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1. Утицај амбалажног отпада за животну средину
Преласком у нови миленијум човечанство се нашло пред великим
бројем изазова. Сведоци смо свакодневних упозорења која указују на
велике проблеме који се јављају у свим областима човековог живота и
рада, било као појединца, било као члана уже средине или људске
заједнице у целини. Поразна је чињеница да су у највећој мери човек и
његова тежња за напретком у сваком смислу резултирала појавом највећег
броја проблема који су наша стварност, а проблеми ће се у великој мери
одразити и на живот будућих генерација. Већ неколико деценија
стручњаци указују на реалне опасности од злоупотребе природе и њених
ресурса у циљу задовољења нарастајућих потреба становништва наше
планете.
Треба се залагати за усвајање законског оквира који ће јасно
дефинисати управљање отпадом и одговорност за одлагање отпада као и
изградњу рециклажних центара који ће првенствено служити за рециклажу
опасног отпада, али и за рециклажу других врста отпада.
Различитим мерама, било подстицајним или казненим приморати
произвођаче да стварају производе који је рециклабилни. Залагати се да
увођење стандарда из области заштите животне средине буде и законска
обавеза привредника, јер примена стандарда, као што је то ИСО14001
нашим привредницима може помоћи да буду конкурентнији на светском
тржишту.
Управљање амбалажом и амбалажним отпадом је регулисано
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС, бр.
36/09). Амбалажни отпад обухвата низ врста отпада који су Каталогу
отпада приказани у поглављу 15 01. У складу са овим Законом и у циљу
што ефикаснијег управљања овом врстом отпада, у току 2010. године
усвојен је низ под-законских аката. Поред тога, усвојен је и Правилник о
обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
(Службени гласник РС, бр. 21/10, 10/13) у коме су дате обавезе
извештавања о количинама амбалаже стављене на тржиште Републике
Србије и управљању амбалажним отпадом.
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Управљање амбалажом и амбалажним отпадом има врло изражен
еколошки, друштвени, социјални и економски значај. Аспект заштите
животне средине је уграђен у Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
(Службени гласник РС, бр. 36/09) и испољава се првенствено кроз:
1. Заштиту земљишта од загађивања процуривањем,
2. Смањење заузимања земљишта,
3. Смањење емисија загађујућих материја у ваздух,
4. Смањење емисија загађујућих материја у подземне и површинске
воде.
Овим законом уређују се услови заштите животне средине које амбалажа
мора да испуњава за стављање у промет, управљање амбалажом и
амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду,
економски инструменти, као и друга питања од значаја за управљање
амбалажом и амбалажним отпадом.
Основна начела управљања амбалажом и амбалажним отпадом јесу:
1) подела одговорности свих привредних субјеката у складу са начелом
"загађивач плаћа" током животног циклуса производа;
2) спречавање, односно смањење стварања амбалаже и амбалажног отпада,
као и њихове штетности по животну средину;
3) поновна употреба амбалаже, рециклажа и други облици поновног
искоришћења и смањење коначног одлагања амбалажног отпада;
4) добровољно споразумевање о управљању амбалажним отпадом.
Национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом
утврђују се Планом смањења амбалажног отпада (у даљем тексту: План).
План садржи националне циљеве који се односе на сакупљање амбалаже и
амбалажног отпада, поновно искоришћење и рециклажу амбалажног
отпада.
Приликом производње и стављања у промет амбалаже, као и поступања са
амбалажним отпадом, обавезно се узимају у обзир национални циљеви
утврђени Планом, који се односе на:
1) количину амбалажног отпада који је неопходно поновно искористити;
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2) количину сировина у амбалажном отпаду које је неопходно
рециклирати, а у оквиру количине прерађеног амбалажног отпада;
3) количину појединих материјала у укупној маси рециклажних материјала
у амбалажном отпаду које је неопходно рециклирати.
План доноси Влада на предлог министарства надлежног за послове
заштите животне средине за период од пет година.
Амбалажни отпад који није комунални отпад
Члан 21
Забрањено је прослеђивање или враћање амбалажног отпада који није
комунални отпад комуналним предузећима, осим када за то постоји
закључен уговор.
Крајњи корисник мора да обезбеди да амбалажа и амбалажни отпад који
није комунални отпад, који се прослеђује или враћа, не буде загађен
опасним или другим материјама које нису садржане у упакованој роби, а
које чине поновно искоришћење или рециклажу немогућом или
изводљивом једино по несразмерно вишем трошку.
Амбалажни отпад који је загађен опасним материјама
Члан 22
Крајњи корисник, као држалац отпада, мора да обезбеди да се са
амбалажним отпадом, који је загађен опасним или другим материјама које
нису саставни део упаковане робе, поступа у складу са законом којим се
уређује управљање отпадом.
АМБАЛАЖА ЗА ПАКОВАЊЕ ХЕМИКАЛИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
„Правилником о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о
уништавању пестицида и ђубрива“ прописују се врста амбалаже за
пестициде и ђубрива ради њиховог паковања за стављање у промет,
уништавање пестицида којима је прошао рок употребе, као и уништавање
амбалаже у којој су били упаковани пестициди и ђубрива.
Амбалажа за паковање пестицида и ђубрива мора испуњавати следеће
услове:
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1. мора да се по облику разликује од амбалаже за паковање робе широке
потрошње (прехрамбени и други производи);
2. да садржи натпис "пестицид" односно "ђубриво";
3. мора бити израђена од материјала који спречава губитак упакованог
садржаја;
4. материјал од кога је израђена амбалажа и систем за затварање не
смеју бити подложни агресивним хемикалијама, нити смеју са упакованим
садржајем формирати било какву штетну и опасну материју;
5. сви саставни делови паковања и система за затварање морају
задовољавати уобичајене захтеве руковања тако да се током
транспорта не оштете;
6. систем за затварање мора бити израђен тако да задржава
оригиналност затварања до примене;
7. за течне формулације мора бити глатка изнутра, а грло отвора мора
бити довољно велико да обезбеђује лако истакање без расипања (прскања
и капања);
8. мора имати ознаку (логотип) произвођача амбалаже;
9. мора бити атестирана од стране регистроване установе за
испитивање отпорности материјала.
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ПРИКУПЉАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ ПРАЗНЕ АМБАЛАЖЕ
ОДПРЕМЉЕНИХ ХЕМИСЈКИХ СУПСТАНЦИ У ПОЉОПРИВРЕДИ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Прикупљање и уништавање празне амбалаже врши се тако да не
делује штетно на здравље људи, корисне организме и животну
средину.Под уништавањем амбалаже сматра се деконтаминација спољних
и унутрашњих површина амбалаже, применом прописаних метода и њено
физичко уништавање, за које се примењује одговарајућа технологија, а
избор зависи од врсте и физичко-хемијских особина амбалаже.Амбалажа
која се погодним поступцима може оспособити за поновну употребу, даје
се на даљу обраду произвођачу пестицида, односно ђубрива или
заступнику иностраног произвођача. Прикупљање амбалаже у којој су
били упаковани пестициди, односно ђубрива, организује произвођач или
заступник
иностраног
произвођача
пестицида,
односно
ђубрива.Прикупљање и уништавање празне амбалаже не сме се вршити
бацањем у воде (изворе, бунаре, реке, језера, баре и море), јаме, канале,
канализационе мреже, поред путева, на депоније, као и на други начин на
који
може
доћи
до
загађења
животне
средине.
Остаци пестицида и амбалажа се уништавају, по правилу, на местима
одређеним за прикупљање и уништавање отпадних материја из насеља.
Уништавање празне амбалаже (картонске кутије и фолије) не сме се
вршити бацањем у воде (изворе, бунаре, реке, језера, баре и море), јаме,
канале, канализационе мреже, поред путева, на депоније као и на други
начин на који може доћи до загађења животне средине.
Прикупљање и уништавање празне амбалаже (картонске кутије и фолије)
од стране крајњег корисника може се вршити спаљивањем у посебно
ископаној
јами
на
непољопривредном
земљишту.
Прикупљање празне пластичне и металне амбалаже (боце, канистери и
бурад), као и стаклених боца, од стране крајњег корисника (индивидуалних
пољопривредних произвођача), врши се враћањем пољопривредним
апотекама, а од пољопривредних газдинстава -предајом подручним
сабирним центрима ради уништавања. Празна амбалажа мора задржати
постојећу декларацију због утврђивања порекла амбалаже пестицида.
Крајњи корисник, пре враћања амбалаже, дужан је да при примени
пестицида најмање три пута испере амбалажу у којој је био упакован
пестицид, а испрану течност мора утрошити заједно са припремљеним
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раствором
за
третирање.
Празна амбалажа мора бити пробушена (изузев стаклене) на три места како
би била неупотребљива за другу намену. Амбалажа се враћа заједно са
системом
за
затварање
(затварачем).
Празна амбалажа се од подручних сабирних центара транспортује до
произвођача, односно увозника, и уништава у постројењу за рециклажу и
контролисано
спаљивање
отровног
отпада.
Трошкови прикупљања и уништавања празне амбалаже, падају на терет
произвођача, односно увозника, што се документује извештајем сабирног
центра о уништавању амбалаже, на обрасцу УА.

