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Пре о вор

Не а де кват но по сту па ње са от па дом пред ста вља је дан од нај ве ћих еко ло шких 
проб ле ма у Ре пу бли ци Ср би ји. Ова кав за кљу чак про и за шао је из број них ана ли за 
ста ња жи вот не сре ди не на те ри то ри ји Ре пу бли ке ко је су ура ђе не у по след њих не-
ко ли ко го ди на (Упра ва за за шти ту жи вот не око ли не - Ми ни стар ство здра вља и 
за шти те жи вот не сре ди не 2001; Ми ни стар ство за за шти ту при род них бо гат ста ва 
и жи вот не сре ди не, 2002-2003; Свет ска бан ка 2002; Еко ном ска Ко ми си ја за Евро пу 
Ује ди ње них На ци ја, 2002; и дру ги).

Про блем упра вља ња от па дом ни је но ви јег да ту ма и, као и у ве ћи ни зе ма ља 
Ис точ не и Ју жне Евро пе, мо же се ве за ти за пе ри о де по ве ћа не ур ба ни за ци је и ин ду-
стри ја ли за ци је, ко ју ни је пра ти ла од го ва ра ју ћа по ли ти ка за шти те жи вот не сре ди-
не. Због то га се ука за ла по тре ба за из ра дом На ци о нал не стра те ги је из ко је тре ба да 
про и за ђе оквир ко ји ће омо гу ћи ти да упра вља ње от па дом у на шој зе мљи, ду го роч-
но гле да но, до стиг не европ ске стан дар де.

На ци о нал на стра те ги ја пред ста вља ак тив но сти за ду го роч ни пе ри од. Ус по-
ста вља ње за ко но дав но-прав ног и ин сти ту ци о нал ног окви ра, хи је рар хи је упра вља-
ња от па дом свих ка те го ри ја и еко ном ских ин стру ме на та, од но сно им пле мен та ци ја 
пред ло же ног окви ра, до при не ће при бли жа ва њу стан дар ди ма ЕУ у на ред ном пе ри о-
ду, што пред ста вља циљ и опре де ље ње на ше зе мље. 

Да кле ова На ци о нал на стра те ги ја упра вља ња от па дом ре ша ва два пи та ња: 
утвр ђу је ста ње и утвр ђу је ци ље ве. До дат но, утвр ђу је ко ра ке ре ша ва ња и пред ста-
вља осно ву да се обез бе ђу ју фи нан сиј ска сред ства за ње ну ре а ли за ци ју.

Же лим да се за хва лим на ци о нал ним и ме ђу на род ним екс пер ти ма ко ји су на 
ба зи прет ход них ма те ри ја ла (из ме ђу оста лих чи ју је из ра ду по мо гао Ја пан ски Спе-
ци јал ни Фонд) уз кључ ну по др шку SCEPP-а (Са ве то дав ни Цен тар за еко ном ска 
и прав на пи та ња - ЕУ про је кат во ђен од Европ ске Аген ци је за Ре кон струк ци ју) у 
крат ком ро ку за вр ши ли овај зна чај ни ма те ри јал.

За до вољ ство ми је да као Ми ни стар ре а ли зу јем ова ко зна чај не ма те ри ја ле ко-
ји су део све о бу хват них ре фор ми на пу ту на ше зе мље у при бли жа ва њу Европ ској 
Уни ји.

Бу дућ ност Ср би је је чи сти ја Ср би ја за на шу де цу и нас.

Ми ни стар

Проф Др Ан ђел ка Ми хај лов
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1. УВОД

На ци о нал на стра те ги ја пред ста вља ба зни до ку мент ко ји обез бе ђу је усло ве 
за ра ци о нал но и одр жи во упра вља ње от па дом на ни воу Ре пу бли ке. Стра те ги ја, у 
на ред ној фа зи мо ра би ти по др жа на ве ћим бро јем им пле мен та циј ских пла но ва за 
са ку пља ње, тран спорт, трет ман и од ла га ње кон тро ли са них от па да. Та ко ђе, стра-
те ги ја раз ма тра по тре бе за ин сти ту ци о нал ним ја ча њем, раз во јем за ко но дав ства, 
еду ка ци јом и раз ви ја њем јав не све сти. Исто та ко, утвр ђи ва ње еко ном ских, од но-
сно фи нан сиј ских ме ха ни за ма је нео п ход но за одр жа ње и по бољ ша ње упра вља ња 
от па дом, и да би се оси гу рао си стем за до ма ћа и ино стра на ула га ња у ду го роч но 
одр жи ве ак тив но сти.

Им пле мен та ци јом основ них прин ци па упра вља ња от па дом да тих у стра те-
шком окви ру, тј. ре ша ва ња про бле ма от па да на ме сту на ста ја ња, прин ци пу пре-
вен ци је, одво је ном са ку пља њу от пад них ма те ри ја ла, прин ци пу не у тра ли за ци је 
опа сног от па да, ре ги о нал ног ре ша ва ња од ла га ња от па да и са на ци је сме тли шта, им-
пле мен ти ра ју се основ ни прин ци пи ЕУ у обла сти от па да и спре ча ва да ља опа сност 
по жи вот ну сре ди ну и ге не ра ци је ко је до ла зе. 

1.1. Ци ље ви стра те ги је

Фор му ли са ни ци ље ви из ра жа ва ју стра те шки из бор и глав не при о ри те те Ср-
би је за не ко ли ко сле де ћих го ди на. У исто вре ме, они не спре ча ва ју ак тив но сти ко је 
про ис ти чу из по ли ти ке за шти те жи вот не сре ди не. Стра те шки ци ље ви су пред ста-
вље ни као ду го роч на стра те ги ја Ре пу бли ке. 

Ду го роч на стра те ги ја зе мље у обла сти за шти те жи вот не сре ди не је: по бољ ша-
ње ква ли те та жи во та ста нов ни штва оси гу ра ва њем же ље них усло ва жи вот не сре ди-
не и очу ва њем при ро де за сно ва не на одр жи вом упра вља њу жи вот ном сре ди ном. 

Стра те ги ја упра вља ња от па дом:
 од ре ђу је основ ну ори јен та ци ју упра вља ња от па дом за на ред ни пе ри од, као 

ре зул тат раз во ја еко но ми је и ин ду стри је; 
 од ре ђу је основ ну ори јен та ци ју упра вља ња от па дом на ба зи стра те шких пла-

но ва ЕУ;
 од ре ђу је хи је рар хи ју мо гу ћих оп ци ја упра вља ња от па дом;
 усме ра ва ак тив но сти у хар мо ни за ци ји за ко но дав ства ко ја је, услед тр жи-

шних зах те ва, не из бе жна у про це су при бли жа ва ња за ко но дав ству ЕУ;
 иден ти фи ку је од го вор но сти за от пад и зна чај и уло гу вла снич ког усме ра ва ња 

ка пи та ла;
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 ус по ста вља ци ље ве упра вља ња от па дом за крат ко роч ни и ду го роч ни пе ри од;
 од ре ђу је уло гу и за дат ке по је ди ним дру штве ним фак то ри ма.

Им пле мен та ци јом стра те ги је по сти же се:
 за шти та и уна пре ђе ње ква ли те та жи вот не сре ди не у це ли ни и ста ња ње них 

чи ни о ца;
 за шти та здра вља љу ди;
 за шти та из во ри шта пит ке во де;
 им пле мен та ци ја прин ци па одр жи вог раз во ја и да ља ин те гра ци ја бри ге о жи-

вот ној сре ди ни у сек тор ске по ли ти ке;
 по бољ ша ње обра зо ва ња о за шти ти жи вот не сре ди не и раз ви ја ње јав не све-

сти; 
 при ме на еко ном ских прин ци па и раз вој еко ном ских при сту па у све пла но ве 

и ци ље ве за шти те жи вот не сре ди не.

Кључ ни ко ра ци ка до сти за њу одр жи вог раз во ја укљу чу ју:
 ја ча ње по сто је ћих ме ра; 
 раз вој но вих ме ра; 
 по ве ћа ну ин те гра ци ју ин те ре са за жи вот ну сре ди ну у оста ле сек тор ске по ли-

ти ке;
 при хва та ње ве ће по је ди нач не од го вор но сти за жи вот ну сре ди ну;
 ак тив ни је уче шће јав но сти у про це си ма до но ше ња од лу ка.

1.2. По себ ни ци ље ви

По себ ни ци ље ви у упра вља њу от па дом су:
 ра ци о нал но ко ри шће ње си ро ви на и енер ги је и упо тре ба ал тер на тив них го ри-

ва из от па да;
 сма ње ње опа сно сти од де по но ва ног от па да за бу ду ће ге не ра ци је;
 ан га жо ва ње до ма ћег зна ња и до ма ћих еко ном ских по тен ци ја ла у ус по ста вља-

њу си сте ма упра вља ња от па дом;
 им пле мен та ци ја ефи ка сне ад ми ни стра тив не и про фе си о нал не ор га ни за ци-

је;
 оси гу ра ње ста бил них фи нан сиј ских ре сур са и под сти цај них ме ха ни за ма за 

ин ве сти ра ње и спро во ђе ње ак тив но сти пре ма прин ци пи ма за га ђи вач пла ћа 
и/или ко ри сник пла ћа;
 им пле мен та ци ја ин фор ма ци о ног си сте ма ко ји по кри ва све то ко ве, ко ли чи не 

и ло ка ци је от па да, по стро је ња за трет ман, пре ра ду и ис ко ри шће ње ма те ри ја-
ла из от па да и по стро је ња за од ла га ње от па да;
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 по ве ћа ње бро ја ста нов ни ка об у хва ће них си сте мом са ку пља ња ко му нал ног 
от па да;
 ус по ста вља ње стан дар да за трет ман от па да;
 сма ње ње, по нов но ко ри шће ње, ре ци кла жа и ре ге не ра ци ја от па да;
 сма ње ње опа сно сти од от па да, при ме ном нај бо љих рас по ло жи вих тех ни ка и 

суп сти ту ци јом хе ми ка ли ја ко ји пред ста вља ју ри зик по жи вот ну сре ди ну и 
здра вље љу ди;
 раз ви ја ње јав не све сти на свим ни во и ма дру штва у од но су на про бле ма ти ку 

от па да;
 одр жи во упра вља ње от па дом.

1.3. Кључ ни прин ци пи упра вља ња от па дом

Кључ ни прин ци пи ко ји се мо ра ју узе ти у об зир при ли ком ус по ста вља ња и 
им пле мен та ци је пла на упра вља ња от па дом су:
 Прин цип одр жи вог раз во ја
 Прин цип бли зи не и ре ги о нал ни при ступ упра вља њу от па дом
 Прин цип пре до стро жно сти
 Прин цип за га ђи вач пла ћа
 Прин цип хи је рар хи је у упра вља њу от па дом
 Прин цип при ме не нај прак тич ни јих оп ци ја за жи вот ну сре ди ну 
 Прин цип од го вор но сти про из во ђа ча.

Прин ци ор жи во раз во ја

Тер мин одр жи ви раз вој зна чи раз вој ко ји се од ви ја на на чин да, у за до во ље-
њу са да шњих по тре ба, не ма ком про ми са са мо гућ но шћу да бу ду ће ге не ра ци је за-
до во ље сво је по тре бе. Одр жи во упра вља ње от па дом зна чи ефи ка сни је ко ри шће ње 
ре сур са, сма ње ње ко ли чи не про из ве де ног от па да, и, ка да је от пад већ про из ве ден, 
по сту па ње са њим на та кав на чин да то до при не се ци ље ви ма одр жи вог раз во ја.

Прин ци бли зи не и ре и о нал ни ри су ура вља њу о а ом

Прин цип бли зи не зна чи да от пад тре ба тре ти ра ти или од ло жи ти што је 
мо гу ће бли же тач ки ње го вог на ста ја ња. Оп шти не су од го вор не за упра вља ње ко-
му нал ним от па дом. При ли ком из бо ра ло ка ци ја по стро је ња за трет ман и ло ка ци је 
за од ла га ње, ло кал не вла сти тре ба да по шту ју прин цип бли зи не. Прин цип има за 
циљ да се из бег не не же ље ни ути цај тран спор та от па да на жи вот ну сре ди ну. Ме ђу-
тим, тај ути цај за ви си од ло кал них усло ва и окол но сти. При ме на овог прин ци па ће 
та ко ђе ва ри ра ти у за ви сно сти од ти па от па да о ко ме се ра ди, ње го вој за пре ми ни, 
по тен ци јал ном ути ца ју на жи вот ну сре ди ну, на чи на ње го вог од ла га ња и на чи на 
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тран спор та. Мо ра се ус по ста ви ти рав но те жа из ме ђу прин ци па бли зи не и еко но-
мич но сти. У од ре ђе ним слу ча је ви ма еко но мич ност мо же зна чи ти да се не ки трет-
ман, по нов но ко ри шће ње или де по но ва ње ло ци ра да ље од тач ке на ста ја ња от па да. 
То, та ко ђе, зна чи да од ре ђе ни ти по ви от па да мо гу би ти из ве же ни ра ди од го ва ра ју-
ћег трет ма на у крат ко роч но/сре де ње роч ном пе ри о ду.

Ве ћи на от па да тре ба да бу де тре ти ра на или од ло же на у ре ги о ну у ко јем је 
про из ве де на. Ре ги о нал но упра вља ње от па дом под ра зу ме ва раз ви ја ње стра те шких 
пла но ва упра вља ња от па дом на ни воу ре ги је или дру ге те ри то ри јал не це ли не а ко-
ји тре ба да узму у об зир:
 За ко но дав ство ЕУ
 По ли ти ке и прин ци пе упра вља ња от па дом на на ци о нал ном ни воу
 На ци о нал не и ре ги о нал не стра те ги је и пла но ве.

Прин ци ре о сро жно си

Прин цип пре до стро жно сти зна чи да „уко ли ко по сто ји мо гућ ност озбиљ не 
или не по врат не ште те, не до ста так пу не на уч не по у зда но сти не мо же би ти раз лог 
за не пред у зи ма ње ме ра за спре ча ва ње де гра да ци је жи вот не сре ди не“. 

Прин ци за а ђи вач ла ћа

Прин цип за га ђи вач пла ћа зна чи да за га ђи вач мо ра да сно си пу не тро шко ве 
по сле ди ца сво јих ак ци ја. По тен ци јал ни тро шко ви трет ма на и од ла га ња от па да се 
мо ра ју ре флек то ва ти у це ни про из во да и на пла та ма ве за ним за упра вља ње от па-
да. 

Прин ци хи је рар хи је ура вља ња о а ом

Хи је рар хи ја упра вља ња от па дом пред ста вља ре до след при о ри те та у прак си 
упра вља ња от па дом: 
 Пре вен ци ја ства ра ња от па да и ре дук ци ја - ми ни ми за ци ја ко ри шће ња ре сур-

са и сма ње ње ко ли чи на и/или опа сних ка рак те ри сти ка ге не ри са ног от па да
 По нов на упо тре ба - по нов но ко ри шће ње про из во да за исту или дру гу на ме-

ну
 Ре ци кла жа - по нов ни трет ман от па да ра ди ко ри шће ња као си ро ви не у про из-

вод њи истог или раз ли чи тог про из во да
 Ис ко ри шће ње - ис ко ри шће ње вред но сти от па да кроз ком по сти ра ње, про из-

вод њу/по врат енер ги је и дру ге тех но ло ги је
 Од ла га ње от па да - уко ли ко не по сто ји дру го од го ва ра ју ће ре ше ње, од ла га ње 

от па да де по но ва њем или спа љи ва њем без ис ко ри шће ња енер ги је. 
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Прин ци пе тре ба раз ма тра ти по ве за но са дру гим прин ци пи ма, као што је 
прин цип нај прак тич ни јих оп ци ја за жи вот ну сре ди ну.

Прин ци ри ме не нај рак ич ни јих о ци ја за жи во ну сре и ну
Прин цип нај прак тич ни јих оп ци ја за жи вот ну сре ди ну је си сте мат ски и кон-

сул та тив ни про цес до но ше ња од лу ка ко ји об у хва та за шти ту и очу ва ње жи вот не 
сре ди не. Про цес нај прак тич ни јих оп ци ја за жи вот ну сре ди ну уста но вља ва, за да те 
ци ље ве и окол но сти, оп ци ју или ком би на ци ју оп ци ја ко ја да је нај ве ћу до бит или 
нај ма њу ште ту за жи вот ну сре ди ну у це ли ни, уз при хва тљи ве тро шко ве, ка ко ду го-
роч но, та ко и крат ко роч но. 

