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Област технике на коју се техничко решење односи


Енергетска ефикасност комуналних система, Енергетика и процесна техника.

1. Опис проблема који се решава техничким решењем
Техничко решење, методологија за одређивање морфолошког састава комуналног отпада,
припада области управљања чврстим отпадом кроз енергетску и процесну технику.
Утврђивање састава отпада представља кључ успешног управљања комуналним отпадом.
Другим речима, то је полазна основа за планирање и мониторинг у области успостављања
интегралног, одрживог система управљања отпадом. Правилним спровођењем анализе
комуналног отпада могуће је идентификовати генераторе отпада и његову просторну
дистрибуцију.
Утицај начина карактеризације и одређивања морфолошке структуре комуналног отпада на
општи модел управљања отпадом је велики и сегрегативан. Тек након потпуне
карактеризације састава отпада и добијања информација који проценат отпада је
рециклабилан, нерециклабилан, компостабилан, који проценат има енергетску вредност, а
који нема, може да се дође до основних информација који модел управљања комуналним
отпадом би био одржив за српске услове (привреда, економија, инфраструктура, могућност
кредитирања итд.), у чему и јесте највећи значај овог техничког решења.

2. Стање решености проблема у свету – приказ и анализа постојећих решења
Велика је разноликост методологија које се користе у циљу одређивања састава отпада, а
посебно када се узму у обзир мање варијације у методама. У развијеним земљама
утврђивање састава отпада представља редовну праксу већ дуги низ година. Највеће
разлике се односе у погледу одабира, величине и броја узорка отпада који се анализира, као
и броја категорија отпада чији се удео мери.
У зависности од методологије постоје и различити приступи при одабиру жељеног узорка.
Највећи број решења заснован је на случајном одабиру камиона смећара који врше редовно
прикупљање и из којх се одређена количина отпада узима као узорак. Одређена решења
укључују и узорке у зависности од колкетивног или индивидуалног типа становања, док су
нека решења заснована на одабиру узорка у зависности од различитих социо‐економских
показатеља. Различитост у методологијама се огледа и у величини узорка, при чему је
најчешћи критеријум при одабиру узорка његова маса, док нека решења величину узорка
посматрају на основу минималног % становништва који мора бити обухваћен узорком. Када
је у питању број категорија отпада који се разврстава, он је такође различит, баш као и начин
разврставања који подразумева ручно или машинско.

3. Суштина техничког решења
Методологија, односно техничко решење се састоји из узорковања и анализе морфолошког
састава отпада за референтне општине у складу са дефинисаним каталогом за разврставање
отпада. Добијени подаци мерења и селектовања отпада у изабраним општинама и њиховим
реонима служе да се дође до реалних података о структури тог отпада, односно добијања
информације који проценат отпада је рециклабилан, нерециклабилан, компостабилан, који
проценат има енергетску вредност и сл., у циљу да се дође до основних информација који
модел управљања комуналним отпадом би био одржив за српске услове, у чему и јесте
највећи значај овог техничког решења. Општине су репрезентативне у смислу да се
коришћењем адекватних статистичких инструмената добијени подаци могу пројектовати на
ниво целе државе.

4. Детаљан опис техничког решења (укључујући и пратеће илустрације и
техничке цртеже)
Суштина техничког решења јесте да се уз минимална средства, опрему и људство изврши
морфолошка анализа комуналног отпада у одређеној општини, чији ће подаци бити реални
и који ће моћи да послуже у циљу пројектовања резултата на целу државу. У ту сврху
потребно је да се узорци отпада приближне тежине 500кг допреме на локацију за анализу из
следећих сектора или зона у оквиру референте општине:


Градска зона – индивидуално становање



Градска зона – колективно становање и комерцијална зона



Сеоске зоне у оквиру општине

Анализу је потребно вршити један дан у току седмице у којој се одређује и укупна количина
отпада, како би временски услови били слични и подаци поузданији. Сам узорак из сваког
сектора потребно је одабрати на случајан начин, односно тако да се одаберу различите
улице из одређеног сектора, а у оквиру њих насумично одаберу канте/контејнери који ће се
анализирати и које ће што репрезентативније представљати одабрани сектор. До жељене
масе узорка од 500кг се долази сакупљањем око 50 канти од 80л, 35 канти од 120л, односно
од 6‐8 контејнера запремине 1,1м3. После узетих узорачких канти/контејнера, камион са
сакупљеним узорком отпада долази до места које је предвиђено за сортирање и анализу и
празни свој садржај.