Образац УА
Извештај о уништавању амбалаже и неутрошених количина пестицида
Произвођачи су дужни на примерен начин обавештавати продавце и
потрошаче о битним својствима производа и амбалаже у погледу опасних
састојака које они садрже, те о начину поступања с производом и
амбалажом када постану отпад.
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗАКОНОМ О АМБАЛАЖИ И
АМБАЛАЖНОМ ОТПАДУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
„Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
привредно друштво, предузеће или друго правно лице ако:
- ставља у промет амбалажу која не испуњава прописане услове (чл. 7. до
14);
- не означава амбалажу на прописан начин (члан 15);
- отпад не преузима на прописан начин (члан 18. .ст.1 и 4.);
- не организује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и
привремено складиштење амбалажног отпада (члан 19. став 1);
- не поступа са амбалажним отпадом који није комунални отпад на
прописан начин (члан 21);
- не поступа са амбалажним отпадом који је загађен опасним материјама на
прописан начин (члан 22);
- не обезбеди преузимање, сакупљање, поновно искоришћење, рециклажу
или одлагање амбалажног отпада на прописан начин (члан 23);
- не обезбеди управљање амбалажним отпадом у име произвођача,
увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца са којим је закључио уговор
(члан 24. став 2);
- управља амбалажним отпадом који није комунални отпад без дозволе
министарства и супротно условима утврђеним у дозволи (члан 25. став 5);
- не поступа са амбалажним отпадом у складу са чланом 26. овог закона;
- не управља амбалажним отпадом који није комунални отпад у складу са
чланом 27. овог закона;
- управља амбалажним отпадом без дозволе министарства (члан 31. став 1);
- не организује центре за сакупљање, разврставање и привремено
складиштење амбалажног отпада у складу са чланом 35. овог закона;
- не обезбеди поновно искоришћење, рециклажу или одлагање амбалажног
отпада у складу са чланом 36. овог закона;
- не обавештава јавност и крајње кориснике о управљању амбалажом и
амбалажним отпадом;
- не достави Агенцији годишњи извештај о управљању амбалажом и
амбалажним отпадом (члан 39);
- не достави Агенцији годишњи извештај о управљању амбалажним
отпадом за који је уговором преузео обавезу управљања (члан 40);
- не наплати од крајњег корисника депозит за једнократну амбалажу,
односно кауцију за повратну амбалажу, не прихвати ту амбалажу од
крајњег корисника, након повраћаја амбалаже не врати крајњем кориснику
наплаћен депозит, односно кауцију (члан 44)
- на утврди износ кауције коју потрошач плаћа за амбалажу у коју је
смештена хемикалија или износ кауције утврди супротно овом закону, не
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прикупи од трговца о сопственом трошку повратну амбалажу у коју је била
смештена хемикалија и настали амбалажни отпад, не прихвати повратну
амбалажу у коју је била смештена хемикалија и не врати кауцију
потрошачу у случају прекида или престанка делатности трговца (члан 45.
ст. 1 до 4);
- не наплати кауцију за појединачну амбалажу у коју је била смештена
хемикалија у утврђеном износу, не прихвати повратну амбалажу у коју је
била смештена хемикалија и настали амбалажни отпад како би их предао
произвођачу или увознику, односно по њиховом прихватању не врати
потрошачу наплаћену кауцију (члан 45. Ст.6 до 8.)
Амбалажни отпад у суштини, није отпад већ група нових ресурса,
односно, секундарних сировина. У земљама Европске уније се кроз
различите подстицајне мере и накнаде субвенционира прерада амбалажног
отпада, али и његова примена у производњи нових производа. Ове
субвенције, као и сама примена рециклабилних материјала, доводе до
снижења цена новодобијених производа и повећања конкурентности
произвођача на тржишту.

Слика 1. Ток достављања и обраде података

Према свим расположивим подацима, укупна количина амбалаже
стављене на тржиште Републике Србије износи 348800,8 t. Количина
поновно искоришћеног амбалажног отпада пријављена од стране
оператера је 155645,1 t, од ове количине на рециклажу је предато 146794,2
t амбалажног отпада. У циљу достизања националних циљева као и у
претходном периоду потребно је и даље радити на подизању нивоа свести
становништва и капацитета правних лица, још интензивнијем укључивању
јавно комуналних предузећа у имплементацију система управљања
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амбалажом и амбалажним отпадом, као и појачати инспекцијски надзор
предузећа.
Несистематично и неадекватно поступање са амбалажним отпадом из
пољопривреде представља један од највећих проблема политике животне
средине у Србији. Овакво стање је превасходно последица неедукованости
становника руралних подручја, као и непостојању механизма правилног
прикупљања а потом и збрињавања овакве врсте отпада. Одсуство свести о
значају процеса, нерационална организација уз високе трошкове, слаб
квалитет услуга и недовољна брига за околину резултат су суморне слике у
организацији система управљања отпадом. Интеграција Србије у Европску
Унију (ЕУ) доноси централним нивоима власти обавезу усаглашавања
нашег правногпоретка са правним системом ЕУ. Суштинска логика
интеграције је уствари стварна промена постојећег стања и прихватање
европских стандарда и вредности унутар заједница у којима живимо.

