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ЉУДИ О РЕЦИКЛАЖИ  
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Резиме: Људи у току својих активности загађују животну средину и то најчешће испуштањем разних 

загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште али и стварањем све већих количина отпада. Развојем 

текстилне индустрије и модних трендова људи све више купују одећу коју после краћег времена 

одбацују. Међутим, проблем одбачене одеће може се решити рециклажом. У раду су приказане 

могућности рециклаже у Србији, а урађено је истраживање где се види колико су  људи спремни  да 

учествују у рециклажи. 

Кључне речи: рециклажа, одећа, животна средина, загађења, отпад 

THE POSSIBILITY OF RECYCLING CLOTHING AND HUMAN 

AWARENESS ABOUT RECYCLING 

Abstract: During their activities, people pollute the environment, most often by releasing various pollutants into 

the air, water and land, but also by generating increasing amounts of waste. Because of the development of the 

textile industry and fashion trends, people are increasingly buying clothes that they discard after a short time. 

However, the problem of discarded clothing can be solved by recycling. The paper presents the possibilities of 

recycling in Serbia, and a survey was conducted to see how many people are ready to participate in recycling.   
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1. УВОД 

Управљаље отпадом на еколошки начин подразумева увођење различитих 

повезаних мера којима се прво настоји смањити количина стварног отпада, потом се 

настоји максимално употребити, односно рециклирати отпад који је настао, а тек се на 

крају оно што се никако није могло ни спречити, ни употребити, обрађује или одлаже 

на најмање штетан начин према животној средини. 

Приликом поступка рециклирања користе се већ искоришћене сировине и 

производи (отпад) те се тиме смањује потреба коришћења и експлоатације нових 

природних ресурса. Одвојено сакупљање отпада и рециклирање основе су модерног 

управљања отпадом јер на тај начин штедимо природне ресурсе, смањујемо гомилање 

отпада на депонијама и штитимо животну средину. 

Дакле, развој је дефинисан као сложена категорија која треба да обезбеди услове за 

благостање и очување животне средине, а циљ развоја није само побољшање 

материјалних услова живота већ и остваривање моралних и културних вредности 

(Марковић 1996). 

Еколошка свест указује на стање и однос друштва према околини. Поред 

обогаћивања еколошког знања, заузимање исправних ставова према околини је важно. 

Ако желимо да људи промене своје ставове у погледу одлагања отпада потребно је да 
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се и деца еколошки образују у школи и кроз ваншколске активности. Формирање 

еколошке свести зависи и од особинама личности, људских потреба и могућности 

(Тановић, Бугарски 2019). 

Да би се што боље очувала животна средина мора се тежити да загађења буду што 

мања, а посебно треба обратити пажњу на стање управљања отпадом. Да би се смањила 

количина отпада која се налази у животној средини потребно је што више промовисати 

рециклажу. Када се говори о рециклажи углавном се мисли на рециклажу папира, 

пластике метала и других материјала, али се веома мало зна и прича о рециклажи 

текстила, одеће и обуће. С обзиром да се, због модних трендова и развоја друштва, 

одећа све више купује а све краће носи па самим тим и завршава као отпад. У раду је 

приказано колико људи знају о могућности рециклаже одеће. 

2. ТЕКСТИЛНИ ОТПАД И РЕЦИКЛАЖА ОДЕЋЕ  

 

Рециклажа је скуп активности којима се обезбеђује поновно коришћење отпадних 

материјала. Рециклажом се постижу следећи циљеви: штедња сировинских ресурса, 

штедња енергије, заштита животне средине, отварање нових радних места. Текстилни 

отпад може обухватати модни и текстилни индустријски отпад који је настао током 

производње влакана, текстила и одеће, као и потрошачки отпад, створен током 

употребе и одлагања потрошача  (Марковић Д. Ж. 1996). 

Поред нафте, одећа и текстилна индустрија су највећи загађивач животне средине. 

