
моторним возилима других земаља, 
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првенствено, Европске Уније и добру светску 
праксу у рециклажи возила. 

 
2. ОБИМ ОТПАДНИХ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА И МАТЕРИЈАЛА КОЈЕ 
ОНА САДРЖЕ 

 
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 1). 

 
Година 

регистрац
ије 

Новорегис
трована 
возила 

Нерегист
ровано 
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 1. Број ново регистрованих и 
нерегистрованих моторних возила у Србији 
Извор: МУП Србије, фебруар 2009. 

 
На основу Табеле 1. произилази да се број 

повучених  моторних возила из експлоатације у 
Србији креће у границама од 30 до 120 хиљада 
возила годишње. Доња цифра рефлектује 
периоде кризе када се купује мањи број возила 
и продужава регистрација старим возилима. 

 
Врста возила Го

ди
на 
ре
ги
ст
ра
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аутомоб
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7 

20
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. 
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129.47
5 

9.13
5 
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20
07
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1.518.56
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142.66
9 

9.06
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325.33
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239.7
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153.61
6 

8.87
4 

329.99
5 

247.6
27 

2.274.77
0 

Табела 2. Број регистрованих возила у Србији 
Извор: МУП Србије, фебруар 2009. 

 
Пошто међу истрошеним возилима 

доминирају возила домаће производње па се за 
референтно возило бира најзаступљеније 
домаће возило ЗАСТАВА СКАЛА 101/128. 
Маса овог возила је 835 кг. Структура и 
садржај материјала су дати у Табели 3. 

 
Материјал Тежина 

(кг) 
 Учешће 

(%) 
Челик/гвожђе 626 75,00 
Остали метали 48,9 5,86 

Пластика 41,7 5,00 
Пнеуматици 25,9 3,10 

Стакло 30,9 3,70 
Флуиди 15,4 1,84 
Гума 8,3 1,00 
Остало 37,9 4,50 
Укупно 835 100 

Табела 3. Структура материјала у 
аутомобилу Застава Скала 101/128 

 
На основу података из Табеле 3 и броја 

истрошених моторних возила која се повлаче 
из експлоатације могу се, са доста поузданости, 
израчунати количине отпадних материјала у 
току једне године који су расположиви за 
рециклажу. При том се прорачун ради за 
минимални број истрошених возила – 30.000 и 
максимални број истрошених возила у току 
једне године – 120.000. Количине материјала за 
обе опције су дате у Табели 4. При том треба 
имати у виду да се ове количине увећавају 
истрошеним компонентама и флуидима који се 
замењују током циклуса експлоатације 
моторних возила. 
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Материјал 30.000 
отпадних 
возила 
годишње 

120.000 
отпадних 
возила 
годишње 

Истрошене 
компоненте 
и флуиди 

(експлоат.) 
Челик/гво

жђе 
18.780 т 75.120 т нп 

Остали 
метали 

1.467 т 5.868 т нп 

Пластика 1.251 т 5.004 т нп 
Пнеуматиц

и 
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  
Укупно 25.040 т 100.200 т  

нп – није познато 
Табела 4. Укупне количине материјал 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. 
 
3. СТАЊЕ ИНДУСТРИЈЕ 

РЕЦИКЛАЖЕ МВ 
 

У Србији је у успону развој индустрије 
рециклаже материјала, док је рециклажа 
моторних возила на крају животног циклуса на 
самом старту. Наиме, Уредбом Владе 
Републике Србије о рециклажи отпадних 
моторних возила (март 2009.) започиње се са 
развојем индустрије рециклаже моторних 
возила на крају животног циклуса. По том 
иницијалном предлогу у посао се укључује: 
 10 оператера за рециклажу отпадних 

возила (засада ниједан од њих нема 
основне услове за обављање овог посла 
нити одговарајуће сертификате), 

 1 шредер центар (Центар за рециклажу 
Београд), 

 3 предузећа за рециклажу акумулатора, 
 3 предузећа за електронски и електрични 

отпад (сакупљање и извоз), 
 7 предузећа за катализаторе издувних 

система (сакупљање и извоз), 
 3 предузећа за рециклажу отпадног уља, 
 6 предузећа за рециклажу отпадних гума, 
 55 предузећа за сакупљање и рециклажу 

метала, 
 8 предузећа за рециклажу и извоз пластике. 

Наравно, да је много тога недореченог и 
испуштеног што се тиче успостављања 
инфраструктуре и начина изграње индустрије 
рециклаже моторних возила на крају животног 
циклуса, али ће се то у будућности доградити и 
усавршити. Посао на научном и експертском 
нивоу за моделирање и даљи развој ове 
индустрије тек предстоји. 

У овом тренутку, надолазећа дугорочна 
економска криза, не иде на руку брзом развоју 
рециклаже моторних возила, јер се драстично 
смањују инпути исценарио количина отпадних 
моторних возила је ближи цифри од 30.000 
моторних возила годишње. 