За разградњу једне конзерве од алуминијума потребно је 500
година. Прерадом 1t алуминијумских лименки уштеда енергије се креће од
90 до 95 % у односу да добијање из природних сировина, а број циклуса
рециклаже је неограничен. Рециклажом 1 t гвожђа уштеди се око 1.2 t руде,
0.7 t угља и око 60 kg креча. За прераду је потребно 60 % мање енергије.
Период распада ПЕТ амбалаже је 100 година. Пластичне флаше на
депонији представљају 9 % од укупне тежине отпада, али запремински
заузимају 32 % простора. Рециклажом 1 t старог папира се сачува 17
стабала у природи. Рециклажом исте количине канцеларијског папира се
сачува 24 стабла. Штеди се и 4.200 kW електричне енергије и 32.000 l воде.
За процес рециклаже потребно је 40 % мање енергије. Количина
загађујућих материја ваздуха је за око 75 % мања у односу на производњу
хартије од сировог материјала. Стакло бачено на депоније никада се неће
разградити, а може да се рециклира небројено пута у уделу од 100 %.
Технолошки процес рециклаже стакла захтева 40 % мање енергије него
његово добијање из природних сировина.
Друштвени аспект се односи пре свега на очување природних
ресурса државе. Амбалажни отпад у суштини, није отпад већ група нових
ресурса, односно, секундарних сировина. У земљама Европске уније се
кроз различите подстицајне мере и накнаде субвенционира прерада
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амбалажног отпада, али и његова примена у производњи нових производа.
Ове субвенције, као и сама примена рециклабилних материјала, доводе до
снижења цена новодобијених производа и повећања конкурентности
произвођача на тржишту. У исто време су додатно опорезована предузећа
која могу, а не користе рециклабилне амбалажне материјале у производњи.
Социјални аспект се испољaва кроз формирање званичне мреже сакупљача
и прерађи-вача амбалажног отпада. Перспектива је и за отварање
предузећа, првенствено малих и средњих, која ће се бавити прикупљањем,
припремом и прерадом (рециклажом) ових врста отпада. Економски аспект
који произилази из еколошког, социјалног и друштвеног аспекта примене
овог закона је евидентан, али тешко мерљив. Наравно, додатно се
потенцира и кроз директно мерљиве економске ефекте рециклаже
амбалажног отпада у односу на прераду природних сиров ина и руда.
Проценат рециклираног амбалажног отпада у Европској унији за
шестогодиши период повећан је за 9 %, а проценат поново искоришћеног
амбалажног отпада је у истом периоду нарстао за око 10.5 %.

Слика 2. Систем управљања амбалажом и амбалажним отпадом у складу са
Законом
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ПРАВИЛНИК
о садржини декларације и упутства за примену средстава за
заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и
упозорења за човека и животну средину и начину руковања
испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља
"Службени гласник РС", бр. 21 од 21. марта 2012, 89 од 26. августа
2014, 97 од 28. новембра 2015.
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује садржај декларације и упутства
за примену средстава за заштиту биља, као и специфични захтеви и ознаке
ризика и упозорења за човека и животну средину и начин руковања
испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља.
II. САДРЖАЈ ДЕКЛАРАЦИЈЕ И УПУТСТВА ЗА ПРИМЕНУ
СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Садржај декларације
Члан 3.
Декларација и упутство за примену (у даљем тексту: етикета) средства
за заштиту биља садржи:
1) трговачки назив средства за заштиту биља;
2) назив и адресу произвођача, заступника или представника, број
решења о регистрацији средства за заштиту биља, а у случају да
произвођач није вршио паковање и име и адресу лица које је средство за
заштиту биља паковало;
3) назив сваке активне супстанце и друге супстанце (растварачи)* које
средство за заштиту биља садржи, у складу са прописима којима се уређују
хемикалије, с тим да се ако називи нису садржани у тим прописима
користе ISО тривијални називи, а када ни тих назива нема, користе се
називи у складу са IUPAC правилима;
4)
садржај
сваке
активне
супстанце
и
друге
супстанце (растварачи)* које средство за заштиту биља садржи;
4а) ознаку класификације резистентности активне супстанце, коју
средство за заштиту биља садржи, у складу са класификацијом
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међународних акционих одбора за резистентност инсектицида,
фунгицида и хербицида (Акциони одбор за резистентност инсектицида
– The Insecticide Resistance Action Committee, IRAC; Акциони одбор за
резистентност фунгицида – The Fungicide Resistance Action Committee,
FRAC; Акциони одбор за резистентност хербицида – The Insecticide
Resistance Action Committee, HRAC);*
5) нето количину средства за заштиту биља изражену у g или kg за
чврсте формулације, у g, kg, ml или l за гасовите формулације и у ml или l
за течне формулације;
6) број шарже и датум производње;
7) симптоме тровања и мере прве помоћи и лечења;
8) специфичне ознаке ризика и упозорења за човека и животну
средину, у складу са чланом 9. овог правилника;
9) намену средства за заштиту биља (инсектицид, хербицид, фунгицид
и слично), начин деловања, штетни организам кога сузбија и биљна
врста/биљни производ на којој/коме се примењује;
10) врсту формулације (квашљиви прашак, концентрована емулзија и
слично) и ознаку формулације;
11) примене за које је средство за заштиту биља регистровано и
посебнe условe пољопривредне производње, врсте биља или животне
средине у којима се средство за заштиту биља може примењивати и/или у
којима се средство за заштиту биља не сме примењивати;
12) детаљно упутство и услове за примену (врста биља/биљних
производа, доза – количина/концентрација примене укључујући и
максималну дозу по хектару по третирању када је потребно, циљани
штетни организми, време примене, максимални број третирања у току
године, временски размак између третирања, начин примене, примена на
мањим површинама, могући утицаји на ефикасност, могућност мешања са
другим средствима за заштиту биља и слично);
до:

13) безбедне временске периоде од примене средства за заштиту биља
(1) сетве или садње биљне врсте која се штити,
(2) сетве или садње наредне биљне врсте у плодореду,

