БРЗО И ЛАКО
САД ОДВАЈА
СВАКО!
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ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Драги наши суграђани,
предстоји нам увођење праксе одвајања отпада
у домаћинствима како би се омогућила рециклажа
дела отпада и на тај начин смањиле количине
које завршавају на депонијама.
Пројекат се спроводи у четири региона за
управљање отпадом који обухватају укупно
седамнаест градова и општина у Србији:
Регион Дубоко – Ужице, Чачак, Пожега, Лучани,
Чајетина, Ивањица, Бајина Башта и Косјерић.
Регион Панчево - Панчево.
Регион Срем-Мачва – Сремска Митровица,
Шабац, Шид и Богатић.
Регион Пирот – Пирот, Бабушница, Бела Паланка
и Димитровград
Заједнички циљ пројекта је повећање стопе
рециклаже у сва четири региона у Србији
на 15% у наредне две године.
Пројекат спроводи Министарство заштите
животне средине Републике Србије уз помоћ
Европске уније и владе Краљевине Шведске.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО
ДА ЗНАТЕ ЗА ПОЧЕТАК?
Поставиће се додатни плави и жути контејнери
на улицама, док ће индивидуална домаћинства
добити додатну плаву канту.
Ваше комунално предузеће ће вас контактирати
како би вам најавили достављање додатне
плаве канте за одвајање отпада за рециклажу
у индивидуалним домаћинствима и обавестиће
вас о постављању додатних плавих и жутих
контејнера у вашем крају.
За индивидуална домаћинства плаве канте
ће вам бити достављене на кућну адресу.

www.odvajamo.rs

НА КОЈИ НАЧИН ТРЕБА ДА
ОДВАЈАТЕ ОТПАД ЗА
РЕЦИКЛАЖУ?

Папир
Пластика
Метал

Амбалажу коју одвајате у плаве и жуте
контејнере и плаве канте је потребно претходно
испрати водом и ако је могуће спљоштити.
Вратите затвараче на пластичне флаше
и тетрапак амбалажу. На овај начин одложени
отпад неће стварати неугодан мирис, а простор
у канти ће се рационалније користити.
Са стаклених флаша и тегли пре убацивања
у жути контејнер је потребно скинути чепове
и поклопце и одвојити их у плаву канту
и контејнер.
У уличне плаве контејнере или плаву канту коју
сте добили за своје домаћинство убацујете
одвојени папирни, пластични и метални отпад,
а у жуте контејнере убацујете стаклени отпад
без пластичних кеса. На овај начин бринете
о животној средини, и доприносите даљем
квалитетном сортирању отпада и његову
успешну рециклажу.
Сав остали кућни отпад који није погодан за
рециклажу или није обухваћен другим јавним
услугама одношења отпада ( нпр. кабасти,
зелени, електрични или текстилни отпад)
одлажете у постојећи контејнер или канту као
и до сада.
Уколико нисте сигурни да ли неки предмет може
да се рециклира, одложите га у већ постојећу
канту/контејнер за преостали отпад.
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ЧЕМУ СЛУЖЕ ПЛАВЕ КАНТЕ И
КОНТЕЈНЕРИ И ШТА
СТАВЉАМО У ЊИХ?
Плаве канте и контејнери служе за одвајање
папирног, пластичног и металног отпада из
вашег домаћинства који ће се касније користити
у даљем процесу рециклаже.

Под пластичним отпадом који треба
одвајати подразумевамо:

пластичне боце
за воду и сокове

пластични
канистери

ПЕТ амбалажа

пластични чепови
и поклопци

Пластични отпад који не треба одвајати
у плаву канту:
•
•
•
•
•
•
•

пластичну амбалажу која има знак за опасан отпад,
пластичне чаше, кашике и тањире,
омотаче и кесице за слаткише, чипс и кафу,
чаше и амбалажу за храну од стиропора,
стиропор табле и делове,
пластичне фолије, вреће, џакове и кесе,
пластичну амбалажу од фарби, разређивача
и машинског уља,
• електронске и електричне уређаје било које врсте.
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Папирни и картонски отпад који треба
одвајати подразумева:

картонске кутије

папирни омоти
и етикете

папирне кесе

вишеслојна картонска
амбалажа за напитке

бели папир
и свеске

новине

Папирни отпад који не треба одвајати
у плаву канту:
• замашћене и запрљане кутије, папире и убрусе,
• пелене и улошке,
• масни, пластифицирани и воскирани папири
(укључујући пластифициране магазине, брошуре, итд).

Под металним отпадом који треба
одвајати подразумевамо:

лименке
за пиће

конзерве
за храну

метални чепови
и поклопци

Метални отпад који не треба одвајати
у плаву канту:
•
•
•
•
•
•

конзерве од фарби, разређивача и машинског уља,
плинске боце (пуне и празне),
зауљене делове машина и мотора,
електронске и електричне уређаје било које врсте,
металне посуде и велике делове,
батерије и акумулаторе.
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ШТА СЕ ДАЉЕ ДЕШАВА
СА ОДВОЈЕНИМ ОТПАДОМ
ЗА РЕЦИКЛАЖУ?
Отпад из плавих и жутих уличних контејнера
и плавих канти из вашег домаћинства се
специјалним возилима одвози до регионалног
центра за управљање отпадом где постоји
посебна линија за додатно сортирање одвојеног
отпада.
Одвојени отпад за рециклажу прикупљен из
плавих контејнера и канти и жутих контејнера
се у вашем регионалном центру за сортирање
одваја на четири фракције – папир, пластику,
метал и стакло.
Ове четири врсте материјала се балирају и шаљу
у фабрике које их потом користе као сировину
за производњу нових производа.
Ваше комунално предузеће ће вас обавестити
о новом распореду за одношење отпада који ће
укључити и термине за пражњење нове плаве
канте са одвојеним отпадом за рециклажу и
старе канте која ће остати да се користи за
преостали мешани комунални отпад.

ЧЕМУ СЛУЖЕ ЖУТИ
КОНТЕЈНЕРИ И ШТА
СТАВЉАМО У ЊИХ?
Ако у кући имате стаклену амбалажу која вам
није потребна и њу можете упутити на рециклажу
тако што ћете је убацити у жуте уличне контејнере
који су најближи вашем домаћинству.

Под стакленом амбалажом коју треба
одвајати подразумевамо:

флаше без чепова

тегле без поклопаца

Стаклени отпад који не треба одвајати
у жути контејнер:
•
•
•
•
•
•
•
•

равна прозорска стакла,
огледала и стакло са намештаја,
аутомобилска стакла,
чаше, чиније и бокале,
керамичко и порцеланско посуђе,
стаклено посуђе за рерну,
стакло од електричних апарата,
стаклену амбалажу од лекова.