 

Прин ци о о вор но си ро из во ђа ча

Овај прин цип зна чи да про из во ђа чи, уво зни ци, ди стри бу те ри и про дав ци 
про из во да ко ји ути чу на по раст ко ли чи не от па да, тре ба да сно се ко лек тив ну од-
го вор ност за на ста ли от пад. Зна че ње ре чи про из во ђач у овом кон тек сту је мно го 
ши ре од уоби ча је ног. Раз ма тра ју ћи жи вот ни век про из во да, ни је са мо про из во ђач 
онај ко ји ути че на ства ра ње от па да, већ и оста ли у том лан цу има ју ве ли ку уло гу. 
Ме ђу тим, про из во ђач је си гур но нај зна чај ни ји, об зи ром на то да ути че на са став и 
осо би не про из во да. Овај прин цип ука зу је да про из во ђа чи от па да тре ба да ути чу 
на:
 Ми ни ми за ци ју ства ра ња от па да
 Раз вој про из во да ко ји су ре ци кла бил ни 
 Раз вој тр жи шта за по нов но ко ри шће ње и ре ци кла жу њи хо вих про из во да.

1.3.1. Оста ли прин ци пи

По ред на ве де них прин ци па, за раз вој и им пле мен та ци ју ове стра те ги је, нео п-
ход но је узе ти у об зир сле де ће:
 По сти за ње и одр жа ва ње ефек тив не рав но те же из ме ђу еко ном ског раз во ја и 

за шти те жи вот не сре ди не
 Ства ра ње отво ре ног и флек си бил ног тр жи шта за услу ге упра вља ња от па-

дом
 Обез бе ђе ње им пле мен та ци је стра те ги је
 Увек кад је мо гу ће, ко ри сти ти еко ном ске ин стру мен те, пре не го прав не, у ци-

љу ини ци ра ња и под сти ца ња про ме на ко је су у скла ду са овим стра те шким 
ци ље ви ма.

Бу ду ће упра вља ње от па дом тре ба да бу де за сно ва но на сле де ћим прин ци пи-
ма: 
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 Раз ма тра ње нај прак тич ни јих оп ци ја за жи вот ну сре ди ну за све то ко ве от па-
да
 Ре ги о нал ни при ступ упра вља њу от па дом, уз мо гућ но сти из бо ра ло ка ци је 

ко ја не ис кљу чу је шум ско зе мљи ште и ло ка ци је Вој ске СЦГ ко је се ви ше не 
мо гу или не же ле ко ри сти ти за ту на ме ну
 Прин цип бли зи не 
 Хи је рар хи ја от па да.

1.4. Кла си фи ка ци ја от па да

От пад се ге не рал но де ли на кон тро ли са ни и не кон тро ли са ни от пад. 
Кон тро ли са ни от пад об у хва та кућ ни (от пад из до ма ћин ста ва), ко мер ци јал ни 

и ин ду стриј ски от пад, укљу чу ју ћи ме ди цин ски от пад. Ови от па ди мо гу би ти инерт-
ни, не-опа сни или опа сни.

От пад из до ма ћин ства (кућ ни от пад), ко ји ни је опа сан, још се озна ча ва и као 
ко му нал ни от пад, од но сно от пад ко ји се са ку пља са од ре ђе не те ри то ри јал не це ли-
не, нај че шће оп шти не.

Не кон тро ли са ни от пад об у хва та по љо при вред ни от пад и от пад из ру дар ства 
и ка ме но ло ма.

У скла ду са по ли ти ком упра вља ња от па дом ЕУ, по себ но се из два ја ју сле де ћи 
то ко ви от па да: 
 Кућ ни, ко мер ци јал ни и нео па сан ин ду стриј ски от пад 
 От пад од ам ба ла же 
 Ко ри шће ни аку му ла то ри и ба те ри је
 Не у по тре бљи ва во зи ла
 Ста ре гу ме
 От пад на уља
 ПЦБ от пад
 Опа сан от пад
 Елек трон ска опре ма 
 Муљ из по стро је ња за трет ман от пад них во да 
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2. ПРАВ НИ ОКВИР ЗА УПРА ВЉА ЊЕ ОТ ПА ДОМ

Нај е фек тив ни је од лу ке у упра вља њу от па дом мо гу би ти до не те при хва та њем 
ин те грал ног при сту па. Кључ ни еле мен ти ин те грал ног упра вља ња от па дом су сле-
де ћи: 
 иден ти фи ка ци ја сва ког по је ди нач ног ко ра ка у про це су упра вља ња от па дом 

- од лу ке тре ба да узму у об зир са ку пља ње, тран спорт, сор ти ра ње, трет ман 
и ре ци кла жу или од ла га ње от па да, и у слу ча ју ре ци кла же, иден ти фи ка ци ју 
крај ње упо тре бе или тр жи шта за до би је ни про из вод или енер ги ју
 укљу чи ва ње свих кључ них уче сни ка - ин те грал ни при ступ упра вља њу от па-

дом де фи ни ше до при но се ко ји све за ин те ре со ва не стра не мо гу на пра ви ти у 
раз во ју и до сти за њу за јед нич ких ци ље ва 
 оп ци је упра вља ња от па дом - пла ни ра ње упра вља ња зна чај ним ко ли чи на ма 

раз ли чи тих вр ста от па да тре ба да се осло ни на нај прак тич ни је оп ци је по жи-
вот ну сре ди ну 
 парт нер ство - спе ци јал но из ме ђу оних ин сти ту ци ја за ду же них за упра вља ње 

от па дом. 

2.1. Од го вор но сти ин сти ту ци ја у упра вља њу от па дом

Вла да и На род на скуп шти на обез бе ђу ју за кон ски оквир за одр жи во упра вља-
ње от па дом, еко ном ске ин стру мен те за спро во ђе ње упра вља ња от па дом и да ути чу 
на раз ви ја ње јав не све сти у дру штву,  ини ци ра ју раз го во ре за ин те ре со ва них стра-
на у ци љу ус по ста вља ња парт нер ства у упра вља њу от па дом. 

Над ле жни ор га ни и ор га ни за ци је за упра вља ње от па дом су:
 Ми ни стар ство;
 над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не; 
 над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве;
 Аген ци ја за ре ци кла жу;
 овла шће на ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ње от па да.

Ми ни стар ство:
 раз ви ја и пред ла же Стра те ги ју упра вља ња от па дом Вла ди Ре пу бли ке Ср би-

је;
 при пре ма про пи се и тех нич ке стан дар де;
 из да је до зво ле про пи са не за ко ном и во ди од го ва ра ју ће ре ги стре;
 ко ор ди ни ра по сло ве упра вља ња от па дом од зна ча ја за Ре пу бли ку и пра ти 

ста ње;
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 усва ја пла но ве упра вља ња от па дом за ви ше оп шти на;
 вр ши функ ци је у скла ду са ме ђу на род ним уго во ри ма и спо ра зу ми ма;
 из да је до зво ле за увоз, из воз и тран зит от па да;
 ус по ста вља ин фор ма ци о ни си стем о от па ду на те ри то ри ји Ре пу бли ке.

Над ле жни ор ган ауто ном не по кра ји не:
 усва ја пла но ве упра вља ња от па дом за ви ше оп шти на на сво јој те ри то ри ји;
 уче ству је у раз ви ја њу и пред ла га њу Стра те ги је упра вља ња от па дом Вла ди 

Ре пу бли ке Ср би је;
 ко ор ди ни ра по сло ве упра вља ња от па дом од зна ча ја за ауто ном ну по кра ји ну 

и пра ти ста ње;
 да је ми шље ње у по ступ ку из да ва ња до зво ла у скла ду са про пи си ма;
 ус по ста вља ин фор ма ци о ни си стем о от па ду на те ри то ри ји ауто ном не по кра-

ји не.

Је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, пре ко сво јих над ле жних ор га на:
 раз ви ја и до но си ло кал ни план упра вља ња от па дом;
 уре ђу је, обез бе ђу је, ор га ни зу је и спро во ди упра вља ње ко му нал ним от па дом 

на сво јој те ри то ри ји;
 уре ђу је по сту пак на пла те услу га у обла сти упра вља ња ко му нал ним от па-

дом;
 да је ми шље ња у по ступ ку из да ва ња до зво ла у скла ду са про пи си ма;
 уче ству је у до но ше њу од лу ка за из град њу по стро је ња за трет ман и ко нач но 

од ла га ње опа сног от па да;
 вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не по себ ним за ко ном.

Две или ви ше оп шти на мо гу за јед нич ки обез бе ди ти и спро во ди ти упра вља-
ње от па дом уко ли ко је то њи хов за јед нич ки ин те рес. 

Аген ци ја за ре ци кла жу у обла сти упра вља ња от па дом оба вља сле де ће по сло-
ве:
 пра ће ње ста ња и кон тро лу ко ри шће ња се кун дар них си ро ви на;
 ис тра жи ва ње тр жи шта се кун дар них си ро ви на;
 во ђе ње по да та ка о рас по ло жи вим и по треб ним ко ли чи на ма се кун дар них си-

ро ви на и ба зе по да та ка о се кун дар ним си ро ви на ма;
 обез бе ђу је про гра ме, сту ди је и ана ли зе тех нич ко тех но ло шких мо гућ но сти 

ко ри шће ња се кун дар них си ро ви на, мо гућ но сти за ло ци ра ње обје ка та за де-
по но ва ње, скла ди ште ње и ре ци кла жу;
 ка рак те ри за ци ју и ка те го ри за ци ју от па да ка;
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 да ва ње ми шље ња о на чи ну ка те го ри за ци је от па да ка на се кун дар не си ро ви не 
и ко му нал ни от пад;
 уво ђе ње но вих тех но ло ги ја и по сту па ка за ре ци кла жу
 спро во ди еду ка ци ју ста нов ни штва о мо гућ но сти ма и на чи ну  ре ци кли ра ња 

от па да ка;
 оства ру је са рад њу са до ма ћим и ме ђу на род ним струч ним ор га ни за ци ја ма и 

екс пер ти ма, као и спе ци ја ли зо ва ним аген ци ја ма.

2.2. По сто је ћи про пи си у упра вља њу от па дом 

Упра вља ње от па дом уре ђе но је ве ли ким бро јем про пи са и то ка ко оних ко-
је је до не ла СРЈ та ко и оних ко је је до не ла Ре пу бли ка Ср би ја. Овим про пи си ма за 
упра вља ње от па дом пар ци јал но се уре ђу ју (за ви сно од вр сте и свој ста ва от па да) 
и про пи су ју ме ре за шти те жи вот не сре ди не од штет ног деј ства от па да и опа сног 
от па да. 

Про пи си ко ји су до не ти у СРЈ при ме њу ју се као ре пу блич ки про пи си до до но-
ше ња но вих, у скла ду са Устав ном по ве љом и за ко ном о ње ном спро во ђе њу:

1. За кон о осно ва ма за шти те жи вот не сре ди не (″Сл. лист СРЈ″, бр. 24/98, 24/99, 
44/99) ко ји уре ђу је пи та ња пре ко гра нич ног кре та ња от па да у скла ду са Ба зел-
ском кон вен ци јом и ди рек ти ва ма ЕУ 

2.  Пра вил ник о до ку мен та ци ји ко ја се под но си уз зах тев за из да ва ње до зво ле за 
увоз, из воз и тран зит от па да (″Сл. лист СРЈ″, бр.69/99)

3.  За кон о пре во зу опа сних ма те ри ја (″Сл. лист СФРЈ″, бр. 27/90, 45/90 и ″Сл. 
лист СРЈ″, бр. 24/94, 28/96, 21/99, 44/99) ко јим се уре ђу ју усло ви под ко ји ма се 
вр ши пре воз опа сних ма те ри ја и рад ње ко је су у ве зи са тим пре во зом  

4.  За кон о про из вод њи и про ме ту отров них ма те ри ја (″Сл. лист СРЈ″, бр. 15/95, 
28/96, 37/02) ко јим се уре ђу је про из вод ња и про мет отро ва, као и на чин уни-
шта ва ња не у по тре бље них отро ва и по сту па ње са ам ба ла жом у ко ју се па ку ју 
отро ви

5.  Пра вил ник о уни шта ва њу не у по тре бље них отро ва и ам ба ла же ко ја је ко ри-
шће на за па ко ва ње отро ва и о на чи ну по вла че ња отро ва из про ме та (″Сл. 
лист СФРЈ″, број 7/83)  

6.  За кон о про из вод њи и про ме ту ле ко ва (″Сл. лист СРЈ″, број 18/93, 24/94, 
28/96, 21/99, 23/02) ко јим се, из ме ђу оста лог, уре ђу је и по вла че ње из про ме та 
ле ко ва, по моћ них ле ко ви тих и ме ди цин ских сред ста ва

7.  Пра вил ник о на чи ну уни шта ва ња ле ко ва, по моћ них ле ко ви тих сред ста ва и 
ме ди цин ских сред ста ва (″Сл. лист СРЈ″, бр.16/94, 22/94)

8.  Ца рин ски за кон (″Сл. лист СРЈ″, бр.  45/92, 16/ 93, 50/93, 24/94, 28/96, 29/97, 
59/98, 17/99, 23/01, 36/02) ко јим се уре ђу је пре ла зак ро бе (из ме ђу оста лог и 



16

оне ко ја је штет на или опа сна за жи вот ну сре ди ну) пре ко ца рин ског под руч ја 
СРЈ  и на чин по сту па ња са та квом ро бом 

9.  За кон о сло бод ним зо на ма (″Сл. лист СРЈ″, бр. 81/94, 28/96) ко јим се утвр ђу ју, 
из ме ђу оста лог и усло ви за рад сло бод не зо не, де лат но сти ко је се мо гу оба-
вља ти у зо ни и усло ви за оба вља ње тих де лат но сти

10. За кон о пред у зе ћи ма (″Сл. лист СРЈ″, бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01, 
36/02) Пре ма овом за ко ну пред у зе ће ко је оба вља де лат ност ко ја се од но си 
на про из вод њу, про мет, ди стри бу ци ју, пре ра ду и ускла ди ште ње ма те ри ја 
опа сних и штет них по здра вље љу ди и жи вот ну сре ди ну мо же да от поч не са 
оба вља њем де лат но сти ако над ле жни ор ган до не се ре ше ње о ис пу ње но сти 
усло ва у по гле ду тех нич ке опре мље но сти, за шти те на ра ду и за шти те и уна-
пре ђе ња жи вот не сре ди не, као и дру ге про пи са не усло ве.

11. За кон о за шти ти жи во ти ња од за ра зних бо ле сти ко је угро жа ва ју це лу зе мљу 
(″Сл. лист СФРЈ″, бр. 43/86, 53/91 и ″Сл. лист СРЈ″, бр. 24/94, 28/96) ко јим се, 
из ме ђу оста лог, уре ђу је и на чин не шко дљи вог укла ња ња жи во тињ ских ле ше-
ва и от па да ка жи во тињ ског по ре кла 

12. Пра вил ник о на чи ну не шко дљи вог укла ња ња жи во тињ ских ле ше ва и от па да-
ка жи во тињ ског по ре кла и о усло ви ма ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју објек ти и 
опре ма за са би ра ње, не шко дљи во укла ња ње и утвр ђи ва ње узро ка уги ну ћа и 
пре во зна сред ства за тран спорт жи во тињ ских ле ше ва и от па да ка жи во тињ-
ског по ре кла (″Сл. лист СФРЈ″, бр. 53/89)

13. За кон о за шти ти би ља (″Сл. лист СРЈ″, бр. 24/98, 26/98) ко јим се уре ђу је и 
на чин по сту па ња укљу чу ју ћи и уни шта ва ње би ља за ра же ног штет ним ор га-
ни зми ма, од у зе тих по шиљ ки пе сти ци да и ђу бри ва

14. Пра вил ник о на чи ну уни шта ва ња би ља ка за ко је су на ре ђе не ме ре уни шта ва-
ња  (″Сл. лист СРЈ″, бр 24/98)

15. Пра вил ник о вр ста ма ам ба ла же за пе сти ци де и ђу бри ва и о уни шта ва њу пе-
сти ци да и ђу бри ва (″Сл. лист СРЈ″, бр. 35/99, 63/01)

16. Кри вич ни за кон СРЈ (″Сл. лист СФРЈ″, бр.44/76, 36/77, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90, 
38/90, 45/90, 54/90 и ″Сл. лист СРЈ″, бр.35/92, 37/93, 24/94, 61/01) Кри вич ним 
де лом ″Уно ше ње опа сних ма те ри ја у СРЈ″ из чла на 248а овог за ко на про пи са-
на је ка зна за оно га ко про тив но про пи си ма уне се у СРЈ за жи вот и здра вље 
љу ди штет не ра ди о ак тив не или дру ге опа сне ма те ри је или от пад, као и ка зну 
за оно га ко зло у по тре бом свог слу жбе ног по ло жа ја или овла шће ња про тив-
но про пи си ма омо гу ћи да се та кве ма те ри је уне су у СРЈ. 