(3) поновног уласка људи (радна каренца) и животиња на третирану
површину,
(4) бербе, жетве, откоса или прераде ускладиштених пољопривредних
производа (каренца),
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(5) употребе или конзумирања производа;
14) упозорење о могућој фитотоксичности, сортној осетљивости или
другим директним или индиректним нежељеним штетним ефектима
средства за заштиту биља на биље или биљне производе заједно, са
интервалима које треба поштовати између примене и сетве или садње
биљне врсте која се третира и ефектима на наредне биљне врсте у
плодореду или суседне биљне врсте;
15) видљиво упозорење: „Пре примене средства за заштиту биља
обавезно прочитати етикету”;
16) упутство за правилно складиштење, начин испирања амбалаже,
поступање са остацима средства за заштиту биља и испражњеном
амбалажом;
17) рок употребе;
18) забрану за корисника да поново користи амбалажу средства за
заштиту биља или да ту амбалажу користи у неке друге сврхе;
19) врсту корисника који могу примењивати средство за заштиту биља;
20) продајна места;
21) опис поступка чишћења уређаја за примену;
22) класификацију и обележавање средства за заштиту биља, у складу
са прописима којима се уређују хемикалије;
23) упутство о поступању у случајевима испуштања средства за
заштиту биља у животну средину;
24) друге корисне податке за које је решењем о регистрацији средства
за заштиту биља одређено да се наводе на етикети (примера ради: примена
у складу са принципима интегралне заштите биља или обавеза да се пре
примене средства за заштиту биља обавесте суседи који могу да буду
изложени заношењу и слично).
*Службени гласник РС, број 97/2015
IV. РУКОВАЊЕ ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ ОД СРЕДСТАВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
Руковање испражњеном амбалажом од чврстих формулација
средстава за заштиту биља која се примењују без разређивања
Члан 10.
Испражњену амбалажу од средства за заштиту биља у облику чврстих
формулација која се примењују без разређивања (грануле, прашиво за
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запрашивање и слично) потребно је снажно протрести да би што мањи
садржај средства за заштиту биља заостао у амбалажи.
Руковање испражњеном амбалажом од чврстих и течних
формулација средстава за заштиту биља која се примењују
разређивањем
Члан 11.
Испражњену амбалажу од средства за заштиту биља у облику чврстих
и течних формулација која се примењују разређивањем (водорастворљиво
прашиво, квашљиви прашак, концентрат за емулзију, концентрована
суспензија, вододисперзибилне грануле и слично) потребно је испрати
одмах након пражњења, како се средство за заштиту биља не би осушло у
унутрашњости амбалаже.
Течност од испирања (испирак) амбалаже из става 1. овог члана сипа се
у резервоар уређаја за примену средстава за заштиту биља и користи за
припремање раствора за третирање.
Поступци испирања
Члан 12.
Испражњена амбалажа из члана 11. став 1. овог правилника испира се
коришћењем поступка троструког испирања или поступка испирања под
притиском.
Испирање испражњене амбалаже из члана 11. став 1. овог правилника
поступком троструког испирања врши се на следећи начин:
1) садржај амбалаже се испразни у резервоар прскалице и остави да се
оцеди 30 секунди;
2) дода се вода до 1/3 запремине амбалаже;
3) амбалажа се затвори и садржај снажно промућка, тако да вода дође
до свих унутрашњих површина;
4) затварач амбалаже се скине и пусти се да вода којом је извршено
испирање исцури у резервоар уређаја за примену средстава за заштиту
биља и амбалажа се остави 30 секунди да се оцеди.
Поступак из става 2. овог члана понови се још два пута, с тим да се,
сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим
се испрана амбалажа пробуши на три места и тако учини неупотребљивом.
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Испирање испражњене амбалаже из члана 11. став 1. овог правилника
поступком под притиском врши се коришћењем специјалног распршивача
који се налази на уређајима за примену средстава за заштиту биља.
Испирање испражњене амбалаже из члана 11. став 1. овог правилника
поступком под притиском врши се на следећи начин:
1) дно или бочни зид амбалаже се пробуши и на то место се причврсти
специјални распрскивач – дизна уређаја за примену средстава за заштиту
биља;
2) кроз специјални распрскивач – дизну пропушта се вода у трајању од
око 30 секунди;
3) по завршеном испирању, амбалажа се оставља да се оцеди и осуши,
пробуши се на три места и тако учини неупотребљивом.
Поступање са испражњеном амбалажом
Члан 13.
Са испражњеном амбалажом из чл. 10. и 11. овог правилника поступа
се у складу са упутством за правилно поступање са испражњеном
амбалажом, наведеним на етикети средства за заштиту биља, односно у
складу са прописима којима се уређује амбалажа и амбалажни отпад.

2. Амбалажни отпад од пољопривредне производње у
Р Србији
На путу одрживог развоја управљања отпадом и истовремено на путу
уласка у велику Европску породицу, Србија може уз помоћ Benchmarking
(best practice) -анализе учити од других земаља као и из њихових грешака и
на тај начин јачати сопствене шансе за успешност транзиционог процеса.
Србија је донела 2003. године Националну стратегију управљања отпадом
са програмом приближавања Европској унији (ЕУ). У данашње време
постизање високих приноса се не може замислити без употребе
минералних ђубрива и пестицида за сузбијање болести, штеточина и
корова. Производњом и применом разних хемијских супстанци у
пољопривреди остаје пестицидно онечишћена амбалажа. Имајући у виду
ове чињенице написан је овај рад са циљем да допринесе упознавању
проблематике управљања амбалажним отпадом од примењених хемијских
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супстанци у пољопривреди, као битном компонентом укупне количине
отпада, како у Србији тако и у другим земљама.

За осигурање квалитета и квантитета хране данас се у пољопривреди
користе разна хемијска средства. Упркос неопходности и користи ових
производа све већи је проблем сигурности оних који ове производе
користе, произвођаче, потрошаче а посебно њихов штетан утицај на
животнусредину.
Минерална и вештачка ђубрива у свом саставу садрже највисе Н. П.
К. Они се углавном производе у облику соли потребних за раст биљака. По
хемијском саставу су најчешће нитрати и сулфати. Пестициди се користе
за заштиту од инсеката, гриња, корова и других штеточина. Ниједна грана
хемијске индустрије не производи толико материја које могу изазвати
канцерогена обољења, оштећења наследног материјала као и
репродукцијских функција, и које се у највећој мери директно одлажу у
животну средину, као што је то случај с индустријом пестицида. Широм
света расте производња пестицида која се процењује тренутно на
приближно 5 милиона тона пестицида/годишње. Негде око 12% пестицида
користи се у приватном сектору: у домаћинствима, приватним вртовима и
травњацима.
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Према начину деловања међу пестицидима се разликују:
• инсектициди (против инсеката),
• хербициди (против корова и других непожељних биљака),
• фунгициди (против гљивица),
• акарициди (против гриња),
• родентициди (против пацова)
• нематоциди (против глиста) и
• молускициди (против пужева).
Амбалажа има средишњу улогу у сигурној достави ових хемикалија
циљаним тржиштима, при чему смањује на најмању меру ризик осипања и
истицања у набавном ланцу и изложеност радника. Амбалажом треба
такође тако управљати да се задовоље и други циљеви заштите животне
средине, а који постају све битнији у контексту широко распрострањене
друштвене свести о одрживости животне средине. Управљање амбалажом
је динамичан и иновативан процес. Стратегије наведене у овом раду
односиће се на проблеме у вези сигурности управљања амбалажом.