Највећи извор текстилног отпада су домаћинства. Сматра се да је просечан век трајања 

одевних предмета је око 3 године, након чега се та одећа баца. Одевним предметима 

могу бити потребне стотине година да се разграде и зато их је најбоље предати на 

рециклажу (www.humananova.org). 

С обзиром да се завршило доба у коме је одећа ношена све док може, затим 

препуштана млађој браћи и сестрама да би, већ потпуно непримерена за облачење у 

кући и ван ње, на крају постала крпа за брисање пода или прашине. Због све краћег 

периода ношења одеће током последњих двадесетак година у свету се удвостручила 

производња текстила. 

Отпад се може поново искористити за исту или другу намену, за рециклажу, 

односно друге операције поновног искоришћења, ради добијања сировине за 

производњу истог или другог производа, као секундарна сировина, или ради 

искоришћења вредности отпада његовом биоразградњом или спаљивањем отпада уз 

искоришћење енергије (Закон о управљању отпадом). 

Према стратегији о управљању отпадом неки производи су специфично 

дизајнирани да буду коришћени више пута или прерађени за исте или сличне намене. 

Постоје добри разлози за поновну употребу производа, с обзиром да се тиме постиже: 

смањење трошкова за произвођаче и потрошаче,  уштеде у енергији и сировинама, 

смањење трошкова одлагања (Стратегија управљања отпадом). 

Поновно искориштавање и рециклирање одеће пружају и еколошке и економске 

добробити. Поновним искориштавањем одеће смањује се потреба за површинама нових 

депонија отпада. Поновним коришћењем материјала избегавају се многа загађења и 

енергетски захтевни процеси потребни за производњу текстила од сирових материјала. 

Постиже се и уштеда потрошње енергије код процесуирања, јер се предмети не морају 

поново бојити или третирати а ствара се и мање течног отпада, за разлику од сирове 

вуне, јер није потребно детаљно испирање великим количинама воде. Смањена је 
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потреба за бојама и фиксаторима који такође при производњи  загађују животну 

средину (www.humananova.org). Поред тога што одбачена одећа нарушава животну 

средину, јављају се загађења и од боја која углавном садрже тешке метале. Према 

неким подацима ствара се око 8,5 кг отпада по становнику годишње. Проблем 

текстилног отпада се може решити јер  90% може да се рециклира или поново 

искористи.  

Рециклажа текстила има бројне позитивне ефекте: смањена је потреба за 

одлагалиштима смећа, што директно утиче и на климатске промене (нпр. вунена одјећа 

се не разграђује, већ производи метан који доприноси глобалном загревању),  смањена 

је потреба за производњом тканина, како се текстил сакупља, сортира и дистрибуира 

већим делом локално, смањује се утицај на загађење животне средине, мање је 

оптерећење кућног буџета због приступа јефтинијим текстилним производима и одећи 

(www.humananova.org). 

Према подацима сакупљача одбачене одеће 100 кг сакупљеног текстила састоји се 

од: 1-3 кг коришћене одеће високог квалитета, 10-20 кг коришћене одеће просечног 

квалитетета која је  погодна за донацију земљама у развоју, 25кг за добијање влакана за 

даљу производњу, 25 кг сировине за добијање енергије. Већина људи спремна је 

донирати своју коришћену одећу. Неки предмети могу се користити за модне додатке и 

торбе од поново употребљених предмета. 

2.1. Рециклажа одеће у Србији 

Србија је постала део глобалне акције коју је покренула компанија „H&М”, а у 

оквиру које купци могу да замене половну одећу, коју више не желе да носе, за ваучер 

од 15 одсто попуста. Чувени шведски ланац одеће, прва је компанија на свету која је 

лансирала овакву иницијативу, са циљем одрживог развоја и очувања животне средине, 

да би се избегао и умањио отпад од тканина које доспевају на депоније, јер ће оне бити 

рециклиране и поново искоришћене у производњи. Акција рециклаже у „H&М” траје 

већ дужи период и осим одеће може се предати и кућни текстил (пешкири, постељина, 

крпе...), односно било шта од текстилних материјала.  