Слика 1. Доношење узорка отпада на локацију где се врши његово сортирање

Пре него што се приступи самој анализи мора се обезбедити радна снага и обратити посебна
пажња на њихову заштиту током рада. За потребе сортирања и анализирања морфолошког
састава отпада довољна су 3‐5 радника, техничар и инжењер који је задужен за надзор самог
процеса. Радници су дужни да носе заштитно одело, чизме и рукавице при контакту са
отадом, а пожељно је и да се носе заштитне маске, поготово када се долази у контакт са
отпадом које има велике количине прашине, пепела, ситне земље и других материја које би

путем респираторних органа могле доспети у човеков организам и на тај начин штетити
његовом здрављу.
У осталу опрему која је потребна да би се реализовао проcес сортирања отпада спадају:
1. Електронска вага (опсега мерења 150кг, платформе ширине 400x500мм, ЛЕД дисплејом и
могућношћу рада на акумулаторску батерију, чиме је омогућен њен несметан рад на сваком
терену). Пре коришћења ваге, потребно је извршити њену калибрацију и постављање у
хоризонталан положај. Вага има и могућност повезивања са рачунаром.

Слика 2. Примена електронске ваге

2. Канте за отпад (запремине 85л , које су означене и у које се отпад разврстава по
категоријама тј. предвиђеном каталогу).
3. Решетка (служи за лакше и брже сортирање и одвајање крупнијег отпада од осталог,
садржи 3 сита од 130мм, 75мм и 20 мм, чиме се на крају добијају посебно одвојени тзв. „фини
елементи“ у смећу мањи од 20мм и они су најчешће у облику земље, пепела и прашине).

Слика 3. Коришћење канти и решетке при сортирању отпада

4. Помоћно оруђе и алати (лопате, метле, грабље, најлон, маказе, ножеви за резање кеса
итд.).
Када су сви услови и сва потребна опрема обезбеђени, може се приступити узорковању,
односно сортирању и одређивању морфолошког састава отпада према каталогу сортирања.
Дакле, канте за смеће је потребно обележити према следећим категоријама, приказаним у
табели 1. Разврставање отпада се врши ручно, свака канта, односно врста отпада се мери
посебно, а резултати записују у табелу.
Табела 1.Каталог сортирања отпада према категоријама
Врста отпада
1.Баштенски отпад
2.Остали биоразградиви отпад
3.Папир
4.Стакло

Примери:
Покошена трава, коров, цвеће, гранчице, гране, лишће, остаци од живе
ограде…
Отпад од хране - свих врста( хлеб, месо, поврће, воће...), угинули
пилићи, животињски органи...
Старе новине, огласи и рекламе на папиру, коверте, компјутерска
штампа, стара пошта, дневници, постери, књиге, свеске, карте за
аутобус рачуни писма
Флаше (вино, пиво, жестока пића, минерална вода, сокови...), стаклене
тегле (туршија, џемови...), равно стакло, сијалице, огледала....

5.Картон

Картонске кутије свих врста, кутије од паковања електричних уређаја,
кутије од паковања хране, пића, картонске кутије за пиво, кутије кекса,

6.Картон са воском

Тетрапак за јогурт, млеко, сокове, шлаг....*у зависности од произвођача

7.Картон са алуминијумом

Тетрапак за јогурт, млеко, сокове, шлаг....*у зависности од произвођача

8.Метал- амбалажни и остали

Конзерве за храну (сардине, паштете, месни нарезак), алат, метални
делови од кола, кућни жичани водови, кухињиски прибор (тигањ, шерпе,
поклопци ), делови бицикла...

9.Метал- алуминијумске конзерве

Лименке за напитке (пиво, кока-кола, енергетска пића)...