Руралне области у Републици Србији суочавају се са бројним
проблемима, а у области заштите животне средине један од највећих је
проблем збрињавања амбалажног отпада из пољопривреде. Неадекватно
одлагање отпада једна је од најзначајнијих људских активности која
негативно утиче на општи еколошки статус руралних насеља. С обзиром
да пољопривредно земљиште покрива 67% укупне површине руралног
простора у Србији и да је пољопривреда и даље главни извор прихода
сеоских домаћинстава, постаје јасно зашто је заштита и очување земљишта
један од главних приоритета. Данас је, још увек, управљање отпадом у
Србији на веома ниском нивоу. Тренутно не постоји адекватан механизам
прикупљања амбалажног отпада од пољопривредне производње и он се,
сем у ретким случајевима, и даље одлаже на депоније / сметлишта. Систем
који треба свести на минимум и који будући нараштаји треба потпуно да
напусте. Грађани знају да отпад јесте и проблем и шанса, али веома често
им систем не нуди решења. Амбалажни отпад средстава за заштиту биља
представља потенцијални ризик за здравље људи и животну средину ако се
њиме не управља правилно. У том погледу, неопходно је применити
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адекватан систем у свим фазама управљања овим амбалажним отпадом, од
адекватног сакупљања, преко транспорта, складиштења и обраде, до
одговарајућег одлагања односно уништавања. У Србији отпад од
пластичне амбалаже чини око четири процента укупног отпада, а
рециклажом је обухваћено само 15 процената укупног отпада. Ступањем
на снагу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду 2009. године уведен је
принцип да „загађивач плаћа“, а сам систем је организован у складу са
директивама ЕУ које прописују националне циљеве за количину амбалаже
која се рециклира. Посебну пажњу треба посветити пољопривредној
пластици. Неправилно одлагање отпадне пластике у сеоским газдинствима
и фармама може проузроковати загађење тла и подземних вода и утицати
на здравље људи, биљака и животиња. Поред тога, овако одложена
пластика изложена спољним условима може постати легло заразе, јер
привлачи разне врсте глодара, комараца и сличних преносиоца заразних
болести.
Пестициди, семена, ђубрива, хормонски препарати и др. до
пољопривредних произвођача долазе у одговарајућем паковању, које
након пражњења постаје отпад. Управо несавесно руковање овом врстом
отпада представља проблем, баш као и несавесна употреба његовог
садржаја. Зашто?
Одговор, пре свега, лежи у врсти материјала од које се израђује амбалажа
за наведене пољопривредне инпуте. Док вишеслојне папирне вреће за
паковање семена кукуруза или сунцокрета, условно речено, нису велика
опасност за животну средину и здравље људи, за полиетиленске боце од
пестицида или оне стаклене, које су се до скора користиле у ту сврху, важи
сасвим супротно. Стандардни полиетилен, због велике молекуларне масе,
се у природи практично и не може разградити уколико у себи не садржи
транзитне прооксидансе и претходно није изложен УВ зрачењу и деловању
микроорганизама. Огромна острва плутајуће пластике у океанима и на
рекама широм наше планете, као и фотографије угинулих морских птица,
риба и сисара су више него довољан пример. Папирне вреће, на пример за
семе ратарских култура, ће се у природи разградити за неколико месеци
уколико не садрже унутрашњи слој од пластичне фолије. Међутим, морамо
поново узети у обзир остатке препарата за заштиту семена на унутрашњим
зидовима тих врећа те тако и њих морамо сврстати у опасан отпад.
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ПЕСТИЦИДИ СУ ОТРОВИ! Уколико још увек можда имате дилему око
тога, осврните се на законску регулативу која се односи на те препарате.
Тренутне процене су да се код нас годишње, супротно законима,
неконтролисано депонује око 50 тона пестицида у одбачених 10 милиона
комада различите амбалаже.

Шта радити?
Поред постојања Правилника о врстама амбалаже за пестициде
и ђубрива и о уништавању пестицида и ђубрива, у Србији још увек
није успостављен ефикасан систем за прикупљање и рециклажу тј.
крајње збрињавање ове опасне амбалаже, а која би била праћена
одговарајућим стимулитивним и казненим мерама.

3. Систем управљања амбалажним отпадом од хемијских
средстава за заштиту биља

Представници
удружења
SECPA (Serbian Crop Protection Association) су представили систем
управљања амбалажним отпадом од хемијских средстава за заштиту
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биља, који, иначе, у свим регионима Србије представља велику претњу
за здравље људи и животну средину, јер се углавном одлаже на
неконтролисан и неадекватан начин.

Амбалажни и отпад од пољопривредне механизације у српским
селима врло често завршава на дивљим депонијама и представља
потенцијалну опасност за животну средину и здравље људи.
Увиђајући да оваква пракса постаје све присутнија, и сами житељи
села врло често интервенишу код надлежних инспекцијских служби,
како би се сузбило несавесно одлагање амбалаже од хемијских
препарата за заштиту биља, затим од семена и вештачких ђубрива.
Чак и у случајевима када пољопривредници овакав отпад одвозе до
најближих контејнера, он и даље представља потенцијалног
загађивача. Овакви примери су, последњих година, све чешће под
лупом јавности, што је и иницирало покретање бројних пројеката,
најпре на подручју Војводине, чији је циљ прикупљање и рециклажа
ове врсте отпада, која је карактеристична за сеоска подручја.
Средства за заштиту биља имају важну улогу у постизању већих
приноса и побољшању квалитета пољопривредних производа.
Најзначајнији циљ у процесу њихове производње је безбедност људи и
околине. Произвођачи средстава за заштиту биља спроводе бројна
истраживања на основу којих одређују услове за безбедну употребу
њихових
производа
(за
кориснике
средства,
потрошаче
пољопривредних прозивода и за животну средину), што подразумева
и збрињавање амбалажног отпада. Удружење SECPA, заједно са својим
чланицама, интензивно сарађује са државним регулаторним телима и
корисницима средстава за заштиту биља, како би обезбедило
ефикасан систем збрињавања амбалажног отпада.

Удружење окупља произвођаче средстава за заштиту биља –
реномиране светске компаније, које успостављају систем управљања
амбалажом од хемијских препарата коришћених у пољопривреди.
Наша законска регулатива у овој области је реалативно усклађена са
европском и даје солидан концепт, али је њена имплементација
прилично лоша. Наше удружење ради у овој специфичној области
управљања амбалажним отпадом и то на успостављању система
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његовог збрињавања. Систем је успостављен још 2012. године за
сакупљање амбалажног отпада од великих агро-компанија, а од 2014,
акције су покренули у регионима Србије, у којима постоји интензивна
пољопривредна производња. Реч је о сакупљању оваквог отпада од
малих пољопривредних , док се њихов план базира на проширивању
обухвата прикупљања амбалажног отпада од средстава за заштиту
биља у свим регионима Србије.

Ступањем на снагу Закона о амбалажи и амбалажном отпаду и
дефинисањем националних циљева у овој области, сви произвођачи
средстава за заштиту биља су у обавези да обезбеде адекватно
збрињавање амбалажног отпада. За сакупљање, транспорт,
складиштење и уништавање овакве врсте отпада морају бити
задужени овлашћени оператери, који овој проблематици приступају
стручно. Камиони са одговарајућим дозволама се крећу по унапред
договореној маршрути и на одређеним локацијама, у прецизираним
терминима, преузимају амбалажни отпад од пољопривредника.
Оператери се даље старају о адекватном збрињавању отпада –
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трансортују га и након адекватног третмана складиште, да би на крају
читавог процеса био спаљен у контролисаним условима.

Све трошкове прикупљања, одвожења, складиштења, као и
уништавања амбалажног отпада покривају компаније које су
произвођачи или увозници средстава за заштиту биља, тако да су
пољопривредници поштеђени од било каквих трошкова на том плану.
Најважније је да пољопривредници амбалажу, одмах након пражњења,
исперу три пута, ускладиште је на сигурном месту у провидној
пластичној кеси и предају оператеру према унапред дефинисаном
распореду, ради крајњег збрињавања овог отпада – рекла је
представница удружења SECPA.
КАКО ПРАВИЛНО ПОСТУПАТИ СА ПРАЗНОМ АМБАЛАЖОМ ОД
СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА?
Све док се остаци пестицида не уклоне са амбалаже до нивоа од
испод 0,1% она се категорише као опасан отпад који представља

потенцијални ризик по здравље људи и животну средину. Због тога је
веома важно да се остаци пестицида непосредно након употребе
средства уклоне са амбалаже прописаним испирањем и да се она
надаље безбедно чува и збрине на прописани начин.
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Испирањем се омогућава одстрањивање остатака производа што је
веома важно са аспекта заштите здравља људи И живоне средине, али
има и, има економски значај јер обезбедјује да пољопривредници
максимално искористе средство које су купили.

