
СМАЊИ ОТПАД - ЛАКО ЈЕ!



Отпад који стварамо сваког дана, угрожава здравље људи и животну 
средину. Зато је важно да са отпадом поступамо правилно и да 
смањимо његово настајање!



Употреби обе стране папира за писање, цртање, штампање… Користи 
оловке које се могу допунити. Ужину коју носиш од куће спакуј у 
амбалажу која се може више пута користити.



Када кренеш у куповину понеси своју торбу или корпу и на каси одбиј 
пластичну кесу. Купуј производе од рециклираних материјала (свеске, 
папирне марамице...). Воће, поврће и друге свеже намирнице купуј 
без паковања.



Стаклене тегле и флаше користи поново за зимницу, као касицу, за 
чување ситних предмета, или их осликај. Кад год је могуће, неисправне 
предмете треба поправити, уместо да се одмах купују нови. Ствари 
које више не користиш можеш поклонити (одећа, играчке, књиге, 
филмови, музика,…).



Биљне остатке из кухиње и баште искористи за прављење компоста 
којим ћеш ђубрити своје биљке. Разврстај отпад према врсти 
материјала и одлажи га у засебне канте или контејнере.



Не спаљуј отпад, јер тиме угрожаваш здравље људи и загађујеш 
животну средину! При сагоревању настају дим и пепео који могу 
садржати многе штетне материје. Много паметније је отпатке 
рециклирати. То је поступак издвајања материјала из отпада да би 
се направили нови производи.



На прославама и излетима избегавај предмете за једнократну 
употребу (картонске или пластичне тацне, пластичне чаше и прибор 
за јело, папирни убруси,...). Уместо њих користи предмете које можеш 
поново употребити након прања (од метала, стакла, керамике...).



Крупан отпад (намештај и бела техника), опасан отпад (батерије, 
акумулатори, монитори, боје и разређивачи...) и посебан отпад 
(моторно и јестиво уље, антифриз...) треба однети до рециклажног 
дворишта где се они одвојено сакупљају.



У производњи енергије се троше природна богатства и загађује 
животна средина. Зато је потребно да енергију трошиш паметно. 
Замени стандардне сијалице са штедљивим, јер трају неколико пута 
дуже од обичних и троше мање нергије. Угаси светло у просторији у 
којој нико не борави. Угаси ТВ, рачунар и друге уређаје, када их не 
користиш.



Буди пријатељ природе! Стварај мање отпада и правилно поступај са 
њим. Читав живи свет ће тада лепше живети, и ти заједно са њим.
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