10.Пластични амбалажни отпад

Пластичне флаше за воду, сокове, пиво, уље, сирће…

11.Пластичне кесе

Кесе из продавница, кесе за смеће, пластичне кесе (црне, зелене, сиве),
кесе од чипса, кесе за сендвиче, кесе за замрзнуто поврће, омоти од

12.Тврда пластика

13.Текстил
14.Кожа

Кутије од маргарина, јогурта, сладоледа, телефонске картице, пластичне
играчке, лењири, оловке, тоалетни поклопци, четкице за зубе, пластичне
кутије, средства за чишћење, саксије за цвеће, канте, лавори, наочари
за сунце, пластични делови кола, дискете, видео касете, адаптери,
ј
Природна и вештачка влакна: одећа од природних влакана (памук, вуна,
лан), и синтетичких влакана (панталноне, чарапе, торбе од тканина,
платна), кухињске крпе, пешкири за руке...
Кожни делови одеће, новчаници, каишеви, кожне ципеле, торбе, кожне
лопте...

15.Пелене

Пелене за бебе, санитарне пелене...

16.Фини елементи

Сви остаци отпада, који прођу последње сито од 20мм, земља, прашина,
пепео, песак, фрагменти стакла...

По тезама, техничко решење се може описати на следећи начин:


Узорци из све три зоне који се анализирају потребно је да имају масу око 500кг



Узорци поменуте масе се прикупљају из три зоне‐сектора у општини, одређених
на основу начина становања



Врши се одабир улица које најбоље репрезентују дати сектор



У оквиру улица, насумично се бирају канте/контејнери чији се садржај празни у
камион



Након прикупљене масе узорка отпада, камиони из сва три сектора се довозе до
локације за сортирање и анализу у датој општини



Анализира се укупна количина отпада скупљена у једном камиону



Узорак из сва три сектора који се ручно разврстава, потребно је издвајати према
каталогу сортирања

Као резултат анализе добија се количина отпада по наведеним категоријама у kg, као и
укупна количина узорка, затим запремина истог у m3 или у l. Због прегледности и лакшег
увида у добијене податке, обично се заступљеност сваке врсте отпада даје у процентима,
што се најчешће и графички приказује.
Треба напоменути да се сваки узорак анализира засебно у односу на сектор који се посматра.
На овај начин процес утврђивања морфолошког састава отпада у референтној општини по
жељеним секторима је завршен. Добијени подаци се анализирају и врши се њихова
евалуација. Пример добијених податак о саставу отпада овим решењем дат је следећом
табелом и графиком:
Табела 2. Процентуална заступљеност различитих категорија отпада ‐ Крагујевац

ОПШТИНА КРАГУЈЕВАЦ

Индивидуално

СЕКТОР СТАНОВАЊА
Колективно

Сеоско

Категорија отпада

18.09.
2008

10.03.
2009.

12.05.
2009.

17.09.
2008.

09.03.
2009.

12.05.
2009.

17.09.
2008.

09.03.
2009.

12.05.
2009.

1.Баштенски отпад
2.Остали
биоразградиви
3.Папир
4.Стакло
5.Картон
6.Картон‐восак
7.Картон‐алуминијум
8.Метал‐амбалажни
и
9.Метал‐ Ал конзерве
10.Пластични амбалажни
11.Пластичне кесе
12.Тврда пластика
13.Текстил
14.Кожа
15.Пелене
16.Фини елементи

1.61
27.96
7.48
2.26
9.72
0.17
1.35
1.17
0.12
3.74
7.56
4.22
8.39
0
8.42
15.83

6.43
26.69
6.81
1.31
11.41
0.3
0.96
1.9
0.05
3.75
11.61
3.9
5.11
1.18
3.99
14.6

24.19
19.69
3.72
5.46
6.73
0.97
0.28
1.79
0.36
6.07
5.74
4.03
8.27
1.30
1.35
10.07

13.71
29.34
7.31
12.42
15.50
0.10
1.35
0.55
0.26
2.24
5.54
4.33
1.07
0
1.97
4.31

2.77
32.79
6.15
5.8
8.73
0.87
1.58
0.81
0.66
7.94
13.42
3.48
3.95
0
5.38
5.67

4.22
23.11
18.83
2.72
18.23
2.41
2.05
0.91
2.35
5.67
10.02
2.53
0.60
0.00
1.27
5.07

33.33
29.06
1.89
1.30
5.84
0
0.63
1.45
0
3.48
3.98
5.22
2.62
1.25
2.6
7.35

13.2
32.64
5.53
3.78
6.28
0.21
0.5
1.59
0.18
4.5
5.63
2.37
5.73
0.82
2.21
14.83

30.98
23.12
2.11
2.11
2.28
0.64
0.58
0.80
0.51
2.99
5.23
3.62
1.53
0.90
9.91
12.68