Испирање амбалаже од средстава за заштиту биља може се
спровести:
1. Ручно – троструко испирање амбалаже

2. Механички - испирање под притиском/ интегрисано испирање

У оба случаја за исправно испирање нужно је да пољопривредник
добро испере амбалажу одмах након пражњења и да течност од
испирања сипа у резервоар прскалице.
Ручно - троструко испирање подразумева следеће кораке:
•

•

•

•
•

•

•

При сипању средства у прскалицу садржај амбалаже добро
испразнити/исцедити
Амбалажу напунити чистом водом до 1/3 запремине и чврсто
затворити чепом
Амбалажу чврсто протрести, ротирати, котрљати тако да вода

обухвати све унутрашње површине
Течност од испирања сипати у прскалицу
Поступак описан у тачкама 2-4. поновити три пута или све док
амбалажа није видљиво чиста.

Након испирања амбалажу треба оставити у обрнутом положају
да се осуши
Сву течност од испирања треба искористити за припрему
следећег раствора и/или испрскати по биљкама.

Механичко - испирање под притиском/ интегрисано испирање

спроводи с ако је на располагању механичка опрема за испирање
користи воду под притиском у облику статичног или ротирајућег
распршивача и вентила на посебном цреву, или је на самој опреми за
прскање интегрисан елемент којим се амбалажа испира. Ова опрема
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омогућава брже испирање амбалаже уз сличну ефикасност као
поступак троструког испирања, а треба је користити у складу с
упутствима

производача.

подразумева да се амбалажа:
•

•
•
•

Принцип

механичког

испирања

Добро испере, најмање 30 секунди или дуже, све док течност од
испирања не буде видљиво чиста;

Додатно испере чистом водом;

Добро оцеди уз проверу да ли је чиста;

Постави у обрнути положај и остави да се осуши.

Чиста (правилно испрана) и сува отпадна амбалажа се може безбедно
чувати на имању ван домашаја деце и животиња, заштићено од
кише, до преузимања од овлашћених оператера. Препоручује се да се
поновна употреба ове амбалаже омемогући њеним бушењем и да се
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боце и затвараче чувају одвојено у одговарајућим пластичним
врећама.

Преузимање амбалажног отпада од оператера спроводи се на два
начина у зависности од тога да ли се ради о корисницима великих
или малих количина средстава за заштиту биља

1. За велике кориснике, организује се сакупљање директно на
имању агрокомпаније, а по њеном захтеву. С тим у вези,

потребно је контактирати овлашћеног оператера СЕКОПАК и
дати податке о отпадној амбалажи и месту на коме се налази
како би се организовало преузимање. Форма захтева са
потребним подацима може се преузети кликом на слику
формулара:

2. За

мале

кориснике

тј.

индивидуалне

пољопривредне

произвођаче, у оквиру SECPA ЕКО МОДЕЛА сваке године у

летњим месецима организују акције сакупљања у сарадњи са
локалним самоуправама и пољопривредним стручним
службама. Сакупљање се спроводи у дефинисаним регионима

према унапред одређеним терминима, на местима одређеним за
сакупљање ове врсте отпада. Камион оператера долази на

унапред договорену локацију у заказано време где се задржава
1-2 сата. У том периоду пољопривредници су позвани да донесу
амбалажни

отпад

и

предају

оператеру.

Информација

о

планираном распореду акција сакупљања амбалажног отпада се
објављује се на wеб сајту SECPA и преко ПСС, локалних власти,
инфопаноа и медија.

Након преузимања, за прописно збрињавање овог отпада задужени

су оператери, а све трошкове сносе произвођачи, односно увозници
средстава за заштиту биља. Оператери издају потврду о преузимању

отпадне амбалаже која је доказ да се овим отпадом поступило на
прописани начин отпадом.
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Свако другачије поступање (као што је бацање у комунални отпад,

спаливање у пољу или на утринама, закопавање, бацање у канале и

сл.) није у складу са прописима и представља опасност по здравље
људи И животну средину.

4. Примери поступања са амбалажним отпадом у свету
У свету постоје развијени модели управљања оваквом врстом отпада и
овде наводимо нека од њих:
У Немачкој веома добро функционише PAMIRA – шема на
добровољној бази за прикупљање амбалаже од пестицида. Прикупљају се
празна, испрана и осушена паковања до 60 литара запремине. Фармери
предају овако спремљену амбалажу, једном годишње, неком од скоро 300
центара широм Немачке. Инспектори прегледају паковања и уколико нису
довољно испрана враћају их фармерима или се врши наплата одлагања
овакве амбалаже са остацима пестицида. Амбалажа се даље односи у
овлашћене погоне за коначно термално уништавање у цементним пећима
или се користе за добијање метанола.
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Саставни део овакве политике је и ‘Вођење јавног регистра
корисника токсичних средстава у пољопривреди, при чему се тачно зна ко
је, кад и колико токсичних средстава купио, колико му је у залихама и
колико је утрошено. Такође, на основу тог јавног регистра, нове количине
токсичних средстава издају се тек по повраћају претходно задужене
амбалаже. Доступност специфичним и веома токсичним средствима
ограничена је и није у потпуно слободној трговини и за њено коришћење
постоји обавезна регистрација у јавном регистру корисника токсичних
средстава.
У Аустралији имамо ‘drumMUSTER’ програм као део државне
политике управљања отпадом успостављен на принципу његовог смањења
у самом старту како би га што мање завршило на њивама. Произвођачи
пољопривредних и ветеринарских хемикалија плаћају таксу од 0.04 АУ$
по килограму/литри већине производа продатих у неповратној амбалажи
чиме финансирају овај програм. Међутим, програм је у највећој мери
плаћен од стране фармера као загађивача којем се то наплаћује. Највећи
део оваквог отпада се префабрикује у рециклиране производе, а мањи део
се поново искористи као амбалажа за пољопривредне и ветеринарске
хемикалије.
У Чилеу, продавци и дистрибутери су део националног програма
који помажу тако што израђују мале центре за прикупљање и одлагање
амбалаже од пестицида која мора бити троструко испрана. Таква се на
лицу места сецка И пакује у јумбо вреће које се касније одвозе у
цементаре, рециклажне центре или депоније, а све под надзором
Министарства здравља.
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Један од мини центара за прикупљање употребљене амбалаже од
пестицида у Чилеу.

До имплементације оваквих или сличних програма, у Србији
пољопривредницима остаје да:
такву амбалажу држе “под кључем”,

да при примени пестицида најмање три пута исперу амбалажу у
којој је био упакован пестицид, а испрану течност утроше заједно са
припремљеним раствором за третирање,

да не користе такву амбалажу за било какву поновну употребу, а
локалне заједнице да што пре организују њено периодично
сакупљање и транспорт од стране овлашћених компанија, за шта би
финансијска средства морала бити обезбеђена из буџета Локалних
самоуправа, Републике тј. Покрајине.
Један од начина за смањење количине оваквог отпада је и органска
производња у којој се многи препарати за заштиту биља праве практично у
кућној режији, од природних сировина, као што су биљни екстракти и пре
свега, у посудама за вишекратну употребу.