Про пи си ко ји су до не ти у Ре пу бли ци Ср би ји и ко ји су у при ме ни су:
17. За кон о за шти ти жи вот не сре ди не (″Сл. гла сник РС″, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 

67/93, 48/94 и 53/95) Овим за ко ном је де фи ни са но да су опа сне и штет не ма те-



17

ри је, га со ви те, теч не или чвр сте ма те ри је на ста ле у про це су про из вод ње, при 
упо тре би, про ме ту, пре во зу, скла ди ште њу и чу ва њу ко је мо гу сво јим осо би-
на ма и хе миј ском ре ак ци ја ма угро зи ти жи вот и здра вље љу ди или жи вот ну 
сре ди ну, као и си ро ви не од ко јих се про из во де опа сне ма те ри је и от пад ако 
има осо би не тих ма те ри ја.  

18. Пра вил ник о гра нич ним вред но сти ма, ме то да ма ме ре ња ими си је, кри те ри-
ју ми ма за ус по ста вља ње мер них ме ста и еви ден ци ји по да та ка („Сл. гла сник 
РС“ бр. 54/92 и 30/99) ко јим се про пи су ју гра нич не вред но сти ими си је, ими-
си је упо зо ре ња, епи зод ног за га ђе ња ва зду ха, ме то де си сте мат ског ме ре ња 
ими си је, кри те ри ју ми за ус по ста вља ње мер них ме ста и на чин еви ден ти ра ња 
по да та ка;

19. Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње ло ка ци је и уре ђе ње де по ни ја от-
пад них ма те ри ја („Сл. гла сник РС“ бр. 54/92) ко јим се про пи су ју кри те ри ју ми 
за ло ци ра ње де по ни ја от пад них ма те ри ја, на чин са ни тар но-тех нич ког уре ђе-
ња де по ни ја ра ди за шти те жи вот не сре ди не, као и усло ви и на чин пре стан ка 
ко ри шће ња де по ни је; 

20. Пра вил ник о ана ли зи ути ца ја обје ка та, од но сно ра до ва на жи вот ну сре ди ну 
(„Сл. гла сник РС“ бр. 61/92) ко јим се од ре ђу ју вр сте обје ка та, од но сно ра до ва 
за чи ју се из град њу, од но сно ре кон струк ци ју и из во ђе ње оба ве зно вр ши ана-
ли за ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, као и са др жај, на чин из ра де и ве ри фи ка ци-
је ана ли зе;

21. Пра вил ник о ме то до ло ги ји за про це ну опа сно сти од хе миј ског уде са и од 
за га ђи ва ња жи вот не сре ди не, ме ра ма при пре ме и ме ра ма за от кла ња ње по-
сле ди ца („Сл. гла сник РС“ бр. 60/94 и 63/94) ко јим се про пи су је ме то до ло ги ја 
за про це ну опа сно сти, од но сно ри зи ка од хе миј ског уде са и опа сно сти од 
за га ђи ва ња жи вот не сре ди не, о ме ра ма при пре ме за мо гу ћи хе миј ски удес 
и ме ра ма за от кла ња ње по сле ди ца хе миј ског уде са, као и на чин во ђе ња еви-
ден ци је о вр ста ма и ко ли чи на ма опа сних ма те ри ја у про из вод њи, упо тре би, 
пре во зу, про ме ту, скла ди ште њу и од ла га њу; 

22. Пра вил ник о на чи ну по сту па ња са от па ци ма ко ји има ју свој ства опа сних 
ма те ри ја („Сл. гла сник РС“ бр. 12/95) ко јим се уре ђу је на чин по сту па ња са 
по је ди ним от па ди ма ко ји има ју свој ство опа сних ма те ри ја, на чин во ђе ња еви-
ден ци ја о вр ста ма и ко ли чи на ма опа сних ма те ри ја у про из вод њи, упо тре би, 
пре во зу, про ме ту, скла ди ште њу и од ла га њу и да је ка те го ри за ци ја от па да у 
скла ду са Ба зел ском кон вен ци јом;

23. Пра вил ник о гра нич ним вред но сти ма еми си је, на чи ну и ро ко ви ма ме ре ња и 
еви ден ти ра ња по да та ка („Сл. гла сник РС“ бр. 30/97) ко јим се од ре ђу ју гра нич-
не вред но сти еми си је штет них и опа сних ма те ри ја у ва здух на ме сту из во ра 
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за га ђи ва ња, на чин и ро ко ви ме ре ња и еви ден ти ра ња по да та ка о из вр ше ним 
ме ре њи ма

24. За кон о по сту па њу са от пад ним ма те ри ја ма (″Сл. гла сник РС″, бр. 25/96) 
Овим за ко ном уре ђу је се по сту па ње са от пад ним ма те ри ја ма ко је се мо гу 
ко ри сти ти као се кун дар не си ро ви не, на чин њи хо вог при ку пља ња, усло ви 
пре ра де и скла ди ште ња, као и по сту па ње са от пад ним ма те ри ја ма ко је не ма-
ју упо треб ну вред ност и не мо гу се ко ри сти ти као се кун дар не си ро ви не

25. Пра вил ник о усло ви ма и на чи ну раз вр ста ва ња, па ко ва ња и чу ва ња се кун дар-
них си ро ви на („Сл. гла сник РС“, број 55/01) ко јим се про пи су ју бли жи усло ви 
и на чин раз вр ста ва ња, па ко ва ња и чу ва ња от па да - се кун дар них си ро ви на 
ко је се мо гу ко ри сти ти не по сред но или до ра дом, од но сно пре ра дом, а по ти чу 
из тех но ло шких про це са про из вод ње, ре ци кла же, пре ра де или ре ге не ра ци је 
от пад них ма те ри ја, услу га, по тро шње или дру гих де лат но сти и уз ко ји се да ју 
ли сте от па да и ка та лог от па да уса гла шен са про пи си ма ЕУ 

26. За кон о на ци о нал ним пар ко ви ма (″Сл. гла сник РС″, бр. 39/93, 53/93, 67/93, 
48/94) ко јим се за бра њу је де по но ва ње ко му нал ног и ин ду стриј ског от па да, 
ра ди о ак тив них и дру гих опа сних ма те ри ја на про сто ру на ци о нал ног пар ка;

27. За кон о ко му нал ним де лат но сти ма (″Сл. гла сник РС″, бр.16/97, 42/98) ко јим 
се уре ђу ју оп шти усло ви и на чин оба вља ња ко му нал них де лат но сти и де фи-
ни ше да у ко му нал не де лат но сти спа да, из ме ђу оста лог, и пре чи шћа ва ње и 
од во ђе ње ат мос фер ских и от пад них во да и одр жа ва ње де по ни ја, те да је овла-
шће ње оп шти ни, гра ду, од но сно гра ду Бе о гра ду да у скла ду са овим за ко ном 
уре ђу ју и обез бе ђу ју усло ве оба вља ња ко му нал них де лат но сти и њи хо вог 
раз во ја

28. За кон о во да ма (″Сл. гла сник РС″, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96) Овим 
за ко ном се про пи су је за ко је објек те су по треб ни во до при вред ни усло ви и 
во до при вред на са гла сност у ко је спа да ју и ин ду стриј ски објек ти чи је се от-
пад не во де ис пу шта ју у по вр шин ске и под зем не во де или јав ну ка на ли за ци ју, 
по стро је ња за пре чи шћа ва ње и објек ти за од во ђе ње и ис пу шта ње от пад них 
во да, ин ду стриј ске и ко му нал не де по ни је

29. За кон о по љо при вред ном зе мљи шту (″Сл. гла сник РС″, бр. 49/92, 53/93, 67/93, 
48/94, 46/95, 54/96, 14/00) ко јим се про пи су ју усло ви за од ла га ње ја ло ви не, 
пе пе ла и шља ке на по љо при вред ном зе мљи шту и уре ђу је ре кул ти ва ци ја по-
љо при вред ног зе мљи шта ко је је ко ри шће но за од ла га ње ја ло ви не, пе пе ла и 
шља ке 

30. За кон о здрав стве ној за шти ти жи во ти ња (″Сл. гла сник РС″,  бр. 37/91, 50/92, 
33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/00) ко јим се про пи су ју усло ви 
и на чин не шко дљи вог укла ња ња жи во тињ ских ле ше ва 
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31. Пра вил ник о на чи ну не шко дљи вог укла ња ња и ис ко ри шћа ва ња жи во тињ-
ских ле ше ва (″Сл. гла сник СРС″,  бр. 7/81)

32. Пра вил ник о усло ви ма ко је мо ра ју да ис пу ња ва ју објек ти у ко ји ма се вр ши 
не шко дљи во укла ња ње и пре ра да жи во тињ ских ле ше ва, кла нич них кон фи-
ска та и кр ви (″Сл. гла сник СРС″,  бр. 7/81)

33. За кон о ру дар ству (″Сл. гла сник РС″,  бр. 44/95) ко јим се про пи су је да је за до-
би ја ње одо бре ња за екс пло а та ци ју по тре бан и про је кат ре кул ти ва ци је де гра-
ди ра ног зе мљи шта, про пи су је оба ве за пред у зе ћа да у то ку и по за вр ше ним 
ра до ви ма на екс пло а та ци ји ми не рал них си ро ви на из вр ши ре кул ти ва ци ју 
зе мљи шта у све му пре ма про јек ту ре кул ти ва ци је и да пре ду зме дру ге ме ре 
за шти те зе мљи шта на ко ме су се из во ди ли ра до ви  

34. За кон о ге о ло шким ис тра жи ва њи ма (″Сл. гла сник РС″, бр.44/95) ко јим се уре-
ђу ју усло ви и на чин из во ђе ња ге о ло шких ис тра жи ва ња 

35. Уред ба о пре во зу опа сних ма те ри ја у друм ском и же ле знич ком са о бра ћа ју 
(″Сл. гла сник РС″, бр. 53/02) ко јом су бли же про пи са ни усло ви и на чин оба-
вља ња пре во за опа сних ма те ри ја у друм ском и же ле знич ком са о бра ћа ју 

36. За кон о при ват ним пред у зет ни ци ма (″Сл. гла сник СРС″, бр. 54/89, 9/90 и ″Сл. 
гла сник РС″,  бр.46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02) ко јим је про пи са но да 
је пред у зет ник ли це ко је оба вља од ре ђе не де лат но сти ду жан да при ба ви акт 
над ле жног ор га на о утвр ђи ва њу ис пу ње но сти про пи са них усло ва у по гле ду 
без бед но сти и за шти те здра вља, за шти те на ра ду, за шти те жи вот не сре ди не, 
са ни тар но-хи ги јен ских и здрав стве них усло ва и опре мље но сти, као и дру гих 
про пи са них усло ва пре от по чи ња ња оба вља ња де лат но сти

37. За кон о ло кал ној са мо у пра ви („Сл.гла сник РС“, бр. 9/2002) утвр ђу је да оп шти-
на до но си: про гра ме раз во ја; ур ба ни стич ке пла но ве; бу џет и за вр шни ра чун; 
уре ђу је и обез бе ђу је оба вља ње и раз вој ко му нал них де лат но сти (одр жа ва ње 
чи сто ће у гра до ви ма и на се љи ма, одр жа ва ње де по ни ја...), као и ор га ни за ци о-
не, ма те ри јал не и дру ге усло ве за њи хо во оба вља ње; ста ра се о за шти ти жи-
вот не сре ди не итд. Из вор ни јав ни при хо ди оп шти не су: ло кал не ко му нал не 
так се, на кна де за за шти ту жи вот не сре ди не, при хо ди од кон це си о не на кна де 
за оба вља ње ко му нал них де лат но сти и при хо да од дру гих кон це си о них по-
сло ва ко је је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве за кљу чу је на осно ву За ко на

38. За кон о утвр ђи ва њу над ле жно сти ауто ном не по кра ји не Вој во ди не („Сл.гла-
сник РС“, Но. 6/2002) Над ле жно сти ауто ном не по кра ји не Вој во ди на су да на 
сво јој те ри то ри ји, пре ко сво јих ор га на, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 
област за шти те жи вот не сре ди не: до но си про грам за шти те и раз во ја жи вот-
не сре ди не, као и утвр ђу је ме ре за ње го во спро во ђе ње, у са гла сно сти са основ-
ним ци ље ви ма од ре ђе ним на ре пу блич ком ни воу; уре ђу је по је ди на пи та ња 
за шти те, уна пре ђи ва ња жи вот не сре ди не од ин те ре са; обез бе ђу је пра ће ње 
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ста ња чи ни ла ца жи вот не сре ди не и овла шћу је струч не ор га ни за ци је за оба-
вља ње тих по сло ва; да је са гла сност на ана ли зу  ути ца ја ра до ва и обје ка та 
на жи вот ну сре ди ну, за објек те и ра до ве за ко је гра ђе вин ску до зво лу из да је 
над ле жни ор ган АП; обра зу је ин фор ма ци о ни под си стем за за шти ту и уна пре-
ђе ње жи вот не сре ди не, као део је дин стве ног ин фор ма ци о ног си сте ма Ре пу-
бли ке Ср би је; вр ши управ ни над зор у обла сти ма за шти те жи вот не сре ди не, 
осим у обла сти ма опа сних ма те ри ја и очу ва ња би о ди вер зи те та 

39. За кон о кон це си ја ма („Сл.Гла сник РС“, бр. 20/97, 22/97, 25/97, 55/2003) ре гу-
ли ше усло ве, на чин и про це ду ру да ва ња кон це си ја. Пред мет кон це си је мо же 
би ти из град ња, одр жа ва ње и ко ри шће ње ко му нал них обје ка та за вр ше ње ко-
му нал них де лат но сти, ис тра жи ва ње и екс пло а та ци ја ми не рал них си ро ви на 
и др. 

40. За кон о пла ни ра њу и из град њи („Сл.гла сник РС“, бр. 47/2003) уре ђу је усло ве 
и на чин пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра, уре ђи ва ња и ко ри шће ња гра ђе вин-
ског зе мљи шта и из град ња обје ка та.

Пред лог За ко на о си сте му за шти те жи вот не сре ди не Ре пу бли ке Ср би је се у 
овом тре нут ку на ла зи пред На род ном скуп шти ном Ре пу бли ке Ср би је у за вр шној 
фа зи усва ја ња. За кон уре ђу је на чел но и упра вља ње от па дом. Сма ње ње, по нов но 
ко ри шће ње, ре ци кла жа и ре ге не ра ци ја от па да је је дан он осно ва одр жи вог упра-
вља ња при род ним вред но сти ма и за шти те жи вот не сре ди не. Упра вља ње от па дом 
под ра зу ме ва са ку пља ње, сор ти ра ње, тран спорт и трет ман от па да, ње го во скла ди-
ште ње и од ла га ње на или ис под зе мље, про мет, као и опе ра ци је трет ма на нео п-
ход не за ње го ву по нов ну упо тре бу, ре ци кла жу и ре ге не ра ци ју. Пред ло гом за ко на 
осни ва се Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не. 