График 1. Упоредни приказ летње, зимске и пролећне анализе ‐општина Крагујевац

Последњи и вероватно најважнији корак у склопу овог техничког решења јесте да се подаци
добијени за релевантне општине апроксимирају на целу Републику Србију. Наиме, свака од
изабраних општина према статистичким подацима може да представља репрезент за
одређени број осталих општина у Србији.
Било је потребно да се изврши анализа једног броја показатеља за остале општине у
Републици и да се узму у обзир социо‐економски параметри везани за њих. На тај начин,
омогућено је да се свака од општина са сличним карактеристикама „придружи“ некој од
репрезентативних општина. Другим речима, они параметри који су од значаја за генерисање
и морфолошки састав отпада упоређени су са истим параметрима репрезентативних
општина. Пре свега, то се односило на близину референтној општини, економску
развијеност општине (просечна зарада, број запослених), на урбанистичке карактеристике
општине (број насеља, пољопривредна површина, број и тип домаћинстава), старосну и
образовну структуру становника, итд.
На основу детаљног разматрања, репрезентативним општинама придружене су следеће
општине у Србији сличних карактеристика:
1. Инђија: Апатин, Бачка Паланка, Сремски Карловци, Стара Пазова, Беочин, Кула. (Укупно:
284242 становника или 3.83% од укупног броја становника Републике Србије)
2. Сомбор: Бачка Топола, Нови Бечеј, Кикинда, Бечеј, Оџаци, Врбас, Темерин, Рума, Сремска
Митровица, Шид. (Укупно: 565011 становника или 7.59% од укупног броја становника
Републике Србије)
3. Нови Кнежевац: Мали Иђош, Житиште, Нова Црња, Сечањ, Ада, Кањижа, Сента, Чока,
Алибунар, Бела Црква, Ковачица, Ковин, Опово, Пландиште, Бач, Бачки Петровац, Жабаљ,
Србобран, Тител, Ириг, Пећинци. (Укупно: 421462 становника или 5.66% од укупног броја
становника Републике Србије)

4. Нови Сад: Суботица, Зрењанин, Вршац, Панчево. (Укупно: 761277 становника или 10.23%
од укупног броја становника Републике Србије)
5. Београд: Град Београд и околина. (Укупно: 1602861 становника или 21.53% од укупног
броја становника Републике Србије)
6. Ниш: Смедерево, Пожаревац, Ужице, Чачак, Краљево. (Укупно: 742254 становника или
9.97% од укупног броја становника Републике Србије)
7. Шабац: Лозница, Ваљево, Лајковац, Коцељева, Љубовија, Мали Зворник, Љиг, Уб, Ћуприја,
Сокобања, Ариље, Бајина Башта, Пожега, Чајетина, Врњачка Бања, Житорађа, Прокупље,
Власотинце, Бујановац, Прешево. (Укупно: 759527 становника или 10.20% од укупног броја
становника Републике Србије)
8. Топола: Богатић, Владимирци, Крупањ, Мионица, Осечина, Велико Градиште, Жабари,
Кучево, Мало Црниће, Петровац, Баточина, Лапово, Рача, Рековац, Књажевац, Нова Варош,
Прибој, Александровац, Брус, Ћићевац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ, Сврљиг,
Блаце, Бабушница, Бела Паланка, Бојник, Лебане, Медвеђа, Црна Трава, Босилеград,
Трговиште. (Укупно: 578470 становника или 7.77% од укупног броја становника Републике
Србије)
9. Бор: Зајечар, Бољевац, Велика Плана, Голубац, Жагубица, Кладово, Мајданпек, Неготин,
Сјеница, Ивањица, Лучани, Нови Пазар, Рашка, Тутин, Трстеник, Куршумлија, Димитровград,
Владичин Хан, Сурдулица. (Укупно: 644319 становника или 8.66% од укупног броја
становника Републике Србије)
10. Крагујевац: Смедеревска Паланка, Крушевац, Аранђеловац, Кнић, Јагодина, Параћин,
Деспотовац, Свилајнац, Косијерић, Пријепоље, Горњи Милановац, Варварин, Алексинац,
Пирот, Лесковац, Врање. (Укупно: 1083820 становника или 14.56% од укупног броја
становника Републике Србије)

Другим речима, у циљу пројекције података морфолошког састава отпада по општинама на
ниво целе Републике, удео укупног број становника одређене референтне и њој
придружених општина се множио са процентуалним вредностима сваке од категорија
отпада. Сабирањем резултата свих десет репрезентативних и њених придружених општина,
долази се до процентуалне заступљености свих категорија отпада за целу Републику Србију,
што је представљено графиком:

График 2. Морфолошки састав комуналног отпада пројектован на Републику Србију
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HM~HOBaHHcMo

3a peueH3eHTe npe,lJ;rrora TeXHHqKOr peIIIelba:

\

".