5. ПОЗИТИВАН ПРИМЕР – СРЕМСКИ ОКРУГ
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На територији Срема постоји 7 ( седам ) општина а то су: Сремска
Митровица, Шид, Рума, Ириг, Инђија, Стара Пазова и Пећинци.
•
На територији града Сремска Митровица има укупно 26 насељених
места од чега 2 градска. Површина коју покрива град Сремска Митровица
је 762 км², а број становника је 79.940. На целокупној површини града
регистровано је 6097 пољопривредних газдинстава која обрађују 50.087
хектара обрадивог пољопривредног земљишта.
•
На територији општине Шид има укупно 19 насељених места.
Површина коју покрива општина Шид је 687 км², а број становника је
34.188. На целокупној површини општине регистровано је 3276
пољопривредних газдинстава која обрађују 34.626 хектара обрадивог
пољопривредног земљишта.
•
На територији општине Рума има укупно 17 насељених места.
Површина коју покрива општина Рума је 582 км², а број становника је
54.339. На целокупној површини општине регистровано је 4685
пољопривредних газдинстава која обрађују 39.924 хектара обрадивог
пољопривредног земљишта.
•
На територији општине Ириг има укупно 12 насељених места.
Површина коју покрива општина Ириг је 230 км², а број становника је
10.866. На целокупној површини општине пољопривредна газдинстава
обрађују 8.778 хектара обрадивог пољопривредног земљишта.
•
На територији општине Инђија има укупно 11 насељених места.
Површина коју покрива општина Инђија је 385 км², а број становника је
74.433. На целокупној површини општине регистровано је 2205
пољопривредних газдинстава која обрађују 27.626 хектара обрадивог
пољопривредног земљишта.
•
На територији општине Стара Пазова има укупно 9 насељених места.
Површина коју покрива општина Стара Пазова је 351 км², а број
становника је 65.792. На целокупној површини општине регистровано је
2231 пољопривредних газдинстава која обрађују 29.718 хектара обрадивог
пољопривредног земљишта.
•
На територији општине Пећинци има укупно 15 насељених места.
Површина коју покрива општина Пећинци је 489 км², а број становника је
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19.720. На целокупној површини општине регистровано је 2239
пољопривредних газдинстава која обрађују 23.331 хектара обрадивог
пољопривредног земљишта.
Пре пет година SECPA је почела прикупљање амбалажног отпада
који потиче од њених чланица и то најпре од великих корисника. Након
едукативних и промотивних програма, као и дефинисања одговорности
свих учесника у ланцу збрињавања амбалажног отпада организовала је и
преузимање амбалаже која се прикупљала на индивидуалним
пољопривредним газдинствима.
Реализацију овог посла подржала је Пољопривредна стручна и
саветодавна служба, најпре у регионима Сомбора, Новог Сада, Сремске
Митровице, Смедерева, у једном делу региона Лесковац. Наредне године
су ове активности проширене и у регионима Пољопривредних служби
Панчева, Зрењанина и Руме, а наредних година се очекивало проширење
активности и у осталим регионима Србије.

Сваке године интересовање корисника средстава за заштиту биља,
пољопривредника је било све веће и сарадња се побољшавала.
На годишњем нивоу видело се да, иако се највећа количина
амбалаже налази код мањих пољопривредних произвођача, највећа
количина се прикупи од великих корисника средстава за заштиту биља
(компанија). Видљиво је да корисници средстава за заштиту биља све више
пажње посвећују испирању амбалажног отпада и понашају се одговорније.
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За пољопривреднике је најважније да правилно примењују
поступак троструког испирања амбалаже одмах након њеног
пражњења. Након троструког испирања амбалаже требало би да
провере степен чистоће амбалаже, и ако је потребно понове поступак
исприрања. Након утврђивања да је амбалажа добро испрана,
потребно је да се сва течност/вода из амбалаже исцеди и да се иста
пробуши (у циљу спречавања њеног поновног коришћења). Правилно
испирање је потребно и из економских разлога – да би се сва количина
средства утрошила, али и да би амбалажа добила карактер неопасног
отпада.
Збрињавање неопасног амбалажног отпада од средстава за заштиту
биља је далеко мање ризично, једноставније у односу на збрињавање
опасног тј. неиспраног амбалажног отпада. Такође, амбалажа неопасног
карактера би могла у даљем поступању да се рециклира.
Амбалажни отпад који потиче од средстава за заштиту биља
завршава у цементари која има адекватну опрему за спаљивање ове врсте
отпада и користи се као гориво јер ова врста отпада има велику калоријску
вредност.
Велики проблем је што у Србији имамо само једну локацију (Кемис,
Шабац) где се може складиштити и третирати амбалажни отпад од
средстава за заштиту биља опасног карактера. Слична ситуација је и са
складиштењем амбалажног отпада неопасног карактера. Такође, не постоје
центри за рециклирање амбалаже неопасног карактера која потиче од
средстава за заштиту биља као што је то случај у многим земљама ЕУ (и у
земљама у окружењу: Бугарска, Грчка). Ова рециклирана пластика би се
касније користила за производе који не долазе у директан контакт са
људима или животињама, као што су канализационе цеви, цеви за
електричне и оптичке водове, септичке јаме.
Циљ Удружења SECPA је био да успостави систем збрињавања
амбалажног отпада од средстава за заштиту биља који има карактер
неопасног амбалажног отпада. Да би се ово остварило неопходно је било
да корисници средстава за заштиту биља правилно испирају пластичну
амбалажу од средстава за заштиту биља, да запушаче претходно опране
одвоје у посебну кесу, да пластични амбалажни отпад адекватно упакују у
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провидне вреће (ради лакше инспекције), складиште на својим имањима и
предају ради крањег збрињавања кад за то дође време.
У предходној 2019. години на територији Срема прикупљено је
10.000 кг неопасног амбалажног отпада и у акцију било укључено 550
пољопривредних газдинстава са ове територије.
Укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава у Срему је
21.000, а ова газдинства обрађују укупно 213.714 хектара обрадивог
пољопривредног земљишта. На овој површини се узгајају ратарске,
воћарске и повртарске културе које се третирају хемијом за заштиту биља
и самим тим се ствара амбалажни отпад. Током године након третирања
заштите биља на територији Срема ће се створити минимум 53.401 кг
амбалажног отпада.
У предходним годинама вршило прикупљање амалажног отпада
које је за циљ имало да се пробуди свест код пољопривредних произвођача
како би се прекинуло са загађењем животне средине у виду бацања и
паљења амбалажног отпада од хемије која се користи у пољопривреди.
Прикупљање је вршила SECPA под подршком ПСС ``Сремска
Митровица``, ПСС ``Рума`` и општина у Срему. Акције прикупљања су се
показале као добар помак у заштити животне средине, међутим због
недостатака средстава SECPA је решила да прекине прикупљање
неопасног амбалажног отпада како је рађено у предходним годинама.
Град Сремска Митовица жели да преузме на себе одговорност да се
ова акција настави и у даљем периоду. Код пољопривредних произвођача
се почела будити свест о очувању животне средине тако да је наше
мишљење да треба наставити са радом како би резултати били још бољи
него у предходним годинама.
Град Сремска Митовица планира је у сарадњи са ПСС ``Сремска
Митровица`` доо у 2020.год спровео акције прикупљања амбалажног
отпада и то у месецима мај, јун и септембар, док је месец април
искоришћен за промоцију акције. Прикупљање амбалажног отпада се
вршило у сваком насељеном месту општина Срема са предходно
договореном динамиком.
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На територији Срема у 7 општина ( Сремска Митровица, Шид,
Рума, Ириг, Инђија, Стара Пазова и Пећинци) у месецу априлу се обишло
свако насељено место којих има укупно 109. У сваком месту су се
организовале радионице и предавања на којима су се свих 21.000
пољопривредних газдинстава упознало са правилним поступком при
испирању амбалажног отпада, штетности амбалажног отпада и
прикупљања неопасног амбалажног отпада. Поред радионица и предавања
обишле су се све пољопривредне апотеке у местима где се пољопривредни
произвођачи снабдевају хемијом за заштиту биља.
На радионицама поред предавања о штетности амбалажног отпада и
њиховог правилног поступања са испирањем пољопривредни произвођачи
су добили пропратни материјал, који је предходно припремљен, као и кесе
у којима су прикупљали испрани неопасни амбалажни отпад. Кесе и
плакати о опису пројекта су се остављале и у пољопривредним апотекама
како би произвођачи који нису успели да прибаве потребан материјал на
радионицама могли да преузму при самој куповини средстава за заштиту
биља.
Прикупљање испраног неопасног амбалажног отпада су се вршила
у месецима мај, јун и септембар. У ова три месеца су се обишла сва
насељена места Срема. Обилазак се планирао у три фазе (једна фаза-један
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месец), а свака фаза се састојала од више кругова. Свака општина је у
зависности од броја насељених имала одређени крој кругова. У даљим
приказаним сликама јасно се може видети споменути кругови обиласка у
општинама, а испод слике наведена места која чине кругове обиласка.