Ова иницијатива је првенствено еколошки пројекат. Дугорочно се жели пронаћи 

решење које омогућава рециклирање свих текстилних влакана и њихову припрему за 

поновну употребу. Преко ове иницијативе, купци „H&М-а” могу помоћи у очувању 

природних ресурса и допринети смањењу штетних утицаја на околину смањујући 

текстилни отпад. 

Фебруара 2014. године „H&М” је представио прве производе направљене од 

рециклираних тканина од одеће сакупљене у оквиру Иницијативе прикупљања одеће. 

Приход се употребљава за инвестиције у иновативне пројекте усмерене на 

заокруживање животног циклуса за текстилна влакна, односно поновну употребу и 

рециклажу текстилних влакана за нову употребу(www.bif.rs). 

Друга компанија у Србији која подржава рециклажу је „C&A”, која је први 

произвођач одеће који у оквиру своје модне линије нуди одећу  која је израђена од 

потпуно одрживих материјала и у складу са свим начелима одрживе моде према Cradle 

to Cradle сертификату. Сертификат непрофитне организације Cradle to Cradle оцењује 

одећу према следећим критеријумима: квалитет материјала, могућност поновне 

употребе модног комада, коришћење обновљивих извора енергије, поштовање 

принципа друштвене правичности и управљање водом у току производног процеса. 

http://www.bif.rs/
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3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

У циљу добијања података о информисаности грађана о могућностима рециклаже 

одеће урађено је истраживање. Анкета је спроведена помоћу Google drive форме, као и 

попуњавањем штампане форме анкете.  На свако од питања понуђени су одговори, за 

које су испитаници требали да се одлуче.  

Анкета је замишљена тако да нам покаже стање еколошке свести грађана свих 

узраста, углавном младих, факултетски образованих људи. Резултат анкете би требао 

да нам покаже у ком правцу би требали да делујемо када је у питању управљање 

отпадом. Анкета нам такође даје информације и о томе у којим ситуацијама су 

испитаници спремни да рециклирају. 

У анкети је учествовао 51 испитаник, од чега су 20 били мушкарци а 31 жене. Што 

се тиче старосних група 32 испитаника је било до 25 година, 17 испитаника у старосној 

доби 25-45, а само 2 старости преко 45 година старости. У погледу образовања, 40 

испитаника је са завршеним високим образовањем, 10 похађа мастер студије а 1 

испитаник је на докторским студијама. Анкета је анонимна што је допринело реалнијим 

одговорима, па самим тим бољем резултату анкете. Питања и одговори које је 

обухватила анкета приказани су уз сваки појединачни графикон.  

Прво питање је:  У којој мери сматрате да текстил, одећа и обућа загађују животну 

средину?. Одговори на ово питање су приказани на графикону број 1. Питање је 

конципирано на принципу скале од 1 до 5, при чему је оцена 1- не загађују, док је оцена 

5 - веома загађују. Одговори испитаника нам показују високу свест, чак 82% је рекло да 

је веома негативан утицај текстила, одеће и обуће на животну средину, што не 

изненађује будући да су испитаници високо образовани.  

Одговори на питање „Да ли сте чули за рециклажу текстила, одеће и  обуће?” 

приказани су на графикону 2. од укупног броја испитаника њих 94%  је су одговорили 

да су чули, а само њих 6% није чуло за рециклажу одеће. 

  

Графикон 1- Утицај текстила и одеће           Графикон 2- Информисаност о рециклажи текстила 

на животну средину                                               

 

Посматрајући одговоре на питање: Да ли рециклирате текстил, одећу и обућу?, 

добили смо одговоре који говоре да већина испитаника не практикује рециклирање, али 

понекада то ипак  раде. Одговори су у обрнутој спрези, узимајући у обзир одговоре на 

претходно питање. Одговор лежи у ситуацији у  нашој земљи, где је тржишна подршка 

концепту рециклирања на веома ниском нивоу. На графикону 3 може се видети да је 

чак 88% испитаника одговорило негативно, а само 11% потврдно.  