Пред ви ђе но је да Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди не у обла сти упра вља-
ња от па дом оба вља сле де ће по сло ве:
 да је ми шље ње на пла но ве упра вља ња от па дом у по ступ ку до би ја ња еко ло-

шке до зво ле;
 ус по ста вља, раз ви ја и одр жа ва ба зу по да та ка о от па ду на те ри то ри ји Ре пу бли-

ке;
 вр ши раз вр ста ва ње от па да у од го ва ра ју ће ка те го ри је у скла ду са ли ста ма от-

па да;
 вр ши и дру ге по сло ве утвр ђе не про пи си ма.

На ло кал ном ни воу, оп шти не има ју сво је Од лу ке о ко му нал ном ре ду ко ји ма 
се уре ђу је, обез бе ђу је, ор га ни зу је и спро во ди упра вља ње ко му нал ним от па дом на 
те ри то ри ји оп шти не.
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2.3. От пад и ин те грал на пре вен ци ја и кон тро ла за га ђе ња

Са да шњи си стем из да ва ња до зво ла је вр ло сло жен у Ре пу бли ци Ср би ји. У 
скла ду са но вим За ко ном о пла ни ра њу и из град њи („Сл.гла сник РС“, бр. 47/2003) 
ко ји уре ђу је усло ве и на чин пла ни ра ња и уре ђе ња про сто ра, уре ђи ва ња и ко ри-
шће ња гра ђе вин ског зе мљи шта и из град њу обје ка та, пред ви ђе но је до но ше ње 
план ских до ку ме на та, ур ба ни стич ких пла но ва ко ји ма се ре гу ли шу на чин и оба ве зе 
над ле жних ор га на за про стор но, од но сно ур ба ни стич ко уре ђе ње. 

Про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну и ме ре за шти те жи вот не сре ди не са-
став ни су део ге не рал ног про јек та, идеј ног про јек та и глав ног про јек та.  

Ко ри шће ње гра ђе вин ског зе мљи шта вр ши се за ку пом. Из град ња обје ка та 
вр ши се на осно ву одо бре ња за из град њу за ко је над ле жни ор ган до но си ре ше ње, 
а пре ма тех нич кој до ку мен та ци ји за из град њу обје ка та. Над ле жност за из да ва ње 
одо бре ња за из град њу по стро је ња и уре ђа ја за укла ња ње от па да спа љи ва њем и хе-
миј ским по ступ ци ма, као и обје ка та за про из вод њу, скла ди ште ње и уни шта ва ње 
опа сних ма те ри ја и скла ди ште ње и уни шта ва ње штет них ма те ри ја и от па да ко ји 
има свој ство опа сних ма те ри ја има ми ни стар ство над ле жно за по сло ве гра ђе ви нар-
ства и ор га на ауто ном не по кра ји не над ле жног за по сло ве гра ђе ви нар ства. Одо бре-
ње за из град њу са о бра ћај них обје ка та из да је ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
са о бра ћа ја.

Ко нач ну од лу ку о ло ка ци ји за од ла га ње от па да до но си оп шти на од но сно 
град ко ја из да је одо бре ње за град њу. Нео п ход но је до ста ви ти са гла сност ре пу-
блич ког Ми ни стар ства за по љо при вре ду и во до при вре ду са зах те вом у при ло гу 
у скла ду са За ко ном о во да ма. Во до при вред на до зво ла утвр ђу је на чин и усло ве за 
ко ри шће ње во да и њи хо во ис пу шта ње. Во до при вред ну до зво лу из да је ор ган ко ји 
из да је во до при вред ну са гла сност. Одо бре ње за ко ри шће ње обје ка та из да је се на кон 
из да ва ња во до при вред не до зво ле за да ти обје кат. Уз ове по треб не су са гла сно сти 
и дру гих над ле жних ми ни стар ста ва (са ни тар на, про тив по жар на итд.). Упо треб ну 
до зво лу до но си ор ган над ле жан за из да ва ње одо бре ња за из град њу.

Ста ње прав не уре ђе но сти у обла сти упра вља ња от па дом ука зу је на сле де ће 
про бле ме:
 не до ста так ин стру ме на та и ме ха ни за ма за спро во ђе ње по сто је ће ре гу ла ти-

ве;
 не до ста так прав ног уре ђи ва ња упра вља ња свим вр ста ма от па да; 
 не до вољ на ка дров ска, ор га ни за ци о на и фи нан сиј ска осно ва за оба вља ње по-

сло ва у оп штин ским ор га ни ма;  
 нео бје ди ње на на пла та по тра жи ва ња ЈКП и на сле ђен де фи цит по сло ва ња 

ЈКП;
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 не по сто ја ње ло кал не еко ло шке по ли ци је;
 за о ста ла ду го ва ња пре ма по ве ри о ци ма (оси гу ра ва ју ће дру штво), као и не рав-

но пра ван трет ман по тра жи ва ња од ко ри сни ка услу га (на пла те за ко му нал не 
услу ге за ста ре ва ју за јед ну го ди ну, што је су прот но За ко ну о обли га ци о ним 
од но си ма - три го ди не)
 не ус кла ђе ност са про пи си ма ЕУ.

2.4. За ко но дав ство ЕУ у обла сти упра вља ња от па дом

При ла го ђа ва ње Ба зел ској кон вен ци ји о кон тро ли пре ко гра нич ног кре та ња 
опа сних от па да и њи хо вом од ла га њу, чи ја је чла ни ца Ср би ја и Цр на Го ра, као и 
за ко но дав ству ЕУ је од по себ ног зна ча ја. Пред сто ји ре ви зи ја фо кал не тач ке и над-
ле жног ор га на за им пле мен та ци ју Ба зел ске кон вен ци је и до но ше ње за ко но дав но-
прав не ре гу ла ти ве у обла сти упра вља ња от па дом. 

Основ не Ди рек ти ве Европ ског за ко но дав ства ко је тре ба пре не ти у на ци о нал-
но за ко но дав ство:
 Ди рек ти ва Са ве та 75/442/ЕЕЦ о от па ду (Оквир на ди рек ти ва)
 Ди рек ти ва Са ве та 99/31/ЕЦ о де по ни ја ма от па да
 Ди рек ти ва Са ве та 2000/76/ЕЦ о спа љи ва њу от па да
 Ди рек ти ва Са ве та 94/62/ЕЦ о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду
 Ди рек ти ва  Са ве та 91/157/ЕЕЦ о ба те ри ја ма и аку му ла то ри ма ко ји са др же 

опа сне суп стан це
 Ди рек ти ва 86/278/ЕЕЦ о за шти ти жи вот не сре ди не и по себ но зе мљи шта у 

слу ча ју ко ри шће ња се кун дар них ђу бри ва у по љо при вре ди
 Ди рек ти ва Са ве та 75/439/ЕЕЦ о од ла га њу от пад них уља
 Ди рек ти ва Са ве та 2000/53/ЕЦ о ис тро ше ним во зи ли ма
 Ди рек ти ва 91/689/ЕЕЦ о опа сном от па ду ко ја за ме њу је 78/319/ЕЕЦ о отров-

ним и опа сним от па ди ма
 Ди рек ти ва 84/631/ЕЕЦ о над зо ру и кон тро ли у за јед ни ци пре ко гра нич ног 

пре но са опа сних от па да
 Ди рек ти ва 89/369/ЕЕЦ о ре дук ци ји за га ђе ња из но вих град ских по стро је ња 

за спа љи ва ње от па да и 89/429/ЕЕЦ о ре дук ци ји за га ђе ња из по сто је ћих град-
ских по стро је ња за спа љи ва ње от па да
 Ди рек ти ва 2002/96 о от па ду од елек трич не и елек трон ске опре ме
 Ди рек ти ва 96/59/ЕЦ о од ла га њу ПЦБ И ПЦТ
 Ди рек ти ва 96/61/ЕЕЦ о ин те грал ној пре вен ци ји и кон тро ли за га ђе ња
 Ди рек ти ва 97/11/ЕЦ ко јом се ме ња и до пу њу је Ди рек ти ва 87/337/ЕЕЦ о про-

це ни ути ца ја од ре ђе них јав них и при ват них про је ка та на жи вот ну сре ди ну
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 Ди рек ти ва 2001/42/ЕЦ о про це ни ути ца ја од ре ђе них пла но ва и про гра ма на 
жи вот ну сре ди ну.
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3. АНА ЛИ ЗА ПО СТО ЈЕ ЋЕ ПРАК СЕ У УПРА ВЉА ЊУ ОТ ПА ДОМ 

На ста ја ње от па да је ре зул тат укуп не еко ном ске ак тив но сти сва ке др жа ве, 
и као та кво је у ди рект ној ко ре ла ци ји са на ци о нал ном еко но ми јом. На ста ја ње 
ко му нал ног от па да за ви си од сте пе на ин ду стриј ског раз во ја, жи вот ног стан дар-
да, на чи на жи во та, со ци јал ног окру же ња, по тро шње и дру гих па ра ме та ра сва ке 
по је ди нач не за јед ни це. Из тог раз ло га се ко ли чи на на ста лог от па да мо же зна чај но 
раз ли ко ва ти ме ђу др жа ва ма, а та ко ђе и у окви ру са ме јед не др жа ве.

У Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји из ра жен про блем од ла га ња от па да. На и ме, 
по сто је ћа град ска од ла га ли шта су не у ре ђе на и без ика квих пра те ћих обје ка та и 
ме ра за шти те (осим но во из гра ђе них обје ка та у Вра њу и Аран ђе лов цу), и као та ква 
пред ста вља ју пра ва сме тли шта (има ју ћи у ви ду де фин ци ју да де по ни ја пред ста вља 
обје кат ко ји ин кор по ри ра низ спе ци фи ци ра них тех нич ких, са ни тар них и зах те ва 
за за шти ту жи вот не сре ди не).

3.1. Те ри то ри ја и ста нов ни штво

Ср би ја и Цр на Го ра (СЦГ) је бал кан ска зе мља сме ште на у цен трал ном и 
за пад ном де лу по лу о стр ва. Ср би ја је Ре пу бли ка у са ста ву СЦГ (за јед но са Ре пу бли-
ком Цр ном Го ром). Ре пу бли ка Ср би ја об у хва та и две ауто ном не по кра ји не: АП 
Вој во ди ну и АП Ко со во и Ме то хи ју.

Укуп на по вр ши на СЦГ из но си 102 173 км2. Ср би ја по кри ва 88 361 км2, и 
са сто ји се од три ве ли ка ре ги о на: Вој во ди не 21 506 км2, Цен трал не Ср би је од 56 
000 км2 и Ко со ва и Ме то хи је 11 000 км2.  Ср би ја је зе мља у Ду нав ском ба се ну, Бал-
кан ска зе мља и зе мља Ју жне Евро пе. На ла зи се на по вољ ном по ло жа ју са ве за ма 
пре ма Цен трал ној од но сно За пад ној Евро пи, као и ве за ма са Ис точ ном и Ју жном 
Евро пом. 

Ре пу бли ка Ср би ја је ад ми ни стра тив но по де ље на на 29 окру га и град Бе о град, 
од но сно има 190 оп шти на. Глав ни и нај ве ћи град је Бе о град.

Број ста нов ни ка по пре ли ми нар ним ре зул та ти ма по пи са ура ђе ног 2002. го ди-
не за Ре пу бли ку Ср би ју, при ка за ни су у та бе ли 3.1.

На ци о нал на стра те ги ја упра вља ња от па дом од но си се на Ср би ју, али без АП 
Ко со ва и Ме то хи је. АП Ко со во и Ме то хи ја је под при вре ме ном упра вом ме ђу на-
род не за јед ни це. 
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Та бе ла 3.1. Број са нов ни ка у Ре у бли ци Ср би ји ре ма о и су из 2002.

Ре пу бли ка Ср би ја 7 479 437
Гра ско са нов ни шво 4 218 096
Оса ло 3 261 341
Цен трал на Ср би ја 5 454 950
Гра ско са нов ни шво 3 070 804
Оса ло 2 384 146
Вој во ди на 2 024 487 
Гра ско са нов ни шво 1 147 292
Оса ло 877 195
Ко со во и Ме то хи ја не ма тач них по да-

та ка

3.2. По да ци о ко ли чи на ма от па да

По сто је ће ко ли чи не от па да у Ре пу бли ци Ср би ји (као и у мно гим зе мља ма 
у тран зи ци ји) је ве о ма те шко про це ни ти. Основ ни раз лог је не до ста так по да та ка 
о ква ли та тив ној и кван ти та тив ној ана ли зи от па да, тач ни је во ђе ња еви ден ци је о 
ко ли чи на ма, утвр ђи ва ња  ка рак те ри сти ка, на ро чи то са ста ва, као и спро во ђе ња ка-
те го ри за ци је от па да.

По да ци о на ста ја њу и на чи ну од ла га ња су не пот пу ни. Пре ма по да ци ма до би-
је ним у стру ков ном удру же њу КОМ ДЕЛ, укуп на ко ли чи на от па да ко ји са ку пља 90 
% ко му нал них пред у зе ћа у Ср би ји про це њу је се на око 2.200.000 т/год. То укљу чу је 
от пад из до ма ћин ста ва, ко мер ци јал ни от пад и нео па сан ин ду стриј ски от пад, али 
и от пад из бол ни ца, дру гих здрав стве них уста но ва и оста лих обје ка та у ко ји ма се 
оба вља здрав стве на де лат ност, кла нич ни от пад, као и гра ђе вин ски от пад.

Пре ма по да ци ма об ра ђе ним за 160 оп шти на са под руч ја Цен трал не Ср би је и 
Вој во ди не (по да ци са Ко со ва и Ме то хи је ни су до ступ ни) мо же се про це ни ти да је 
са ку пља њем от па да од стра не ко му нал них пред у зе ћа об у хва ће но око 60-70 % ста-
нов ни штва, тј. око 5 ми ли о на ста нов ни ка. От пад ко ји про из во ди око 2,5 ми ли о на 
ста нов ни ка ни је об у хва ћен си сте мом са ку пља ња. Тај от пад се од ла же не кон тро ли-
са но на ди вље де по ни је у се ли ма, по ред ре ка и спа љу је се без кон тро ле. Про це ње-
на је и усво је на сред ња вред ност ма се на ста лог ко му нал ног от па да у Ре пу бли ци 
Ср би ји од 0,80 кг/ст./дан, што је не што ни же не го у зе мља ма цен трал не и ис точ не 
Евро пе. Про ме не у со ци јал ном и еко ном ском окру же њу у про те клих не ко ли ко го ди-
на до ве ле су до из ве сног сма ње ња на ста ја ња от па да, уз исто вре ме ну про ме ну струк-
ту ре от па да.
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От пад од ам ба ла же је са др жан у струк ту ри кућ ног и ко мер ци јал ног от па да. 
Иако не по сто је зва нич ни по да ци о ко ли чи ни от па да од ам ба ла же, про це њу је се да 
ова квог от па да има око 40% тј. око 550.000 т/год. По у зда ни по да ци о на ста лим ко ли-
чи на ма ба те ри ја и аку му ла то ра не по сто је, као ни о бро ју не у по тре бљи вих во зи ла 
ко ја се на ла зе пре те жно на ре ги стро ва ним скла ди шти ма. Ко ли чи не ста рих гу ма и 
от пад них уља та ко ђе је те шко про це ни ти. По сто је ћи по да ци о ко ли чи на ма уља ко ја 
са др же ПЦБ по ка зу ју да у Ср би ји по сто ји око 200 т ових уља у елек тро е нер гет ским 
си сте ми ма ко ји су још увек у упо тре би. Од ре ђе на ко ли чи на от па да за га ђе ног ПЦБ 
уљи ма је на ста ла при НА ТО ин тер вен ци ји 1999. го ди не, тач ни је услед из ли ва ња 
ПЦБ уља из тран сфор ма то ра ко ји су уни ште ни. По да ци о ко ли чи на ма от па да од 
елек трич не и елек трон ске опре ме не по сто је јер се ова вр ста от па да не раз два ја од 
оста лог от па да. 