Град Сремска Митровица

1. Круг – Јарак, Шашинци
2. Круг – Лежимир, Манђелос, Гргуревци, Шуљам, Бешеновачки
прњавор, Бешеново, Велики Радинци
3. Круг – Чалма, Дивош, Стара Бингула
4. Круг – Сремска Рача, Босут
5. Круг – Кузмин, Мартинци
6. Круг – Салаш Ноћајски, Ноћај, Раденковић, Равње, Засавица 1,
Засавица 2, Мачванска Митровица
7. Круг – Лаћарак, Сремска Митровица

Општина Шид
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1. Круг – Бингула, Ердевик, Љуба
2. Круг – Кукујевци, Бачинци, Гимарац
3. Круг – Јамена, Моровић, Вишњићево
4. Круг – Батровци, Вашица, Илинци, Адашевци
5. Круг – Шид, Беркасово, Привина Глава, Сот, Моловин

Општина Рума
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1. Круг – Путинци, Доњи Петровци
2. Круг – Краљевци, Добринци
3. Круг – Шатринци, Добродол, Мали Радинци
4. Круг – Кленак, Платичево, Хртковци, Никинци, Буђановци
5. Круг – Рума, Вогањ, Стејановци, Павловци
Општина Стара Пазова

1. Круг – Крњешевци, Војка
2. Круг – Голубинци, Стара Пазова
3. Круг – Нова Пазова, Нови Бановци, Стари Бановци, Белегиш,
Сурдук
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Општина Пећинци

1. Круг – Карловцић, Ашања, Купиново, Деч
2. Круг – Обреж, Огар, Доњи Товарник
3. Круг – Сремски Михаљевци, Шимановци, Прхово, Попинци
4. Круг – Суботиште, Брестач, Сибач, Пећинци

Општина Ириг и Општина Инђија

1. Круг – Крчедин, Сланкаменачки Виногради, Сланкамен, Нови
Сланкамен, Нови Карловци
2. Круг – Инђија, Љуково, Јарковци, Марадик, Бешка, Чортановци

38

СМЕРНИЦЕо начинима смањена амбалажног отпада од пољопривредне производње из укупне
количине комуналног отпада

3. Круг – Ириг, Ривица, Врдник, Нерадин, Гргетек, Крушедол, Велика
Ремета

Након прикупљеног испраног неопасног амбалажног отпада са
пољопривредних газдинстава све се одвози у сабирни центар. Овај центар
за складиштење неопасног амбалажног отпада ће се налазити у Сремској
Митровици. Неопасни отпад ће се складиштити у простору који ће бити у
законски обезбеђеним условима. Складиштење неопасног амбалажног
отпада ће трајати до количине од 2.500 кг. Након прикупљене количине
SECPA ће долазити својим превозом и неопасни отпад одвозити даље до
рециклажних центара.

Резултати:
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Прошле године у акцији је учествовало 163 газдинства и прикупљено
је 2.770 кг. Ове године, у акцију се укључило 176 газдинстава са подручја
Града Сремска Митровица и прикупљено је 3.100 кг.
Ову акцију не могли да изведеду без подршке локалне самоуправе,
Агенције за рурални и развој, као ни без медија. Ову акцију су препознале
и друге општине тако да је настављено са прикупљањем амбалажног
отпада на територији Општине Пећинци. Највише амбалажног отпада је
прикупљено и највише газдинстава се укључило у местима Манђелос и
Мартинци.
Најављено је да ће за следећу годину још више да се ради на маркетингу,
на упознавању пољопривредних произвођача са тим колико је битно
прикупљање амбалажног отпада.
Прозвођачи и увозници средстава за заштиту биља, у сарадњи са
овлашћеним оператером кога су ангажовали, организују сакупљање
амбалажног отпада и сносе трошкове адекватног збрињавања, укључујући
и транспорт складиштење, третман и одлагање овог отпада. Овлашћени
оператери обезбеђују да се овај отпад збрине у складу са прописима, уз
поштовање свих безбедносних мера и правила у свим фазама управљања
овим отпадом.
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6.ЗАКЉУЧАК
У Републици Србији управљање амбалажним отпадом а нарочито
амбалажним отпадом од примењених хемијских супстанци у
пољопривреди је неадекватно и представља опасност по здравље људи и
животну средину. Посебан проблем представља амбалажни отпад од
примењених хемијских супстанци у пољопривреди који се не сакупља
посебно и одлаже без претходног третмана. Овај отпад углавном настаје у
сеоским срединама и пали се по двориштима.
На основу претходно изложеног указујемо на следеће проблеме:
- недостатак целовитог система правног уређивања управљања
амбалажним отпадом од примењених хемијских супстанци у
пољопривреди
- недостатак базе података о амбалажним отпадом од примењених
хемијскихсупстанци
у
пољопривреди
заједничко
одлагање
комуналног
и
опасног
отпада
- непостојање организованог система сакупљања, транспорта и одлагања
амбалажног отпада од примењених хемијских супстанци у пољопривреди
- не постоји едукација становништва о опасности од амбалажног отпада од
примењених хемијских супстанци у пољопривреди
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ДАЉЕ ДЕЛОВАЊЕ
Сви ови недостаци из закључка би требали да послуже и као предлог мера
шта би требало променити и побољшати у третману амбалажног отпада од
примењених хемијских супстанци у пољопривреди.
Пошто је у питању опасан отпад, важније обезбедити да амбалажа
контаминирана опасним остацима буде третирана и одложена безбедно,
него да буде рециклирана.
Неки конкретни предлози за управљање амбалажним отпадом од
примењених хемијских супстанци у пољопривреди су:
- развијање јавне свести
- професионална обука пољопривредника који рукују хемикалијама
- усавршити систем надзора, контроле, изрицања и наплате казни, појачати
кажњавање привредних и других субјеката за неправилно поступање са
амбалажом од примењених хемијских супстанци у пољопривреди.
- организовање сакупљачких станица за прихватање опасног амбалажног
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отпада
- увести систем плаћања кауције

Еко-пројект тим
Сремска Митровица
05.08.2020.