"MeTo,a:OJIOrHja 3a
aYTOpa:

tW

o,a:pe6~B~lbe Mop<pOJIOmKOr dlcTaBa KOMYHaJIHOr oTna,a:a"

He60jIIIe JOBH'IHn, BaH.npo<p.,

MHrroBaHoBHll, pe,lJ;.npo<p.,

tW

tW

rOpaHa ByjHlla, ,lJ;oueHTa,

rOp,lJ;aHe JOBHqHn, ,lJ;OueHTa,

tW.

tW

,n:06pHue

MHrraHa ,n:ecnOTOBHlla,

BaH. npo<p., Mp oojaHa oaTHHHlla, Mp HeMalbe CTaHHCaBJLeBHna, Mp ,n:ejaHa Y6aBHHa,
Mp opaHKe rB03,lJ;eHau, rOpaHa OOIIIKOBHlla, ,lJ;Hnrr.HHr.MaIII. Ha OCHOBY npe,lJ;rrora OBor
TeXHHqKOr peIIIelba nO,lJ;HOCHMO Crre,lJ;enH

H3BEllTAJ
TeXH1fqKO

peIIIelbe

"MeTo,a:OJIOrHja

3a

o,a:pel)HBalbe

Mop<pOJIOmKOr

caCTaBa

tW He60jIIIe JOB1fqHll, tW rOpaHa ByjHna, tW ,n:06pHue
MHrrOBaHOBHn, tW rOp,lJ;aHe JOBHqHn, tW MHrraHa ,n:ecnOTOBHna, Mp oojaHa oaTHHHlla,
KOMYHaJIHOr OTna,a:a" aYTopa:

Mp HeMalbe CTaHHCaBJLeBHna, Mp ,n:ejaHa Y6aBHHa, MP opaHKe rB03,lJ;eHau, H rOpaHa
OOIIIKOBHna, peaJIH30BaHo 2006-2009 rO,lJ;HHe, npHKa3aHO je Ha 10 cTpaHHua <popMaTa

A4, nHcaHHX 11 <pOHTOM, npOpe,lJ;OM 1, ca,D;p)KH 3 crrHKe, ,lJ;Ba rpa<pHKa H ,lJ;Be Ta6erre.
CaCTaBJLeHO je O,lJ; Crre,lJ;enHX norrraBJLa:

1. OnHc npo6rreMa KOjH ce peIIIaBa TeXHHqKHM peIIIelbeM

2. CTalbe peIIIeHocTH npo6rreMa y cBeTY - IiPHKa3 H aHaJIH3a nocTOjenHx peIIIelba
3. CyIIITHHa TeXH1fqKOr peIIIelba

4. ,n:eTaJLaH onHC TeXH1fqKOr peIIIelba (yKJLyqyjynH H npaTene HrryCTpaI.J;Hje H
TeXH1fqKe I.J;pTe)Ke)

5. JIHTeparypa
TeXH1fqKO

peIIIelbe

npHna,lJ;a

o6rracTH

HayqHO-TeXHOrrOIIIKHX

ycrryra,

ycrryre

HH,lJ;YCTpHjcKe aHaJIH3e H HCTpa)KHBalba (Krraca 42).
HapyqHrrau TeXH1fqKOr pellielba je MHHHcTapcTBo 3a HayKy H TeXHOJIOmKH pa3Boj
Peny6JIHKe Cp6Hje H AreH"Hja 3a 3amTHTY ~HBOTHe cpe,a:HHe Peny6JIHKe Cp6Hje.

Je

TeXHHlIKO pemeIVe

peaJlH30BaHO y OKBHPY pa,n;a lIa )1.Ba npojeKTa: YTBpljHBalbe

OnTHMaJIHe CTpaTerHje 3a YJlpaBJLau;.e KOMYHaJIHHM OTn3)J.OM I'pa,[(a KparyjeBI(a
.