У Ср би ји не по сто је по у зда ни по да ци о ко ли чи на ма опа сног от па да ко ји се ге-
не ри ше у ин ду стри ји. На осно ву про це на го ди шње се ство ри око 260.000 т опа сног 
от па да. Нај ве ћи део опа сног от па да у Ср би ји на ста је у обла сти ру дар ства и енер ге-
ти ке. Ве ли ке ко ли чи не от пад ног ма те ри ја ла на ста ју у ру дар ској про из вод њи и тех-
но ло шкој при пре ми ру да за ме та лур шку и хе миј ску пре ра ду. По вр шин ски ко по ви 
угља и ми не рал них си ро ви на и де по ни је раз ли чи тог ма те ри ја ла за у зи ма ју ве ли ке 
по вр ши не де гра ди ра ног и кон та ми ни ра ног зе мљи шта. Из у зет но ве ли ку опа сност 
по жи вот ну сре ди ну пред ста вља ју не а де кват но обез бе ђе на и на из у зет но ло шим ло-
ка ци ја ма из гра ђе на (углав ном  по ред во до то ко ва), фло та циј ска ја ло ви шта и ја ло ви-
шта от пад них му ље ва из хе миј ске ин ду стри је. У Ср би ји по сто је де по ни је пи рит не 
из го ре ти не и де по ни је фос фо гип са (300-500.000 то на/го ди шње). Фа бри ке це мен та 
ко ри сте овај от пад при про из вод њи це мен та и та по тро шња из но си око 100.000 
то на го ди шње. По ред фос фо гип са, на де по ни ја ма се, као нус про и звод, на ла зи и ни-
тро гипс (на де по ни ји има 300.000 то на), на стао при до би ја њу ни тро це лу ло зе. Као 
по сле ди ца ра да тер мо е лек тра на на ста ју ве ли ке ко ли чи не пе пе ла (око 6-7 ми ли о на 
то на пе пе ла го ди шње). 

Укуп на го ди шња ко ли чи на ме ди цин ског от па да у свим здрав стве ним уста но-
ва ма у Ср би ји про це њу је се на око 70.000 то на, од но сно 1,8 кг/кре вет ме ди цин ског 
от па да днев но, од че га 9.600 т пред ста вља опа сан от пад, што од го ва ра ко ли чи на ма 
за Ис точ ну Евро пу. Ова ко ли чи на на ста је у бол ни ца ма, до мо ви ма здра вља, оста лим 
ам бу лан та ма и за во ди ма за за шти ту здра вља. У ве ћи ни здрав стве них уста но ва не 
одва ја се ин фек тив ни от пад, упо тре бље не игле, туп фе ри, га зе, ин фу зи о ни си сте ми 
и сл., од кла сич ног сме ћа, већ се све за јед но ба ца у пла стич не кор пе и/или ја че по-
ли е ти лен ске ке се. У ве те ри нар ским ста ни ца ма и ам бу лан та ма ства ра се од ре ђе на 
ко ли чи на би о ха зард ног от па да ко ји се од ла же у ја ме или се не кон тро ли са но спа љу-
је. 
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При ве ли ким кла ни ца ма по сто је ка фи ле ри је у ко ји ма се вр ши пре ра да от па-
да из кла ни ца и при па да ју ћих фар ми круп не или сит не сто ке. У овим по стро је њи-
ма се вр ши пре ра да уги ну лих жи во ти ња у де струк то ри ма на 135ºЦ под по ве ћа ним 
при ти ском, а као про из во ди до би ја ју се ко шта но-про те ин ско бра шно и тех нич ка 
маст. У Ре пу бли ци Ср би ји у то ку 2002. го ди не пре ра ђе но је око 26.000 то на от па да 
ани мал ног по ре кла.

3.3. Ак тив но сти са ку пља ња от па да

Са ку пља ње ко му нал ног от па да у Ср би ји оба вља ју Јав на ко му нал на пред у-
зе ћа чи ји су осни ва чи оп шти не.  Са ку пље ни от пад се ди рект но тран спор ту је на, 
нај че шће не а де кват ну, де по ни ју (сме тли ште), где се јед но став но ба ца на не кон тро-
ли са ни на чин, без пре кри ва ња или са би ја ња, од но сно, без по што ва ња ми ни мал них 
ме ра за шти те здра вља ста нов ни штва и жи вот не сре ди не.  

У на чи ну са ку пља ња ко му нал ног от па да кон ста ту је се:
 ве ли ке ва ри ја ци је у днев ној ма си, за пре ми ни и са ста ву ко му нал ног от па да,
 не пра ви лан на чин ко ри шће ња кон теј не ра, 
 не а де кват на рас по ло жи вост и рас по ред кон теј не ра.

Са ку пља ње ко му нал ног от па да се у ур ба ним под руч ји ма оба вља углав ном 
до бро, упр кос не до стат ку са вре ме них во зи ла за са ку пља ње от па да и не до вољ ног 
бро ја кон теј не ра, као и про бле ма са фи нан си ра њем. Ор га ни за ци ја ту ра и ма три ца 
кре та ња во зи ла се пре те жно ба зи ра на сло бод ној про це ни и ра ни јој прак си, а не 
на од го ва ра ју ћим ана ли за ма те ме ље ним на фре квен ци ји пу ње ња кон теј не ра и ка-
па ци те ту во зи ла. 

У окви ру тран спор та ко му нал ног от па да мо же се по себ но из дво ји ти:
 не до ста так ого ва ра ју ћих во зи ла за тран спорт от па да,
 нео д го ва ра ју ћа уче ста ност тран спор та от па да,
 нео д го ва ра ју ће ма три це кре та ња во зи ла,
 не ре ше но пи та ње тран спор та от па да из здрав стве них уста но ва и не ких при-

вред них су бје ка та.

Јав на ко му нал на пред у зе ћа у Ср би ји ор га ни зо ва но са ку пља ју от пад са око 
60% те ри то ри је Ср би је, и то пре те жно из оп шти на са ве ћом за сту пље но шћу град-
ских под руч ја, од но сно, мно го ма ње у оп шти на ма са ви ше ру рал них под руч ја. 
Ру рал на под руч ја се углав ном из о ста вља ју из ци клу са са ку пља ња от па да, што за 
по сле ди цу има по сто ја ње ло кал них сме тли шта у мно гим се ли ма, че сто сме ште них 
на нео д го ва ра ју ћим ло ка ци ја ма (у реч ним до ли на ма, бли зу ку ћа и фар ми).  
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У не ким под руч ји ма, као што су цен трал ни де ло ви не ких гра до ва, по слов ни 
про сто ри или тр го ви не ста вља ју от пад (пре те жно па пир на и пла стич на ам ба ла жа) 
у пла стич не вре ће, ко је са ку пља ор га ни за ци ја ре ги стро ва на за са ку пља ње и ре ци-
кла жу се кун дар них си ро ви на. У не ким ин ду стриј ским ком плек си ма, ре ги стро ва не 
ор га ни за ци је са ку пља ју ам ба ла жни от пад, пре ра ђу ју га или пла си ра ју као се кун-
дар ну си ро ви ну.

У Ср би ји не по сто ји ор га ни зо ван си стем упра вља ња от па дом па са мим тим 
ни је дин ствен на чин са ку пља ња опа сног от па да. 

3.4. Трет ман от па да 

Оп штин ски от пад се без би ло ка квог пред трет ма на од ла же на де по ни ју. И 
по ред то га што по сто је од го ва ра ју ћи усло ви за ком по сти ра ње (ве ли ки са др жај 
ор ган ског от па да), ком по сти ра ње се не вр ши. У Ср би ји не по сто ји по стро је ње за 
ин си не ра ци ју от па да, ни ти се от пад ко ри сти као ал тер на тив но го ри во у це мен та-
ра ма или же ле за ра ма. Иако је при мар на ре ци кла жа (се па ра ци ја от па да на ме сту 
на ста ја ња) нор ма тив но ре гу ли са на у Ре пу бли ци Ср би ји, чи ме је пред ви ђе но раз два-
ја ње хар ти је, ста кла и ме тал не ам ба ла же у по себ но обе ле же не кон теј не ре, на ве де ни 
си стем не функ ци о ни ше у прак си. Ре ци кла жа из ко му нал ног от па да се не оба вља 
ор га ни зо ва но. По сто ји ре ци кла жа ин ду стриј ског от па да, ко ја је пре те жно ба зи ра-
на на при ват ној ини ци ја ти ви.

У са да шњим усло ви ма ка па ци те ти за ре ци кла жу от па да ни су ор га ни зо ва но 
за сту пље ни. На и ме, по сто је од ре ђе ни про из вод ни ка па ци те ти гру пи са ни у ор га ни-
за ци ја ма ко је су по че ле са ре ци кла жом пре ви ше го ди на, и у ме ђу вре ме ну пре ста ле 
или ско ро пре ста ле са де лат но шћу. Та ко ђе, по сто је при ват не ор га ни за ци је ко је су 
про на шле ин те рес да и у ова ко не де фи ни са ној еко ном ској ак тив но сти оба вља ју 
де лат ност ре ци кла же. Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку у 2001. 
го ди ни по сто ји ре ги стро ва но око 80 ор га ни за ци ја, са при ват ним ка пи та лом ко је се 
ба ве по сло ви ма ре ци кла же.

Ре ци кла жа па пир ног от па да, пла сти ке и ме та ла се ор га ни зо ва но оба вља у 
пред у зе ћи ма „Па пир сер вис“, „ИНОС“-има као и од стра не при ват них ор га ни за ци-
ја и при ват них са ку пља ча. По сто је при ват на пред у зе ћа ко ја се ба ве са ку пља њем 
гу ма и њи хо вим пла сма ном.

Цен три за трет ман опа сног от па да не по сто је на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је. Углав ном по сто је ма ња, по је ди нач на по стро је ња, пре те жно про јек то ва на за 
по тре бе са мог ге не ра то ра.
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3.5. Од ла га ње от па да на де по ни је 

Да нас у Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји 180 зва нич них де по ни ја ко му нал ног от па-
да, не ра чу на ју ћи ве ли ки број ди вљих сме тли шта у ру рал ним под руч ји ма. Од свих 
ло кал них за јед ни ца је ди но се знат но раз ли ку је град Бе о град, ко ји у свом са ста ву 
има 16 оп шти на, и 6 град ских де по ни ја, тј. 11 оп шти на оп штин ски от пад од ла же на 
де по ни ју у Вин чи, а 5 оп шти на (Мла де но вац, Со пот, Ба ра је во, Обре но вац и Ла за ре-
вац) има ју соп стве не де по ни је. Ме ђу тим, рет ка је по ја ва (из у зев гра да Бе о гра да) да 
две оп шти не ко ри сте исту де по ни ју. 

Са ку пље ни от пад се углав ном од ла же на де по ни ју ко ја се на ла зи на те ри то ри-
ји оп шти не. Ве ли ки број де по ни ја пред ста вља опа сност по здра вље ста нов ни штва 
и жи вот ну сре ди ну. С ма лим бро јем из у зе та ка овим де по ни ја ма се упра вља ве о ма 
ло ше. 

По сто ји хит на по тре ба за обу ком ад ми ни стра тив ног и опе ра тив ног осо бља 
на де по ни ја ма. У крат ко роч ном пе ри о ду та ква обу ка ће да ти ве ли ки ефе кат на по-
бољ ша ње ста ња жи вот не сре ди не. 

Као ре зул тат са ку пље них по да та ка, за кљу че но је да се по сто је ће ло ка ци је за 
од ла га ње от па да мо гу по де ли ти у 4 ка те го ри је, Та бе ла 3.5., ко је иду од ка те го ри је 
но во и згра ђе них ло ка ци ја са ис пу ње ном ве ћи ном зах те ва ко је по ста вља Ди рек ти ва 
за де по ни је ЕУ, до ка те го ри је ма лих зва нич них де по ни ја ко је не ис пу ња ва ју ни ми-
ни мал не ме ре за шти те жи вот не сре ди не. Еви ден ци ја о ста њу се о ских де по ни ја и 
ло кал них сме тли шта не по сто ји. 

От пад од ло жен на зва нич ним и не зва нич ним де по ни ја ма раз ли чи те је при ро-
де (из раз ло га за јед нич ког од ла га ња). На ве де на сме тли шта ве о ма че сто при хва та ју 
раз ли чи те от па де (ин ду стриј ски, опа сни, би о ха зард ни, гра ђе вин ски итд.) чи је за јед-
нич ко од ла га ње ни је до зво ље но пре ма на ци о нал ним про пи си ма и про пи си ма ЕУ. 

Се о ска сме тли шта има ју дру га чи је ка рак те ри сти ке от па да. Од ло же ни от пад 
се са сто ји од ста кла и пла сти ке уз удео ка ба стог от па да као што су ста ри елек трич-
ни апа ра ти и сл. Дрв ног от па да и па пи ра углав ном не ма, с об зи ром да је у знат ној 
ме ри за сту пља но са го ре ва ње у ин ди ви ду ал ним пе ћи ма. 

Ме ђу тим, нај ве ћи про блем у обла сти упра вља ња ко му нал ним от па дом пред-
ста вља од ла га ње, где се из два ја ју сле де ћи го ру ћи про бле ми:
 по сто је ћа за тво ре на сме тли шта ко ја ни су ре кул ти ви са на 
 ни јед на зва нич но де по ни ја не од го ва ра про пи си ма пред ви ђе ним за од ла га ње 

от па да (из у зев но во и згра ђе не са ни тар не де по ни је у Вра њу ко ја не ма ела бо-
рат о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, и де ли мич но из гра ђе не са ни тар-
не де по ни је у Аран ђе лов цу)
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Та бе ла 3.5. Ка е о ри за ци ја ло ка ци ја е о но ва ња

Ка те го ри ја Ка рак те ри сти ке
К 1 Ве ли ке са ни тар не де по ни је са пот пу ном опре мом (дре на жни си сте ми и 

под ло га са фо ли јом, си сте ми за мо ни то ринг и кон тро лу фил тра та и га са на 
де по ни ји) Нови Пазар (није довршена), Смедеревска Паланка (са Великом 
Планом) (започета изградња, али није довршена), Врање (изграђена, нема 
Анализу утицаја на животну средину), Аранђеловац (започета изградња, 
али није довршена), Сремска Митровица (у изградњи), Крагујевац (запо-
чети радови)

К 2 Зва нич не де по ни је ко је се мо гу ко ри сти ти у ду жем вре мен ском пе ри о ду 
под усло вом да се из вр ши са на ци ја и уре ђе ње де по ни је пре ма ЕУ стан дар-
ди ма Бе о град, Су бо ти ца, Зре ња нин, Тр сте ник, Кру ше вац, Сом бор, Но ви 
Сад Неке од ових локација имају неке карактеристике депонија ЕУ (нпр. 
дренажни систем, разуман приступни пут, капија и пријемни објекат 
итд.) 

