
АКТИВНОСТИ НА УВОЂЕЊУ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА 

„О-ДВА-ЈА-МО” 

 

Министарство заштите животне средине у сарадњи са EISP2 програмом подржаним од стране 

шведске владе, спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рециклабилног отпада у 

оквиру 4 региона у Србији (Панчево, Срем – Мачва, Дубоко и Пирот). Пројекат се финансира из 

Инструмената за предприступну помоћ IPA, Европске комисије IPA 2017. 

Предложени модел примарне сепарације отпада односи се на заједничко сакупљање 

рециклабилних фракција одвојено од преосталог тока комуналног отпада. У овом систему 

одвојеног сакупљања, у плавој канти / контејнеру сакупљаће се сав такозвани „суви“ тј. 

рециклабилни отпад који обухвата различите врсте материјала погодне за рециклирање као 

што су: пластика, папир и картон, метал итд док ће се у старе (постојеће металне контејнере) 

одлагати сав преостали комунални отпад (остаци хране и кухињски отпад, текстил, кожа, пепео 

и друго) 

Приоритет у увођењу примарне сепарације имају насеља која већ имају успостављен систем за 

сакупљање отпада. 

За општину Косјерић кроз пројект је добијена следећа опрема: 

- Једно троосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног отпада капацитета 

20м³ са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 240л и 

контејнера од 1,1м³, у складу са стандардима EN840-1 и EN 840-3. 

- 1200 пластичних (HDPE) канти od 240 л са точкићима, плаве боје, за сакупљање 

рециклабилног отпада 

- 11 пластичних (HDPE) контејнера од 1,1м³ са точкићима, плаве боје, за сакупљање 

рециклабилног отпада 

- 27 пастичних (HDPE) контејнера од 1,1м³ са точкићима, жуте боје, за сакупљање стакла 

- Једно троосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног отпада капацитета 

20м³ са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 240л и 

контејнера од 1,1м³, у складу са стандардима EN840-1 и EN 840-3. 

Наведена опрема је финансирана кроз IPA 2017 пројекат уз национално учешће од 15%, при 

чему је укупна вредност инвестиције 180.550 евра. 

Општина Косјерић је усвојила Одлуку о начину сепарације отпада на територији општине 

Косјерић и дефинисала распоред контетејнера и динамику пражњења посуда. 

Комунално јавно предузеће „Елан“ је извршило примопредају опреме, са својим радницима је 

ускладиштило сву добијену опрему, почело са склапањем и поделом канти. 

На пролелеће 2023 би требало да стартује са активним сакупљањем и одвозом рециклабилног 

отпада на деонију Дубоко.  



 

 

 

 