\

Kp03

Pa3BOj

YTBpljHBalbc

JlOK8J1HOr
CaCTaBa

~~OJlOWKO-CHCPI'CTCKOI'HHcJ.»0pMaI(HOHOI'
~f!

OTn8,[(a

:

H

npOI(CHe

KOJlHIJHHC Y

cHcrcMa

H

I(HJLY ,[(CcJ.»HHHcalba

, crpaTcl'Hje yIip8BJL81b8 CCKYH,[(apHHM CHpOBHHaMa y CKJlOny O,[(PX(HBOI' pa3Boja
Peny6.JiHKe CpOHjC.

OCHOBHe H)1.eje KaO H pe3YJITaTH primene OBor TeXHWlKor pemelha cy 06jaBJ.beHH 0)1.
CTpaHe aYTOpa Ha )1.0ManHM H MeljyHapO)J.HHM KOHcpepeHl.(HjaMa. TaKolje, je,[(aH pa)1. je Y
CP83H 3aBpmHe peI(eH3Hje Y MeljYHapO)1.HOM lIaconHCY ca SCI JIHCTe. TIpHMeHa
npeMo:m:eHor TeXHHlIKOr pemelha npe)1.BHljeHa je y JKTI qHCTOna, KparyjeBau H CBHM
CJIWlHHM KOMYHaJIHHM npe)J.y3enHMa y Cp6HjH.

MHIDJbEIbE
AyTOpH TeXHWlKor pemelha "MCTO'[(OJIOI'Hja 3a O'[(pcljHBalbe MOpcJ.»OJIOWKOI' cacraBa
KOMYHaJIHOI' OTn3)J.a", cy jacHo npHK83aJIH, Teop~CKH 06pa,[(HJIH H HMllJIeMeHTHpaJIH
KOMnJIeTHY cTpYKTYPY TeXHWlKOr pemelha.
TIpeMo:m:eHo TeXHWlKO pemelhe HanHcaHO je Ha OCHOBY nOTpe6e AreHUHje 3a 3alliTHTY
:>KHBOTHe cpe,[(HHe Peny6JIHKe Cp6Hje H JKTI qHcTona, KparyjeBau, Kao THnWlHor
KOMYHaJIHOr

cepBHca,

3a

cpopMHpalbe

ecpHKaCHe

H nOY3,[(aHe

MeTO,[(OJIOrHje 3a

yTBpljHBaIhe caCTaBa KOMYHaJIHOr OTna)1.a, Kao eceHUHjaJIHOr HH)J.HKaTOpa O,[(PiKHBHX
eHepreTCKO-eKOJIOmKHX MO,[(aJIHTeTa Y cHCTeMY ynpaBJ.baIha lIBpCTHM OTna,[(OM.

Ha OCHOBY onHca TeXHHlIKOr pemelha Mory ce ,[(OHeTH CJIe,[(enH 3aKJ.bYQUH:

1. YTBpljHBaIhe

caCTaBa

OTna)1.a

npe,[(cTaBJ.ba

KJ.byq

ycnemHor

ynpaBJ.baIha

KOMyHaJIHHM OTna)1.0M, O,[(HOCHO, TO je nOJI83Ha OCHOBa 3a nJIaHHpaIhe H
MOHHTOPHHr

Y

06JIaCTH

ycnoCTaBJ.baIha

HHTerpaJIHOr,

O'[(p:m:HBor

CHCTeMa

ynpaBJ.balba oma,n;OM. ,

2. CYlliTHHa TeXHWlKor pemelha jeCTe ,l1.a ce y3 MHHHMaJIHa Cpe,l1.CTBa, onpeMy H
J.bY,l1.CTBO H3BpmH MopcpOJIOmKa aHaJIH3a KOMYHaJIHOr OTna,n;a y

o'[(peljeHoj

OnmTHHH, lIHjH ne nO,l1.aUH 6HTH PeaJIHH H KojH ne MonH ,l1.a nocJIYiKe y UHJ.by

npojeKTOB8fWl pe3YJlTaTa Ha n;eny )],p)ICaBy.

y'-iy

CBpXy npe)l,BliljeHO je )],a ce

y30pKyje KOMYH8J1HH OTna)], Te~HHe 0)], 500Kr H3 -rpH THnHqHa rpa)]'CKa CeKTOpa
\

.