Међутим, на питање: Да ли подржавате рециклажу одеће у Србији? (графикон 4), 

чак 94% испитаника је одговорило да подржава рециклажу у Републици Србији, а само 

њих 6% да не подржава. То је заправо позитивна информација, с обзиром да се у 
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Србији за разлику од других, а посебно развијених земаља, рециклажа одеће много 

мање промовише. 

  

Графикон 3- Одговори о учешћу у рециклажи          Графикон 4- Рециклажа, да или не 

 

На питање (графикон 5): Да ли по вашем мишљењу треба поставити контејнере за 

текстил, одећу и обућу? Већина испитаника, њих 69% је одговорило да треба поставити 

контејнере за текстил, одећу и обућу, док 31% има супротно мишљење. На 

институцијама је да омогуће услове за сортирање отпада, што ће умногоме повећати 

количину рециклираног отпада и на тај начин утицати на одрживу будућност наше 

земље. 

  

Графикон 5-Услови за рециклажу                 Графикон 6-Попусти ако рециклирате 

На графикону 6 приказани су одговори на питање: Да ли сте информисани о томе 

да поједини трговински ланци дају попуст приликом куповине, уколико рециклирате 

стару одећу и да ли бисте због тога били спремни да рециклирате?. Чак  92% њих 

одговорило је да би било спремно да рециклира уколико би одређени трговински ланци 

дали попуст приликом куповине уколико се рециклира стара одећа. Овде заправо 

можемо да видимо да обе стране на неки начин добијају а и задовољство је обострано. 

Ово је свакако још један од начина да се подстакне рециклажа одеће у Републици 

Србији. 

На графикону 7 приказани су одговори на питање: Да ли сте чули за одређене 

олакшице, које даје држава како би подстакла рециклирање? Из одговора може да се 

закључи да грађани, чак ни високо образовани, нису довољно упућени у олакшице које 

држава даје као подстицај за рециклирање. Од свих анкетираних само 22% испитаника 

зна да постоје подстицаји за предузећа која се баве рециклажом. Због тога би се требало 

значајније позабавити тиме, да што више људи буде упућено у детаље око олакшица за 

предузећа али и погодности за грађане. Овај предлог потврђују одговори који су 

приказани на графикону 8, где су приказани одговори на питање: Да ли бисте били 

спремни да рециклирате уколико држава даје одређене пореске олакшице? Из 

приложеног се може видети да је већина испитаника (52%) спремна да рециклира 
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уколико држава даје пореске олакшице. То нам заправо говори да се управо разним 

погодностима може подстакнути да се учествује у  рециклажи. 

 

  

Графикон 7- Информисаност  о олакшицима државе  Графикон 8-Спремност за рециклажу 

                       

4. ЗАКЉУЧАК 

Одговори испитаника су показали да су они свесни загађености животне средине, 

њих 94%  је чуло за рециклажу текстила, одеће и обуће, али 88% њих то и не 

рециклира. Што апсолутно указује на недостатак  навика да се рециклира све што се 

може, а не да се одлаже као отпад. Kонтејнери за сортирање отпада једноставно нису 

заживели, или не постоје. Намеће се питање како да се повећа рециклажа ако не постоји 

ефикасан и једноставан начин да грађани одлажу отпад? Решења постоје, само треба 

искористити најбоља искуства развијених земаља и применити их на начин који би у 

нашем случају био најприхватљивији. Kонтејнери за сортирање отпада морају да буду 

доступни свима, образовање о теми за грађане старосних доба, посебно младих 

генерација које долазе, сталано промовисање рециклаже, казне али можда и награде за 

грађане који редовно и уредно сортирају и рециклирају свој отпад. 
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