К 3 Зва нич не де по ни је - сме тли шта ко је се још мо гу ко ри сти ти у пе ри о ду до 
5 го ди на, под усло вом да се прет ход но из вр ши са на ци ја са ми ни мал ним 
ме ра ма за шти те Младеновац, Лазаревац, Бачка Топола, Нова Црња, Нови 
Бечеј, Сечањ, Ада, Кањижа, Нови Кнежевац, Апатин, Кула, Оџаци, Бачки 
Петровац, Беочин, Врбас, Пландиште, Жабаљ, Инђија, Стара Пазова, Шид, 
Владимирци, Крупањ, Лозница, Љиг, Велика Плана, Велико Градиште, 
Жагубица, Петровац, Пожаревац, Аранђеловац, Крагујевац, Лапово, Рача, 
Топола, Деспотовац, Јагодина, Рековац, Свилајнац, Бор, Неготин, Зајечар, 
Александровац, Брус, Варварин, Ћићевац, Бабушница, Димитровград, 
Прибој, Рашка, Сурдулица, Ниш

К 4 Зва нич не де по ни је - сме тли шта ко је не ис пу ња ва ју ни ми ни мал не ме ре 
за шти те, ко је су по пу ње не и ко је од мах тре ба са ни ра ти, за тво ри ти и ре кул-
ти ви са ти Барајево, Сопот, Обреновац, Житиште, Сента, Ковин, Кикинда, 
Панчево, Бела Црква, Вршац, Алибунар, Ковачица, Опово, Бачка Паланка, 
Бечеј, Чуруг (општина Жабаљ), Ђурђево (општина Жабаљ), Србобран, 
Темерин, Тител, Ириг, Врдник (општина Ириг), Пећинци, Рума, Сремска 
Митровица, Богатић, Коцељева, Љубовија, Шабац, Мали Зворник, Ваљево, 
Лајковац, Осечина, Уб, Смедерево, Смедеревска Паланка, Голубац, Кучево, 
Баточина, Ћуприја, Параћин, Кладово, Мајданпек, Доњи Милановац (опш-
тина Мајданпек), Бољевац, Књажевац, Соко Бања, Алексинац, Дољевац, 
Ражањ, Сврљиг, Блаце, Куршумлија, Прокупље, Бела Паланка, Пирот, Вла-
сотинце, Лебане, Медвеђа, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, 
Сурдулица, Трговиште, Ариље, Бајина Башта, Пожега, Сјеница, Ужице, Чај-
етина, Горњи Милановац, Лучани, Чачак, Ивањица, Тутин, Краљево
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 по сто је ће де по ни је су без ур ба ни стич ке, гра ђе вин ске и упо треб не до зво ле, ве-
ћи на је по пу ње на и пред за тва ра њем (ста рост де по ни ја је ве ћа од 20 го ди на)
 за ве ћи ну де по ни ја ни су ура ђе ни про јек ти и про гра ми са на ци је и њи хо вог 

сук це сив ног за тва ра ња
 на по сто је ћим де по ни ја ма не ма од го ва ра ју ће ме ха ни за ци је
 на по сто је ћим де по ни ја ма не спро во ди се од го ва ра ју ћа тех но ло ги ја де по но ва-

ња
 на де по ни ја ма се че сто од ла же и би о ха зард ни и ин ду стриј ски от пад, иако је 

то про пи си ма за бра ње но
 не вр ши се из два ја ње би о де гра да бил ног от па да
 на нај ве ћем бро ју де по ни ја од ла га ње от па да вр ши се без ика квог прет ход ног 

трет ма на
 ни је ор га ни зо ва на ре ци кла жа у ци љу ва ло ри за ци је се кун дар них си ро ви на
 не ма ор га ни зо ва ног мо ни то рин га жи вот не сре ди не

Про блем од ла га ња ин ду стриј ског от па да у Ср би ји се ре ша ва на  сле де ће на-
чи не:
 од ла га њем на по себ на скла ди шта или де по ни је у кру гу фа бри ка
 на ме шо ви те и/или ин ду стриј ске де по ни је
 од ла га њем на ко му нал не де по ни је (нео па сан ин ду стриј ски от пад).

У Ср би ји не по сто ји спе ци јал на де по ни ја или трај но скла ди ште опа сног от-
па да а при вре ме но од ла га ње се углав ном вр ши у кру гу пред у зе ћа и то вр ло че сто 
на не а де ква тан на чин. 

3.6. Глав ни за кључ ци о ста њу у упра вља њу от па дом у Ср би ји  

На осно ву при ка за них по да та ка, мо же се за кљу чи ти да: 
 Ор га ни зо ва но са ку пља ње ко му нал ног чвр стог от па да по кри ва око 60-70 % 

ста нов ни штва;
 Ру рал не обла сти ни су по кри ве не ор га ни зо ва ним са ку пља њем от па да;
 Је ди ни ме тод трет ма на ко му нал ног от па да је де по но ва ње;
 Ста ње опа сног от па да у Ср би ји је крај ње про бле ма тич но и сло же но и зах те ва 

ин те гра лан при лаз у свим тач ка ма од тре нут ка на ста ја ња, пре ко са ку пља ња, 
тран спор та, трет ма на и од ла га ња.
 Не по сто је по стро је ња за трет ман опа сног от па да; 
 Не по сто ји си стем одво је ног са ку пља ња ме ди цин ског от па да укљу чу ју ћи и 

кућ ни опа сан от пад;
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 Не ма си сте ма ни по стро је ња за трет ман не у по тре бљи вих во зи ла и дру гих 
спе ци фич них ти по ва от па да;
 Не при ме њу је се одво је но са ку пља ње и ре ци кла жа ам ба ла жног от па да и дру-

гог ко му нал ног от па да;
 Не по сто је по стро је ња за трет ман би о де гра да бил ног от па да;
 По сто је ће де по ни је не за до во ља ва ју зах те ве и стан дар де ЕУ;
 Так се за са ку пља ње ко му нал ног чвр стог от па да не по кри ва ју све тро шко ве 

са ку пља ња и де по но ва ња от па да.
 Не по сто је по да ци о укуп ном бро ју ге не ра то ра опа сног от па да, као ни о укуп-

ном бро ју ге не ра то ра от па да ко ји се мо же ко ри сти ти као се кун дар на си ро ви-
на, 
 За ве ћи ну от па да, на ро чи то за опа сне от па де ни је из вр ше на ка рак те ри за ци ја 

опа сних ма те ри ја у скла ду са за кон ским про пи си ма
 По сто ји за кон ска осно ва за кла си фи ка ци ју и ка те го ри за ци ју опа сних от па да, 

ко ји се уно си у ба зе по да та ка
 За са да не по сто ји ни јед но трај но скла ди ште опа сног от па да ко је од го ва ра 

про пи си ма, а при вре ме но од ла га ње се углав ном вр ши у кру гу пред у зе ћа и то 
вр ло че сто на не а де ква тан на чин 
 Не по сто ји ефи ка сна хо ри зон тал на и вер ти кал на ад ми ни стра тив на и струч-

на ор га ни за ци ја, пот пу на за кон ска ре гу ла ти ва као и еко ном ске ме ре у обла-
сти упра вља ња от па дом
 Не по сто ји еду ка ци ја ста нов ни штва о о от па ду, на чи ну по сту па ња и оба ве зи 

ре ци кла же 

По шту ју ћи усво је ну хи је рар хи ју упра вља ња от па дом, нео п ход но је пред у зе-
ти сле де ће ак тив но сти:

41. До но ше ње ак ци о ног пла на за упра вља ње от па дом у са гла сно сти са прин ци-
пи ма ЕУ;

42. Спре ча ва ње ства ра ња от па да, по себ но им пле мен та ци јом чи сти јих про из вод-
њи, сма ње њем опа сних осо би на от па да и уво ђе њем стан дар да ЕУ за са др жај 
опа сних суп стан ци (нпр. те шких ме та ла) у про из во ди ма, под сти ца ње ре ци-
кла же, си сте ми сни ма ња ста ња жи вот не сре ди не и про це на жи вот ног ци клу-
са про из во да.

43. Ус по ста вља ње ин те грал ног си сте ма за упра вља ње от па дом од на ста ја ња до 
од ла га ња;

44. Ус по ста вља ње ин фор ма ци о ног си сте ма о от па ду; 
45. Раз вој и спро во ђе ње им пле мен та ци је еко ном ских ин стру ме на та (пла ћа ња, 

так се, суб вен ци је итд.) за спре ча ва ње ства ра ња от па да и сти му ли са ње вра-
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ћа ња от па да у про из вод ни про цес (хи је рар хи ја от па да - прин цип: сма ње ње 
– по нов на упо тре ба – ре ци кла жа);  

46. Уво ђе ње осло ба ђа ња од так си или дру гих еко ном ских ин стру ме на та као 
под сти цај не ме ре пред у зе ћи ма ко ја усме ра ва ју део сред ста ва на за шти ту 
жи вот не сре ди не, ре ци кла жу или по нов ну упо тре бу от па да као се кун дар не 
си ро ви не. До но ше ње Оп штин ских и про гра ма пред у зе ћа за упра вља ње от па-
дом; 

47. До но ше ње оп штин ских и про гра ма пред у зе ћа за упра вља ње от па дом и ус по-
ста вља ње оба ве зе одво је ног са ку пља ња ре ци кла бил ног от па да;

48. За тва ра ње и ре кул ти ви са ње зва нич них де по ни ја-сме тли шта ко ја не ис пу ња-
ва ју ни ми ни мум стан дар да за за шти ту жи вот не сре ди не;

49. Из град њу ре ги о нал них са ни тар них де по ни ја;
50. Из град ња тран сфер ста ни ца и ста ни ца за са ку пља ње ре ци кла бил ног от па-

да;
51. Из град њу по стро је ња за ин си не ра ци ју ко му нал ног от па да;
52. Уста но вља ва ње на ци о нал ног цен тра за трет ман опа сног от па да;
53. Про це на мо гућ но сти по сто је ћих ин ду стриј ских по стро је ња за трет ман од ре-

ђе ног ти па от па да;
54. Из град ња ре ги о нал них по стро је ња за од ла га ње опа сног от па да;
55. Ор га ни зо ва ње си сте ма и из град ња по стро је ња за трет ман ме ди цин ског от па-

да;
56. Ус по ста вља ње си сте ма за трет ман би о де гра да бил ног от па да; 
57. Ус по ста вља ње си сте ма за трет ман не у по тре бљи вих во зи ла;
58. Ус по ста вља ње си сте ма за са ку пља ње и трет ман флу о ре сцент них це ви;
59. Ус по ста вља ње си сте ма за са ку пља ње и трет ман ам ба ла жног от па да;
60. Ус по ста вља ње си сте ма за са ку пља ње и трет ман от пад них уља;
61. Ус по ста вља ње си сте ма за са ку пља ње и трет ман аку му ла то ра и ба те ри ја;
62. Ус по ста вља ње си сте ма за са ку пља ње и трет ман от пад не елек трич не и елек-

трон ске опре ме;
За ко но дав ство у сек то ру от па да у про це су је хар мо ни за ци је са за ко но дав-

ством ЕУ из ра дом На цр та за ко на о си сте му за шти те жи вот не сре ди не као кров ног 
за ко на, на осно ву ко јег ће би ти до не ти сек тор ски за ко ни, укљу чу ју ћи и но ви За кон 
о упра вља њу от па дом.

Та ко ђе по сто ји по тре ба за ус по ста вља њем си сте ма до зво ла за сва по стро је ња 
и ак тив но сти ко је се од но се на упра вља ње от па дом. За из да ва ње до зво ла од го во-
ран је над ле жни ор ган. Је дан од усло ва за из да ва ње до зво ле је опе ра тив ни план 
упра вља ња от па дом за од ре ђе но по стро је ње и ак тив ност.
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4. ОП ЦИ ЈЕ УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ

Кон цепт хи је рар хи је упра вља ња от па дом ука зу је да је нај е фек тив ни је ре ше-
ње за жи вот ну сре ди ну сма ње ње ства ра ња от па да. Ме ђу тим, та мо где да ље сма ње-
ње ни је прак тич но при мен љи во, про из во ди и ма те ри ја ли мо гу би ти ис ко ри шће ни 
по но во, би ло за исту или дру гу на ме ну. Уко ли ко та мо гућ ност не по сто ји, от пад се 
да ље мо же ис ко ри сти ти кроз ре ци кла жу или ком по сти ра ње, или кроз до би ја ње 
енер ги је. Са мо ако ни јед на од прет ход них оп ци ја не да је од го ва ра ју ће ре ше ње от-
пад тре ба од ло жи ти на де по ни ју.  

4.1. Сма ње ње от па да на из во ру

За раз ли ку од дру гих оп ци ја у хи је рар хи ји упра вља ња от па дом, ре дук ци ја от-
па да ни је оп ци ја ко ја се мо же ода бра ти у не до стат ку дру гих. О ре дук ци ји се мо ра 
раз ми шља ти сва ки пут ка да се до но си од лу ка о ко ри шће њу ре сур са. Ре дук ци ја мо-
ра би ти осми шље на у фа зи про јек то ва ња, пре ко из ра де, па ко ва ња, до тран спор та 
и пла сма на про из во да. По тро ша чи та ко ђе тре ба да ак тив но уче ству ју у ре дук ци ји 
от па да ку по ви ном про из во да са ма ње ам ба ла же. Вла да тре ба да бу де но си лац по ли-
ти ке ре дук ци је от па да.

4.2. По нов на упо тре ба

Не ки про из во ди су спе ци фич но ди зај ни ра ни да бу ду ко ри шће ни ви ше пу та. 
Уво ђе њем про пи са о ам ба ла жи у ЕУ, по сто ји под сти цај про из во ђа чи ма да раз мо тре 
при ме ну ам ба ла же за ви ше стру ку упо тре бу. У дру гим слу ча је ви ма, про из во ди се 
мо гу пре ра ди ти за исте или слич не на ме не. По сто је до бри раз ло зи за по нов но ко-
ри шће ње про из во да:
 Сма ње ње тро шко ва за про из во ђа че и по тро ша че
 Уште де у енер ги ји и си ро ви на ма
 Сма ње ње тро шко ва од ла га ња.

Ве о ма је ва жан број по нов них упо тре ба, од но сно оце на жи вот ног ци клу са 
про из во да.  

4.3. Ре ци кла жа

Прак тич но је не мо гу ће да ти де ци дан од го вор на пи та ње да ли је ре ци кла жа 
зна чај ни ја у до ме ну ин ду стри ју ског или ко му нал ног от па да, бу ду ћи да се, и у јед ном 
и у дру гом слу ча ју оства ру ју из у зет но зна чај ни тех нич ки, еко ло шки и еко ном ски 
ефек ти. Сва ка ко нај зна чај ни ји од њих су: дра стич но сма ње ње ко ли чи на ин ду стриј-
ског и ко му нал ног от па да ко ји се мо ра ју од ло жи ти на са ни тар не де по ни је, чи ме 
се век ко ри шће ња де по ни ја про ду жа ва и зна чај но успо ра ва про цес ис цр пљи ва ња 
при род них ре сур са и еми си је из де по ни ја.
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Ва жни усло ви ко ји ути чу на од лу ку о ис ко ри шћа ва њу или од ла га њу от па да 
су:
 по ве ћа ни зах те ви за еко ло шки без бед ним укла ња њем от па да, што има за по-

сле ди цу ве ће тро шко ве од ла га ња 
 при ме на прин ци па на пла те ствар них тро шко ва од ла га ња от па да за га ђи ва чу, 

про из во ђа чу от па да 
 раз вој но вих про из вод них тех но ло ги ја и по сту па ка ко ри шће ња от па да ка 
 ис пи ти ва ње тр жи шта за пла сман ре ци кла бил них про из во да. 
 Раз ло зи за по тре бу по ве ћа ног ис ко ри шћа ва ња от па да су ви ше стру ки: 
 са зна ње о огра ни че ним при род ним ре сур си ма и по тре би ра ци о нал ног ко ри-

шће ња оно га чи ме се рас по ла же
 про пи си о за шти ти жи вот не сре ди не де фи ни шу стро жи је усло ве за од ла га ње 

от па да, па је нео п ход но да се ре ци кла жом сма њи обим от па да ко ји се од ла же 
на де по ни ју
 те шко ће при обез бе ђе њу ло ка ци ја за но ве де по ни је ука зу ју на ре ци кла жу као 

јед ну од мо гућ но сти сма њи ва ња по тре ба за но вим де по ни ја ма.

4.4. Ком по сти ра ње

Ком по сти ра ње се де фи ни ше као бр зо, али де ли мич но, раз ла га ње вла жне, 
чвр сте ор ган ске ма те ри је, от па да од хра не, ба штен ског от па да, па пи ра, кар то на, 
по мо ћу аероб них ми кро ор га ни за ма и под кон тро ли са ним усло ви ма. Као про из вод 
до би ја се ко ри стан ма те ри јал, сли чан ху му су, ко ји не ма не при ја тан ми рис и ко ји се 
мо же ко ри сти ти као сред ство за кон ди ци о ни ра ње зе мљи шта или као ђу бри во.

Пред но сти су сле де ће: крај њи про из вод има из ве сну тр жи шну вред ност, ко ја 
тре ба да ре зул ти ра у вра ћа њу из ве сног де ла уло же них сред ста ва; про стор ко ји је 
по тре бан за ло ка ци ју по стро је ња је ре ла тив но ма ли и це не тран спор та ни су та ко 
ве ли ке. Са дру ге стра не, ова ква по стро је ња мо гу зах те ва ти и ве ли ка ка пи тал на ула-
га ња. Тр жи ште за до би је ни про из вод ни је увек оси гу ра но, а и скла ди ште ње крај-
њег про из во да мо же би ти про блем за се бе. Ква ли тет ком по сти ра ног про из во да је 
ва жан уко ли ко за ње га по сто ји тр жи ште. Ис ку ства по ка зу ју да иако се ор ган ски 
ма те ри јал са де по ни је мо же успе шно тран сфор ми са ти у ком пост, кон та ми на ци ја 
(по себ но од че сти ца ста кла, ме та ла и пла сти ке) ути че да по тен ци јал ни по тро ша чи 
по ста ју не вољ ни да га ко ри сте. За то се ор ган ски от пад за ком по сти ра ње мо ра раз-
два ја ти на из во ру и пре од ла га ња на де по ни ју.