'

(30He HH)]'HBH)]'Y8J1HO qAHoBaIbe, 30He KOneICI'HBHO CTaHOBaIbe ca KOMepn;HjallHHM
)],enOM H 30H8)]'y60Kor npHrpa)],a).

3. Meronomja npe)]'BHlja )],a ce nIDK.JI.HBO BpmH 0)],a6Hp ynHn;a Koje Haj60Jbe
penpe3eHTyjy

)l,8TH

ceKTop.

Y

OKBHPY

yllHn;a,

HacYMHqHO

ce

6Hpajy

KaHTe/KOHTejHepH qHjH ce ca)]'p)ICaj npa3HH y KaMHOH. HaKoH npHKynn.eHe Mace
Y30pKa OTna)l,8, KaMHOHH H3 CBa -rpH ceKTopa ce )],OB03e)],0 nOK8D;Hje 3a COPTHpaIbe
H aHallH3Y y )]'aToj onmTHHH.

4. AHallH3Hpa ce yKynHa KOnHqHHa OTna)l,a CKynn.eHa y je)],HoM KaMHoHY. Y30paK H3
CBa -rpH ceKTopa KOjH ce pyqHO pa3BpCTaBa, no-rpe6HO je H3)l,BajaTH npeMa
KaTallOry COPTHpaIba. Oma)], ce CopTHpa y 16 <ppaKD;Hja, npeMa 3axTCBY AreHn;Hje
3a 3amTHry )lCHBOTHe cpe)],HHe KojH je ycarnameH ca cTaH)],ap)],oM EBponcKe YHHje.
5. Je)],aH 0)], KpyD;HjallHHX KopaKa y cKllony OBor TCXHHqKOr pemeIba jeCTe )],a ce
nO)]'8D;H )]'06HjeHH 3a 10 pe<pepeHTHHX OnmTHHa anpoKCHMHpajy Ha KOMnneTHY
TepHTOpHjy

Peny6nHKe

Cp6Hje.

CBaKa

0)]'H3a6paHHX

onillTHHa,

npeMa

CTaTHCTHqKHM no)],aD;HMa, -rpe6a )],a npe)],CTaBJba penpe3eHT 3a o)]'peljeHH 6poj
OCTanHX onmTHHa y Cp6HjH. APyrHM peqHMa, y D;HJby npojeKD;Hje no)],aTaKa
Mop<ponomKor caCTaBa OTna)],a no OnillTHHaMa Ha HHBO n;ene Peny6nHKe, y)],eo
yKynHor 6poj CTaHOBHHKa o)]'peljeHe pe<pepeHTHe H IbOj npHJJ.pY)ICeHHX OnillTHHa ce
MHO)ICHO

ca

npon;eHryallHHM

Bpe)],HocTHMa

CBaKe

0)],

KaTeropHja

OTna)],a.

Ca6HpaIbeM pe3ymaTa CBHX )],eceT penpe3eHTaTHBHHX H IbeHHX npH)],p~eHHx
OIIillTHHa, )],ona3H ce )],0 npon;eHryallHe 3acTynn.eHOCTH CBHX KaTeropHja OTna)l,a 3a
n;eny Peny6nHKY Cp6Hjy.
6. AHallH3a ce BpmH qCTHPH nYTa rO)],HmIbe, y D;HJby eBH)],eHTHpaIba ce30HCKHX
BapHjaD;Hja y CaCTaBY KOMYHallHOr OTna)],a.

7. OBO TeXHHqKO pemeIbe npe)],CTaBJba OpHrHHallaH H e<pHKaCaH HaqHH 3a
YHanpeljeIbe <PYHKD;HO,HHcaIba rpa)],CKor CHCTCMa 3a ynpaBJbaIbe qBPCTHM OTna)l,OM
H c-rpaTCmKH H360p H 0)]'a6Hp O)],P)ICHBHX MO)],anHTCTa.

'.~'

,ll;aKJIe, "MeTO~OJlOrHj8

,.