 
4. ПРОБЛЕМ НЕИСКОРИШЋЕНИХ 

МАТЕРИЈАЛА 
 

У овом тренутку у Србији се највише 
рециклирају отпадни метални материјали са 
истрошених моторних возила (гвожђе, 
алуминијум, бакар, олово, цинк), што у просеку 
износи више од 75% масе возила. Осталих 25% 
се, углавном, сматра бескорисним отпадом.  
Структура дела ових материјала на 
референтном возилу Застава Скала 101 
приказана је на Слици 1. 
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Poliure
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Слика 1. Структура материјала на 

путничком аутомобилу Застава Скала 101 
 

Како неметални материјали (пластика, 
гума, стакло, композити) захтевају знатно 
сложеније технологије за рециклажу то се 
најчешће спаљују или одлажу на депоније. 
Спаљују се углавном пнеуматици, гума, 
пластика, уља и заостало гориво. Наравно да 
ово није у складу са новим приступом 
рециклажи истрошених моторних возила, јер се 
на тај начин не штеде природни ресурси 
(нафта, сирова гума, и тд.).  

У свету се све више ради на развоју 
економичних технологија за рециклажу, 
посебно пластичних материјала и композита. 
На тај начин ће се значајно смањити коначни 
отпад, који према директиви: End-of-Life 
Vehicles Directive (ELV) 2000/53/EC не сме да 
буде већи од 5% од укупне масе моторног 
возила, на крају 2015. године. Наравно, да у 
том правцу и у Србији треба развијати моделе 
и технологије рециклаже моторних возила на 
крају животног циклуса. 
 
5. ТОКСИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ И 

ОТПАД 
 

Моторна возила садрже велики број 
токсичних материја, али доминантни су тешки 
метали попут кадмијума, живе, олова, 
шестовалентног хрома и флуида као што су 
моторно и мењачко уље, кочионо уље, 
расхладна течност, сумпорна киселина, остаци 
горива, флуиди за климатизацију и др. Поред 
истрошених возила и 2,2 милиона моторних 
возила у експлоатацији генерише велике 
количине токсичног отпада, пре свега, 
истрошених радних течности, али и велике 
количине гума, зауљених прирубница, 
каталитичких лонаца, и тсл. И овај отпад, 
такође, припада појму крај животног циклуса 
производа. 

 

Категорије 
материјала/ 
материјал 

Маса 
(кг) 

% суме 
категорија  

% од 
возила 

Негвоздени метали 
Алуминијум 
оксид 

0,27 <1% <0,1% 

Алуминијум 
(ливени) 

71,0 51% 4,6% 

Алуминијум 
(екструдир) 

22,0 16% 1,4% 

Алуминијум 
(ваљани) 

3,3 2% 0,2% 

Бронза 8,5 6% 0,6% 
Хром 0,91 1% 0,1% 
Бакар 18,0 13% 1,2% 
Олово 13,0 9% 0,8% 
Платина 0,002 <1% <0,1% 
Родијум 0,0003 <1% <0,1% 
Сребро 0,003 <1% <0,1% 
Калај 0,067 <1% <0,1% 
Волфрам 0,011 <1% <0,1% 
Цинк 0,32 <1% <0,1% 
Флуиди 
Трансмисионо 
уље 

6,7 9% 0,4% 

Моторно уље 3,5 5% 0,2% 
Етилен 
гликол 

4,3 6% 0,3% 

Бензин 48,0 65% 3,1% 
Гликол етер 1,1 1% 0,1% 
Течност за 
хлађење 

0,91 1% 0,1% 

Вода 9,0 12% 0,6% 
Течност за 
прање стакла 

0,48 1% <0,1% 

Табела 5. Расподела материјала у породици 
аутодвоседа произведених у САД у 1995. 
години (негвоздени материјали, флуиди) 
Укупна маса возила је 1532 кг. 
Извор: Adopted from Sullivan at al, 1998 (USCAR 
AMP Project overview) 

 
Проблем хазардних материјала и 

супстанци се сатоји и у томе што су многи 
саставни део површинске заштите и што не 
постоје једноставни технолошки поступци да 
се лако издвоје од основних материјала (на 
пример, шестовалентни хром). То исто важи и 
за токсична органска једињења садржана у 
пластичним материјалима. 
 
6. ЗАКЉУЧЦИ 
 

На основу претходних сагледавања може 
се закључити следеће: 

 тржиште моторних возила на крају 
животног циклуса у Србији још увек 
није заживело, 
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 у току је иницијално успостављање 
инфраструктуре за рециклажу 
моторних возила на крају животног 
циклуса (уредба Владе Србије, март 
2009.), 

 не постоје подаци о стању отпадних 
моторних возила, а на основу 
индиректних показатеља њихов број се 
креће између 30.000 и 120.000 возила 
годишње, 

 старост нерегистрованих (отпадних) 
путничких аутомобила је већа од 20 
година, 

 у структури материјала на моторном 
возилу доминирају метални материјали 
са преко 80% у односу на масу возила, 

 правно није регулисано отуђивање 
отпадног моторног возила од задњег 
власника и предаје на рециклажу. 

Посао на формирању тржишта моторних 
возила на крају животног циклуса и индустрије 
њихове рециклаже је задатак који држава мора 
у потпуности да реши у наредном периоду. 
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