Об зи ром на Ди рек ти ву о де по ни ја ма ЕУ и за бра ну од ла га ња би о де гра да бил-
ног от па да на де по ни је, ком по сти ра ње је до би ло на зна ча ју као ал тер на тив на оп ци-
ја трет ма на би о де гра да бил ног от па да. 
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4.5. Ана е роб на ди ге сти ја

Раз ла га ње ор ган ског де ла чвр стог от па да у га со ве са ви со ким уде лом ме та на 
мо же се оства ри ти пу тем ана е роб ног раз ла га ња или ана е роб не фер мен та ци је. По-
сле фер мен та ци је ор ган ског от па да из дво је ног на из во ру, оста так фер мен та ци је 
се нор мал но тре ти ра аероб но до ком по ста. На тај на чин је ко нач ни ре зул тат фер-
мен та ци је от па да у ве ћи ни слу ча је ва сли чан аероб ном ком по сти ра њу. Про це сом 
раз ла га ња на ста ју би о гас, ком пост и во да.

4.6. Ин си не ра ци ја от па да

Ин си не ра ци ја от па да се при ме њу је у ци љу сма њи ва ња за пре ми не от па да, а 
енер ги ја ко ја се до би ја из про це са спа љи ва ња се мо же ис ко ри сти ти. Ме ђу тим, еко-
ном ска оправ да ност ис ко ри шће ња енер ги је ни је увек при хва тљи ва на пр ви по глед, 
и тре ба зна ти да су ин ве сти ци о ни и опе ра тив ни тро шко ви ин си не ра то ра у скла ду 
са про пи си ма ЕУ су ви со ки, ге не рал но мно го ви ши од тро шко ва од ла га ња от па да 
на са ни тар не де по ни је (за ко му нал ни от пад). То зна чи да је ин си не ра ци ја је зна ча-
јан и ко ри стан на чин ре дук ци је от па да, и ду го роч но се мо гу из бе ћи про бле ми ко ји 
пра те од ла га ње от па да на де по ни је.

Про из во ђа чи опа сног от па да мо гу има ти соп стве на по стро је ња за ин си не ра-
ци ју или от пад мо гу сла ти ком па ни ји ко ја вр ши ин си не ра ци ју у име про из во ђа ча 
от па да, уз на док на ду. Би о ха зард ни от пад се, пре ма про пи си ма ЕУ, пр вен стве но мо-
ра спа љи ва ти у ин си не ра то ри ма про јек то ва ним за ту на ме ну. Исто вре ме но се не 
ис кљу чу је мо гућ ност при ме не ме то де ауто кла ви ра ња „ин си ту“ по сле че га сле ди 
од ла га ње на ко му нал ну де по ни ју.

У ци љу одр жи вог си сте ма упра вља ња от па дом, ин си не ра ци ја са ис ко ри шће-
њем енер ги је тре ба да бу де пот пу ни и ин те грал ни део ло кал них и ре ги о нал них ре-
ше ња ко ја тре ба раз ви ти у сле де ћем пе ри о ду. Ин си не ра ци ја от па да са ис ко ри шће-
њем енер ги је мо ра би ти раз ма тра на у кон тек сту ин те грал ног при сту па упра вља њу 
от па дом ко ји зна чи ре дук ци ју, по нов ну упо тре бу и ре ци кла жу. Ка да је ин си не ра-
ци ја са ис ко ри шће њем енер ги је нај прак тич ни ја оп ци ја за жи вот ну сре ди ну, нео-
п ход но је раз мо три ти мо гућ ност ком би но ва ног до би ја ња то плот не и елек трич не 
енер ги је у ци љу по ве ћа ња ефи ка сно сти про це са. 

4.7. Оста ли по ступ ци трет ма на от па да 

Уко ли ко се же ли одр жи ви си стем упра вља ња от па дом, нео п ход но је са гле-
да ти све оп ци је трет ма на от па да. Но ве тех но ло ги је, уко ли ко су по у зда не и кон ку-
рент не у по ре ђе њу са оста лим оп ци ја ма, та ко ђе мо гу за у зе ти сво је ме сто у си сте му. 
Не ке од ових оп ци ја су сле де ће:
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Пи ро ли за
Код овог трет ма на ор ган ски от пад се за гре ва у од су ству ва зду ха у ци љу до би-

ја ња ме ша ви не га со ви тог теч ног и чвр стог го ри ва. 

Га си фи ка ци ја
Га си фи ка ци ја је ви со ко тем пе ра тур ни про цес трет ма на от па да у при су ству 

ва зду ха или во де не па ре у ци љу до би ја ња го ри вих га со ва. Тех но ло ги ја је за сно ва на 
на по зна том про це су про из вод ње га са из угља. 

Пла зма ро цес
Раз ви је ни су ал тер на тив ни си сте ми трет ма на, као што је пла зма про цес (енер-

ги ја осло бо ђе ња елек трич ним пра жње њем у инерт ној ат мос фе ри). Овим про це сом 
тем пе ра ту ра от па да до сти же пре ко 2000ºЦ, пре тва ра ју ћи ор ган ски ма те ри јал у гас 
бо гат во до ни ком и инерт ни аморф ни оста так. Ова кав си стем је из у зет но скуп и 
још увек је вр ло ма ло у при ме ни.

О а као о ри во
Не ки ин ду стриј ски про це си и по стро је ња за про из вод њу енер ги је ра де под 

усло ви ма ко ји до зво ља ва ју ко ри шће ње от па да ви со ке то плот не мо ћи уме сто кон-
вен ци он ла ног го ри ва. Нај че шћи при мер је про из вод ња це мен та, где ви со ке тем пе-
ра ту ре и ду го вре ме за др жа ва ња обез бе ђу ју пот пу но са го ре ва ње от па да. Ти пич ни 
от пад ко ји се спа љу је у овим про це си ма укљу чу је оп штин ски от пад, гу ме и утро ше-
не рас тва ра че. Ин те грал на пре вен ци ја и кон тро ла за га ђе ња да је гра ни це до ко јих 
се у про це су при мар но го ри во мо же за ме ни ти от па дом. Ди рек ти ва ЕУ о спа љи ва-
њу от па да та ко ђе про пи су је до зво ље не гра нич не вред но сти еми си је за по стро је ња 
ко ја ко ри сте ал тер на тив на го ри ва.  

Со ли и фи ка ци ја
Со ли ди фи ка ци ја је тер мин ко ји се ко ри сти за ши рок оп сег трет ма на ко ји 

ме ња ју фи зич ко-хе миј ске осо би не от па да са ци љем да се учи не по год ним за од ла га-
ње на де по ни ју. Со ли ди фи ка ци ја се при ме њу је за трет ман теч ног от па да и му ље ва 
ко ји са др же те шке ме та ле и опа сан от пад. Циљ со ли ди фи ка ци је је да се от пад кон-
вер ту је у об лик у ко ме се ње го ви кон сти ту ен ти имо би ли шу та ко да не мо гу би ти 
из лу же ни у око ли ну.   

4.8. Од ла га ње от па да на де по ни је

Са ни тар не де по ни је пред ста вља ју са ни тар но-тех нич ки уре ђен про стор на 
ко ме се од ла же чврст от пад ко ји као ма те ри јал на ста је на јав ним по вр ши на ма, у 
до ма ћин стви ма, у про це су про из вод ње, од но сно ра да, у про ме ту или упо тре би, а 
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ко ји не ма свој ства опа сних ма те ри ја и не мо же се пре ра ђи ва ти од но сно ра ци о нал-
но ко ри сти ти као ин ду стриј ска си ро ви на или енер гет ско го ри во. 

Са ни тар не де по ни је су нео п ход не у сва кој иза бра ној оп ци ји трет ма на, јер 
увек по сто ји је дан део от па да ко ји се мо ра од ло жи ти де по но ва њем. Не кон тро ли са-
на сме тли шта се мо ра ју на пу сти ти уз ну жну са на ци ју или са ни ра ти па ис ко ри сти-
ти за да ље од ла га ње пу тем де по но ва ња, што је чест слу чај у прак си.
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5. СТРА ТЕ ШКИ ПРАВ ЦИ УПРА ВЉА ЊА ОТ ПА ДОМ

5.1. Ин сти ту ци о нал ни оквир за упра вља ње от па дом

Ин сти ту ци о нал ни оквир упра вља ња от па дом од но си се на ин сти ту ци о нал не 
струк ту ре и аран жма не за упра вља ње чвр стим от па дом као и ор га ни за ци о не по-
ступ ке и ка па ци тет од го вор них ин сти ту ци ја, а об у хва та:
 по де лу функ ци ја и од го вор но сти из ме ђу ло кал них-оп штин ских, ме ђу оп-

штин ских и ре пу блич ких ор га на и ор га ни за ци ја, као и у град ским сре ди на ма 
са ви ше оп шти на
 ор га ни за ци о ну струк ту ру ин сти ту ци ја од го вор них за упра вља ње от па дом 

укљу чу ју ћи ко ор ди на ци ју из ме ђу њих и дру гих сек то ра и/или функ ци ја упра-
вља ња 
 по ступ ке и ме то де ко ри шће ни за пла ни ра ње и упра вља ње
 ка па ци те те ин сти ту ци ја од го вор них за упра вља ње от па дом и мо гућ но сти 

за по сле них
 укљу че ње при ват ног сек то ра и уче шће за ин те ре со ва них стра на.

5.1.1. Де цен тра ли за ци ја и рас по де ла од го вор но сти

Ефек тив но упра вља ње чвр стим от па дом за ви си од од го ва ра ју ће ди стри бу ци-
је функ ци је, од го вор но сти, над ле жно сти и при хо да из ме ђу цен трал не, по кра јин ске 
и ло кал не вла сти, као и уну тар град ских оп шти на. 

Ло кал не вла сти, од го вор не за упра вља ње ко му нал ним от па дом, упра вља ју 
свим по сло ви ма ко ји се ти чу от па да, и по себ но, са ку пља ју и ин ве сти ра ју при ку пље-
не на кна де и оста ли при ход у свр ху упра вља ња ко му нал ним от па дом. 

Де цен тра ли за ци ја вла сти је пра ће на од го ва ра ју ћом ди стри бу ци јом фи нан сиј-
ских и ад ми ни стра тив них од го вор но сти и ка па ци те та за пла ни ра ње, им пле мен та-
ци ју и функ ци о ни са ње си сте ма. Ово зах те ва бо љу при пре му ло кал них бу џе та за 
упра вља ње ко му нал ним от па дом, за сно ва ну на ствар ним тро шко ви ма. 

Де цен тра ли за ци ја чи ни упра вља ње ко му нал ним чвр стим от па дом флек си-
бил ни јим, ефи ка сни јим и од го вор ни јим у од но су на ло кал не зах те ве. У исто вре ме, 
пре но ше ње од лу чи ва ња, упра вља ње фи нан си ја ма, обез бе ђи ва ња и им пле мен та ци-
ју функ ци ја на ни же ни вое, сма њу је оп те ре ће ње ми ни стар ству, омо гу ћа ва ју ћи му 
да се фо ку си ра на соп стве не над ле жно сти. 

Има ју ћи у ви ду циљ де цен тра ли за ци је и ефек те већ пре не тих над ле жно сти 
са Ре пу бли ке на Ауто ном ну по кра ји ну Вој во ди ну, оче ку је се да ће се кон крет не пра-
ва и оба ве зе По кра ји не де фи ни са ти у то ку из ра де но вих про пи са у овој обла сти. 
Уоч љи во је да ће од го вор ност за пла ни ра ње упра вља ња от па дом би ти пре не та на 
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оп шти не, као део про це са њи хо вог де фи ни са ња и ра ци о на ли за ци је. По кра јин ски 
ор га ни ће има ти од ре ђе не од го вор но сти у обла сти при пре ме и ре а ли за ци је про гра-
ма и пла но ва на ни воу По кра ји не. 

5.1.2. Ин сти ту ци о нал ни зах те ви и сек тор ска ин те гра ци ја

Де цен тра ли за ци ја и уна пре ђе ње ка па ци те та упра вља ња от па дом нор мал но 
зах те ва ино ва ци је у ор га ни за ци о ним струк ту ра ма, пла ни ра њу ка дро ва и де фи ни-
са ња за да та ка од го вор них те ла ло кал не вла сти. Нео п ход на је иден ти фи ка ци ја ин-
сти ту ци о нал них огра ни че ња у си сте му и по ве ћа њу над ле жно сти и ауто но ми је на 
ло кал ном ни воу. 

Ка да су гра до ви у пи та њу, ин сти ту ци о нал на ор га ни за ци ја за ви си од ве ли-
чи не и ста ња раз во ја гра да. Ве ли ки и сред њи гра до ви има ју град ску власт ко ја је 
од го вор на за упра вља ње ко му нал ним от па дом. Оп шти не мо ра ју да се удру же ра ди 
за јед нич ког пла ни ра ња упра вља ња от па дом и учи не про цес од ла га ња от па да мно-
го ефек тив ни јим. 

5.1.3. Ме то де пла ни ра ња и упра вља ња

При сту пи упра вља њу, ме то де и тех ни ке ко ри шће не у упра вља њу ко му нал-
ним от па дом су че сто не а де кват не. На осно ву де фи ни са не уло ге ло кал них вла сти у 
упра вља њу ко му нал ним от па дом, нео п ход но је ус по ста ви ти стра те шко пла ни ра ње 
и фи нан сиј ски ме наџ мент, укљу чу ју ћи еко ном ске це не услу га, пла ни ра ње и кон тро-
лу бу џе та, про ра чун је ди нич них тро шко ва и фи нан сиј ску и еко ном ску ана ли зу. У 
од но су на опе ра тив но пла ни ра ње, ло кал не вла сти су ду жне да укљу че са ку пља ње 
по да та ка, ана ли зу са ста ва от па да, про це ну ства ра ња от па да, мо де ло ва ње, спе ци фи-
ка ци ју опре ме, обез бе ђе ње по сту па ка и упра вља ња ин фор ма ци о ним си сте мом мо-
ни то рин га, ева лу а ци ју и ре ви зи ју пла ни ра ња. 

Основ ни стра те шки ци ље ви у овој обла сти су:
 пот пу на уса гла ше ност на ци о нал ног за ко но дав ства о упра вља њу от па дом са 

ЕУ зах те ви ма кроз при бли жа ва ње ЕУ за ко но дав ства и стан дар да у на ци о нал-
но за ко но дав ство;
 ефи ка сно спро во ђе ње за ко но дав ства, као при о ри тет, кроз обез бе ђи ва ње мо-

ни то рин га и при ме ну и до сти за ње ви со ког ни воа уса гла ше но сти за сно ва ног 
на де таљ ној ана ли зи и про це на ма;
 ус по ста вља ње ин сти ту ци о нал не ор га ни за ци је у ци љу до сти за ња уса гла ше но-

сти са ЕУ/на ци о нал ним зах те ви ма 
 од го ва ра ју ћи људ ски ре сур си и ка па ци те ти за упра вља ње от па дом (јав ни и 

при ват ни сек тор) 
 раз ви ја ње све сти и раз у ме ва ње свих уче сни ка у скла ду са зах те ви ма ЕУ.



43

Ур ба ни стич ко пла ни ра ње има ва жну уло гу у до сти за њу одр жи вог упра вља-
ња от па дом. Ци ље ви су сле де ћи:
 да обез бе ди план ски оквир ко ји омо гу ћа ва ус по ста вља ње си сте ма упра вља-

ња от па дом 
 да под стак не прак су упра вља ња от па дом са ци љем очу ва ња ква ли те та жи вот-

не сре ди не
 да за шти ти од ре ђе не обла сти и при род не вред но сти од не а де кват ног раз во-

ја
 да ми ни ми зи ра не по вољ не ути ца је на жи вот ну сре ди ну ко ји про из и ла зе из 

ру ко ва ња, трет ман, тран спор та и од ла га ња от па да
 да раз мо три по тре бу но вих по стро је ња за трет ман и/или од ла га ње от па да.