38 O~peljHBalbe MOpcJlOJlOWKOr cacTaBa KOMYHaJlHOr OTn~a"

npe~JIO)l(eHO TeXHHqKO peWelbeCe cacTojH H3 Y30pKOBalba H aHaJIH3e MOP<P0JIOWKOr
CaCTaBa OTna.D;a 3a .D;eCeT penpe1¢maTHBHHX onmTHHa Peny6JIHKe Cp6Hje y CKJIMY ca
.D;e<pHHHcaHHM KaTaJIOrOM 3a Pa3BpCTaBaH:.e OTna.D;a. ,ll;06Hje~IH nO.D;alUl Mepelba H
CeJIeKTOBalba OTm{.D;a y H3a6paHHM OnmTllHaMa H a.HXOBa npojeKl.{Hja H~ HHBO Peny6JIHKe
Cp6Hje CJIY)I(e .D;a ce .D;olje .D;O peaJIHHX nOmlTllKa 0 CTPYKTYPH Tor OTna.D;a, O.D;HOCHO
.D;06Hjalba HH<popMalUlje KojH npOl.{eHaT OTna.D;a je pel.{HKJIa6HJIaH, Hepel.{HKJIa6HJIaH,
KOMnOCTa6HJIaH, KOjH npOl.{eHaT HMa eHepreTCKY Bpe.D;HOCT, Y lJeMY H jecTe HajBenH 3HalJaj
npHMeHe npe.D;JIO)l(eHOr TeXHHlJKOr pemelba. Ca 3MOBOIbCTBOM npe.D;JIaJKeMO .D;a ce
"MeTO~OJlOruja

3a

O.D;peljUBalbe

MoPcJl0JlOWKOr

caCTaBa

KOMyaaJIHOr

OTna~a"

npHXBaTH Kao HOBO TeXHHlJKO pemea.e.

07.jYHH 2010., Y KparyjeBl.{y

,n:p Ba
III TepmHlJ, BaH. npo<p.
MaUi-UHCKU tjJaK)'llmem y Kpazyje6tJ)'

YHHBep3HTeT y KparyjeBUY
MalllHHCKH ¢aKynTeT y KparyjeBUY
Epoj : TP-40/2010
10.06.2010.ro~HHe

KparyjeBau

HaCTaBHo-HayqHO Bene MallIHHCKor cpaKYJITeTa Y KparyjeBUY Ha CBOjOj ceJ~HHUH
O,lJ, 10.06. 2010. rO,lJ.HHe Ha OCHOBY qJIaHa 200. CTaTYTa MallIHHcKor (paKYJITeTa,
,lJ.oHeJIoje

O,l1;JIYKY
YCBajajy ce rr03HTHBHe pelJ,eH3Hje TeXHHqKOr pellIeJ:ba "MeTO,lJ.OJIOrHja 3a

O,ll;peljHBalhe MOpcj)oJIOWKOr caCTaBa KOMYHaJIHOr OTna,ll;a", ayTopa )1,p
He60jwe JOBH'IHlia, ,lI;p rOpaHa ByjHlia, ,lI;p )1,o6pHI.l,e MHJ10BaHOBHlia, ,lI;p
rOp,ll;aHe JOBH'IHIi, ,lJ.p MHJ1aHa )1,ecnoToBHlia, Mp liojaHa liaTHHHlia, Mp
HeMalhe CTaHHCaBJbeBHlia, Mp )1,ejaHa Y6aBHHa, Mp IipaHKe rB03,l1;eHaI.l, 11
rOpaHa liowKoBHna.
PerneJ:be rrpHrra,lJ.a KJIaCH M85, rrpeMa KJIacHcpHKalJ,HjH H3 fIpaBHJIHHKa 0
Bpe,lJ.HOBaJ:ba,
H
KBaHTHTaTHBHOM
llcKa3HBaJ:bY
rrocTyrrKy
H
HaqHHY
HaYQHOHC1pa)I<HBaqKHX pe3YJITaTa HCTpa:tKHBaQa, (!!CJI. rJIaCHHK PC!!, 6p.

38/2008).
PeI(eH3eHTH cy:

1. )1,p )1,ywaH rop,ll;HIi, BaHpe,ll;HH npocl>ecop, MawHHcKH cl>aKyJITeT
KparyjeBaI.l,

2. )1,p Balha lIIywTepwH'I, BaHpe,ll;HH npocjJecop, MawHHcKH cjJaKYJITeT
KparyjeBaI.l,

,lJ,ocTaBJbeHO:
AYTopHMa
ApXHBH
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