
УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ У 
НОВОМ САДУ – СЕКУНДАРНА 

СЕПАРАЦИЈА



• Секундарна сепарација у новом саду се врши од 2002. године.

• Просечна количина сакупљеног мешаног комуналног отпада у Новом 

Саду је 300t/дан, од тога се на линијама за секундарну сепарацију 

прерађује 100-120 t /дан.

• У саставу  комуналног отпада који настаје на територији Новог Сада, 

на основу  анализа морфолошког састава отпада које се раде 

периодично, у складу са прописима, приближно 30 % представљају 

секундарне сировине.

• Издвојеност секундарних сировина у процесу секундарне сепарације

је 10 до 12 % од укупно примљене количине отпада на третман.



ТОК ОТПАДА НА ДЕПОНИЈИ:

• утврђивање власника отпада (физичко или правно лице) ;

• пријем возила на вагу - мерење; 

• утврђивање врсте отпада – визуелном провером и контрола пратеће 
документације;

• упућивање на једну од следећих локација на основу извршених 
провера: 

1.  Објекат за сепарацију и балирање отпада.

2. Привремено складиштење отпада који није предмет третмана, а по 

свом карактеру не одлаже се на депонију пре претходног третмана.

3. Оперативна зона одлагања отпада.



ОБЈЕКАТ ЗА СЕПАРАЦИЈУ И БАЛИРАЊЕ ОТПАДА

1. Линија за селекцију комуналног чврстог отпада, произвођач 
„МACPRESSE INTERNATIONAL“: 

• Покретна трака за пријем и транспорт отпада, пројектовани капацитет 
је 15-20 t/час;

• Сортирна кабина на издигнутој платформи у којој се обавља ручно 
издвајање корисних сировина и испод које се налази боксови за 
прихват издвојеног отпада

• Магнетни сепаратор за аутоматско издвајање феромагнетних 
материјала и 

• Преса за балирање и увезивање преосталог, несортираног отпада у 
компактне бале. 



ОБЈЕКАТ ЗА СЕПАРАЦИЈУ И БАЛИРАЊЕ ОТПАДА

2. Линија за сортирање отпада са предтретманом, произвођач „ТЕHNIX“:

• Прихватно – дозирна комора, капацитет 20 m3/h (до 8t/h мешаног 
комуналног отпада)

• Транспортер са отварачем врећа капацитета 20 t/h;

• Сепарат ротор за просејавање отпада капацитета 20 t/h;

• Сортирна кабина на издигнутој платформи у којој се обавља ручно 
издвајање корисних сировина и испод које се налази боксови за прихват 
издвојеног отпада и са аутоматским дозирањем потисном плочом 

• Магнетни сепаратор за аутоматско издвајање феромагнетних материјала 

• Филтер станица за сушење и отпрашивање отпада и

• Пратећи контејнери за управљање, смештај опреме и алата и резервних 
делова.



ОБЈЕКАТ ЗА СЕПАРАЦИЈУ И БАЛИРАЊЕ ОТПАДА

3. Линија за пријем, транспорт и пресовање селектованог 
рециклабилног материјала, произвођач „МACPRESSE INTERNATIONAL“:

• Покретна трака за пријем и транспорт отпада и 

• Преса за балирање и увезивање. Степен смањења запремине је 6-10 
пута. Капацитет пресе је 5-10t/h. 



ЕФИКАСНОСТ ТРЕТМАНА ОТПАДА 

Ефикасност третмана отпада у постројењу за секундарну 
сепарацију зависи од: 

• радног капацитета линија за селекцију комуналног  чврстог отпада ;

• квалитета отпада примљеног на третман ;

• броја радника на сортирању отпада ;

• остало (дебљина слоја отпада на линијама за селекцију комуналног 
чврстог отпада, отварање врећа…).



КВАЛИТЕТ МЕШАНОГ КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА У НОВОМ САДУ – МОРФОЛОШКИ 
САСТАВ

САСТАВ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Фракције

Средње годишње вредности
2012. година 2013. година 2014. година 2015. година

Удео (%) Удео (%) Удео (%) Удео (%)

Папир и картон 9.3 12.6 17.0 9.7
Стакло 3.5 4.7 3.9 3.1

Органски отпад 52.1 38.5 32.6 51.5

ПЕТ амбалажа 3.7 5.5 5.2 3.8
Пластика 2.3 3.5 4.8 4.0

Пластичне кесе 3.6 7.2 5.6 5.9

Метали

Метал - ферозни 
амбалажни 1.1 1.1 1.2 0.9

Метал - ферозни остали
0.0 0.0 0.4 0.8

Метал - алуминијумске 
конзерве 0.6 0.5 0.5 0.5

Метал - остали неферозни 
метали (алуминијум, бакар 
и др.) 0.0 0.0 0.1 0.3

Композитни материјали 1.9 2.2 1.1 1.0

Гума 0.7 0.6 0.5 0.5

Текстил 5.2 3.9 4.2 4.2

Фини елементи 9.6 9.4 5.8 4.5

Остало 6.3 10.3 17.2 9.3
УКУПНО 100 100 100 100

Остало: кожа, пелене, грађевински шут, електронски отпад, медицински отпад…
Органски отпад: баштенски и биоразградиви отпад.

Пластика: у пластику укључен и други пластични амбалажни отпад (осим ПЕТ амбалаже).



ПРИМАРНА СЕПАРАЦИЈА У НОВОМ САДУ – НОВЕМБАР 2016.

Пројекат примарне сепарације отпада у Новом Саду подразумева 
раздвајање отпада на комунални и амбалажни отпад.

Пројектом примарне сепарације у Новом Саду је обухваћено око 
15.000 домаћинстава у ширем центру Града, где су на 69 локација 
постављени подземни контејнери у пару. 



КВАЛИТЕТ ПРИМАРНО СЕПАРИСАНОГ 
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У НОВОМ САДУ –
МОРФОЛОШКИ САСТАВ

САСТАВ ПРИМАРНО РАЗВРСТАНОГ ОТПАДА                                              -
АМБАЛАЖНИ ОТПАД-

Јесен, 2016. година; Зима, 2017. година

Фракције
Средња вредност 

Удео (%)

Папир  и картон
Папир 14.5

Картон 23.5

Стакло 11.0

Органски отпад 15.7

ПЕТ амбалажа 6.5

Други пластични амбалажни отпад 4.4

Остала пластика 1.5

Пластичне кесе 11.0

Метали

Метал- ферозни амбалажни 0.2

Метал- ферозни остали 0.6

Метал- алуминијумске 
конзерве

0.6

Метал - остали неферозни 
метали (алуминијум, бакар и 
др.)

0.0

Композитни материјали  1.4

Гума 0.5

Текстил 1.4

Кожа 0.0

Пелене 0.9

Фини елементи 5.7

Остало 0.7

УКУПНО 100.0



ХВАЛА НА ПАЖЊИ