Ре ги о нал но пла ни ра ње има кључ ну уло гу у упра вља њу от па дом с об зи ром да 
се на ста нак от па да и мо гућ но сти за трет ман или од ла га ње не ја вља ју уни форм но 
у ре ги о ну. Раз ви ја ње стра те ги ја упра вља ња от па дом у ло кал ним за јед ни ца ма-оп-
шти на ма, на осно ву на ци о нал не стра те ги је обез бе ђу је де цен тра ли за ци ју и раз вој 
ло кал ног упра вља ња от па дом. 

5.1.4. Укљу че ње при ват ног сек то ра 

Уче шће при ват ног сек то ра је ви сок при о ри тет Вла де. Ра ди уна пре ђи ва ња 
кон ку рен ци је из ме ђу јав ног и при ват ног сек то ра, Вла да тре ба да пре ду зме нео п-
ход не ин сти ту ци о нал не/ор га ни за ци о не ме ре и ак ци је. При ват на пред у зе ћа мо гу 
да омо гу ће услу ге са ку пља ња, тран спор та и од ла га ња ко му нал ног чвр стог от па да 
ефи ка сни је и са ни жим тро шко ви ма не го јав ни сек тор. Ме ђу тим, укљу че ње при ват-
ног сек то ра у упра вља ње ко му нал ним чвр стим от па дом не га ран ту је са мо по се би 
ефи ка сност. 

Кључ ни ко ра ци су:
 раз ви ја ње мо де ла тен де ра и уго во ра за вр ше ње ко му нал них услу га; 
 уво ђе ње кон ку рент ног тен де ра за вр ше ње ко му нал них услу га; 
 под сти цај не ме ре за уче шће при ват ног сек то ра;
 вр ше ње ефи ка сног над зо ра над уго во ром и оба вља њем услу га од стра не ко-

му нал них пред у зе ћа.

5.2. Тех нич ки аспек ти

По ла зе ћи од прин ци па хи је рар хи је упра вља ња от па дом, пред у сло ви за спро-
во ђе ње на пред на ве де них ци ље ва упра вља ња от па дом су:
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Пре вен ци ја и сма ње ње сва ра ња о а а
 сма ње ње ко ли чи на ко му нал ног от па да за од ла га ње у усло ви ма оче ки ва ног 

по ра ста по тро шње ста нов ни штва;
 ста би ли за ци ја ко ли чи не ин ду стриј ског и опа сног от па да има ју ћи у ви ду оче-

ки ва ни по раст про из вод ње; 
 под сти ца ње ус по ста вља ња ре жи ма до зво ла ко је се од но се на упра вља ње  от-

па дом у ве ли ким ин ду стриј ским ком па ни ја ма, у ве зи са им пле мен та ци јом 
ЕУ Ди рек ти ве ИППЦ. 

По нов на уо ре ба и ре ци кла жа
 по сте пе но уво ђе ње си сте ма раз дво је ног са ку пља ња от па да;
 по ве ћа ње ти по ва от па да са ку пље них у ци љу ре ци кла же и по нов не упо тре-

бе;
 из град ња но вих по стро је ња за ре ци кла жу от па да; 
 уво ђе ње си сте ма за озна ча ва ње ре ци кла бил них про из во да и ам ба ла же;
 уна пре ђе ње си сте ма за са ку пља ње от пад них уља и њи хо ву ре ци кла жу;
 ре ци кла жа гра ђе вин ског от па да;
 ис ко ри шће ње от па да са ор ган ским ма те ри ја ма, биљ них и жи во тињ ских ма-

сти за пра вље ње ком по ста, и дру гих ор ган ских ђу бри ва (от пад из ше ће ра на, 
пре храм бе не ин ду стри је);
 по нов на упо тре ба от па да са зна чај ним са др жа јем ми не ра ла (ме та лур шка 

шља ка, пе пео из тер мо е лек тра на, гипс ге не ри сан у по стро је њи ма за пре чи-
шћа ва ње га со ва)  у гра ђе ви нар ству, за са на ци ју под зем них и над зем них ко по-
ва, у про из вод њи гип са, це мен та и сл.
 сти му ла ци ја тр жи шта за ре ци кли ра не ма те ри ја ле;
 по нов на упо тре ба и ре ци кла жа по себ но сор ти ра них и раз дво је них ме тал них 

от па да за  про из вод њу чи стих ме та ла;
 ре ци кла жа и по нов на упо тре ба рас тва ра ча за ди рект но по нов но ко ри шће ње 

или за да љу про да ју;
 ре ци кла жа и по нов на упо тре ба тер мо пла стич них ма те ри ја ла у по нов ној про-

из вод њи; 
 ре ци кла жа и по нов на упо тре ба от пад ног па пи ра; 
 ре ци кла жа и по нов на упо тре ба от па да од гу ме; 
 ре ци кла жа и по нов на упо тре ба от пад них уља у ци љу по нов не упо тре бе или 

за да љу про да ју.

По бољ ша ње ор а ни за ци је са ку ља ња и ран сор а
 оп ти ми за ци ја упра вља ња и опе ра тив не струк ту ре;
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 ус по ста вља ње за јед нич ких ком па ни ја за упра вља ње от па дом;
 до де ла кон це си ја за ак тив но сти ко је се од но се на са ку пља ње и тран спорт от-

па да;
 за ме на амор ти зо ва них кон теј не ра мо дер ним за одво је но са ку пља ње от па да и 

уво ђе ње са вре ме не спе ци ја ли зо ва не опре ме за тран спорт;
 оп ти ми за ци ја уче ста ло сти са ку пља ња и ру та: 
 за оп штин ски от пад - за ви сно од бро ја и гу сти не ста нов ни штва;
 за ин ду стриј ски и опа сни от пад - за ви сно од ко ли чи не ство ре ног от па да;
 уво ђе ње рас по ре да за са ку пља ње ка ба стог ко му нал ног от па да, бе ле тех ни ке 

и дру гог спе ци фич ног кућ ног от па да;
 ус по ста вља ње мре же Цен та ра за са ку пља ње где ста нов ни штво мо же да до-

не се свој от пад из до ма ћин ства ко ји је нео д го ва ра ју ћи за во зи ла за са ку пља-
ње.  

По у за но о ла а ње о а а
 из град ња ре ги о нал них са ни тар них де по ни ја за од ла га ње от па да; 
 обез бе ђе ње ин стру ме на та, ак ци ја и ре сур са нео п ход них за уста но вља ва ње 

ин те грал ног си сте ма по стро је ња за од ла га ње ин ду стриј ског и опа сног от па-
да узи ма ју ћи у об зир нај бо ље рас по ло жи ве тех ни ке у пред мет ној обла сти;
 из град ња по стро је ња на ци о нал ног и ре ги о нал ног зна ча ја укљу чу ју ћи осни ва-

ње цен та ра за трет ман опа сног от па да;
 уво ђе ње си сте ма до зво ла за ак тив но сти и по стро је ња за трет ман ин ду стриј-

ског и опа сног от па да, са ни тар не де по ни је и дру га по стро је ња за упра вља ње 
от па дом;
 уста но вља ва ње си сте ма по стро је ња за трет ман би о ха зард ног от па да;
 за тва ра ње не кон тро ли са них де по ни ја и сме тли шта.

У та бе ли 5.2. при ка за ни су нај но ви ји зах те ви и ци ље ви зе ма ља чла ни ца ЕУ, 
ко ји ма те жи и На ци о нал на стра те ги ја упра вља ња от па дом у Ср би ји, уз нео п ход но 
прет ход но при бли жа ва ње ци ље ви ма ко ји су у ЕУ већ до стиг ну ти:

Има ју ћи у ви ду стра те шку ори јен та ци ју Ср би је ка вла снич кој тран сфор ма-
ци ји, на ред них го ди на оче ку је се ин тен зив но пре струк ту ри ра ње ин ду стриј ске 
про из вод ње. За јед но с тран сфор ма ци јом про из вод ње, оче ку је се и ефи ка сни је 
ис ко ри шће ње си ро ви на за про из вод њу, као и енер ги је, ин тен зив но са гле да ва ње и 
за тва ра ње про из вод них ци клу са, као и ко ри шће ње ма ње опа сних ма те ри ја у про-
из во ди ма и оп ти ми за ци ја ма те ри ја ла за па ко ва ње и ам ба ла жу, за шта је нео п ход на 
но ва прав на ре гу ла ти ва. Опре де ље ње Ре пу бли ке је да огра ни чи увоз ко ри шће них 
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Та бе ла 5.2. Ци ље ви и ро ко ви сра е и је зе ма ља чла ни ца ЕУ у скла у са 
и рек и ва ма

Тип от па да Зах тев Го ди на 
Ко му нал ни от пад Огра ни че ње ко ли чи не - не ви ше од  300 

кг/ста нов ник/го ди на 
2010.

Би о де гра да би лан 
от пад ко ји се од ла же 
на де по ни ју (под ра зу-
ме ва сма ње ње ко ли-
чи не) 

Ре дук ци ја на 75 %
Ре дук ци ја на 50 %
Редукција на 35 %

2010.
2013.
2020.

От пад од ам ба ла же 
(под ра зу ме ва пре ла-
зни пе ри од )

По вра ћај од нај ма ње 50%
Рециклажа од најмање 25%

2007.
2010.

Ба те ри је 
и аку му ла то ри 

За бра на уво за и про да је ба те ри ја ко је 
ни су у скла ду са про пи си ма ЕУ (Hg, Cd, 
Pb) 
Ор га ни зо ва но са ку пља ње ба те ри ја 
Обавезно сакупљање акумулатора 

2004.
По усва ја њу за бра не

2004.

PCB/PCT от па ди До но ше ње про пи са о по сту па њу
Деструкција постојећег материјала 

2003.
2015. 

Ис тро ше на во зи ла По вра ћај и ре ци кла жа нај ма ње 70%
Повраћај и рециклажа најмање 85%

2005.
2015.

Елек трон ски от пад Ре ци кла жа и по нов но ко ри шће ње опре-
ме 

2010.

Опа сан кућ ни от пад Се па рат но са ку пља ње и пре ра да 2010.

про из во да (ро бе) ко ји у крат ком ро ку гу бе ко ри сно упо треб но свој ство и по ста ју 
от пад ко ји зах те ва по себ не ме ре трет ма на и од ла га ња. 

Ус по ста вља ње еко ном ских и по ли тич ких ве за са ЕУ, за јед нич ка ула га ња, ре-
зул ти ра ће у са рад њи на ра ци о нал ном трет ма ну не ких ти по ва опа сног от па да за 
ко је не по сто је аде кват не тех но ло ги је у са мој Ре пу бли ци Ср би ји.

5.2.1. Си стем са ку пља ња от па да

Си стем за са ку пља ње тре ба да бу де ба зи ран на ло кал ним усло ви ма - спе-
ци фич ним по да ци ма о за пре ми ни и са ста ву от па да, ше ма ма ру ко ва ња ло кал ним 
от па дом, и ло кал ним тро шко ви ма за обез бе ђе ње, рад и одр жа ва ње опре ме (рад, 
го ри во, ма зи ва, гу ме итд.). Си стем са ку пља ња и тран спор та у гра до ви ма је од ре ђен 
пла но ви ма  на ло кал ном ни воу као и  на чи ном ње го вог ко нач ног трет ма на.

При мар но из два ја ње ре ци кла бил них ком по нен ти из от па да, тј. на ме сту на-
ста ја ња се по сти же нај че шће по ста вља њем за себ них кон теј не ра за па пир, ста кло, 
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ли мен ке и пла сти ку (при мар ни ма те ри ја ли по год ни за ре ци кла жу) на ло ка ци ја ма 
где се ве ли ким кон теј не ри ма слу жи ви ше до ма ћин ста ва, стам бе них је ди ни ца. У 
ур ба ним де ло ви ма где су за сту пље на ин ди ви ду ал на до ма ћин ства, ус по ста вља се 
си стем та кав да до ма ћин ства са мо стал но одва ја ју от пад у сво јим по су да ма чи ји се 
са др жај та ко ђе од во зи на ре дов ној осно ви. Ко ри шће ње ал тер на тив них кон теј не ра 
(пла стич не ке се, кон теј не ри са ви ше пре гра да) ће се та ко ђе раз мо три ти.

5.2.2. Тран сфер ста ни це

Из град њом ре ги о нал них са ни тар них де по ни ја и по стро је ња за трет ман от-
па да, ја вља се и по тре ба за тран сфер ста ни ца ма ко је ће омо гу ћи ти еко но ми чан 
пре воз от па да на ве ли ким уда ље но сти ма, од ло ка ци је ства ра ња до де сти на ци је од-
ла га ња. Овим тран сфер ста ни ца ма че сто упра вља ју ком па ни је за са ку пља ње от па-
да у име ло кал них вла сти, би ло кроз по је ди нач не уго во ре или као део це ло куп ног 
уго во ра за са ку пља ње от па да.

У под руч ји ма где су де по ни је уда ље не ви ше од 20 км од ур ба них под руч ја, 
тран спорт до де по ни је ко ри шће њем во зи ла ко јим се са ку пља от пад по ста је не е ко-
но ми чан. С дру ге стра не, са гле да ва ју ћи по сто је ћу си ту а ци ју од ла га ња от па да, тач-
ни је, ста ње де по ни ја, у не ким оп шти на ма ће се сме тли шта мо ра ти ур гент но за тво-
ри ти, и от пад ће се тран спор то ва ти на де по ни је у су сед ним оп шти на ма. У ве ћи ни 
слу ча је ва, то ће по ве ћа ти уда ље ност од де по ни је на знат но ви ше од 20 км.  

Тран сфер са ни це су:
 Ло ка ци је где се от пад са ку пља пре тран спор та на уда ље не ло ка ци је и на тај 

на чин се омо гу ћа ва да се при мар но ко ри сте за по др шку ло кал ном са ку пља-
њу от па да;
 Ло ка ци је где се и оста ле са ку пље не вр сте от па да (нпр. из ре ци кла жних цен-

та ра или ин ду стриј ских обје ка та) мо гу та ко ђе са ку пља ти пре тран спор та на 
уда ље не са ни тар не де по ни је или ре ги о нал на по стро је ња за трет ман;
 Ло ка ци је где се мо гу сме сти ти са ку пљач ке ста ни це, са ку пљач ки цен три, ре ци-

кла жне ста ни це. 
Мо гу ће је да су не ке од по сто је ћих де по ни ја нај по де сни је ло ка ци је за град њу 

оп штин ских тран сфер ста ни ца с об зи ром да тран спорт не ру те већ по сто је. 

Тран сфер ста ни це слу же за:
 пре то вар от па да из ма лих во зи ла у ве ћа,
 спре ча ва ње ко ри шће ње ма лих са ку пљач ких сред ста ва за тран спорт на уда-

ље не ло ка ци је чи ме се знат но сма њу ју тран спорт ни тро шко ви - ра ци о на лан 
тран спорт на уда ље не де по ни је (ви ше од 20 км) и по стро је ња за трет ман
 при ме ну раз ли чи тих ти по ва тран спорт них сред ста ва
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 обез бе ђе ње усло ва за из град њу за јед нич ких де по ни ја или по стро је ња за трет-
ман за ви ше гра до ва 
 сма ње ње број ди вљих сме тли шта због по сто ја ња са ни тар них де по ни ја на уда-

ље ним ло ка ци ја ма
 омо гу ће ње ра ци о нал ног ре ша ва ња про бле ма от па да из се о ских под руч ја од-

во же њем от па да на град ске де по ни је
Уз све на ве де но, тран сфер ста ни ца тре ба да има и мост ну ва гу за ме ре ње 

ко ли чи на от па да, обје кат за рад ни ке и слу жбу оси гу ра ња и ад ми ни стра ци ју ко ја 
слу жи за во ђе ње еви ден ци је во зи ла и от па да.  

Тран сфер ста ни це мо гу би ти раз ли чи тих ка па ци те та (од 5000 до 500.000 ста-
нов ни ка)

5.2.3. Ре ци кла жни цен три

У зе мља ма са ни ским при хо ди ма, ис ко ри шће ње или ре ци кла жа ма те ри ја-
ла - углав ном па пи ра, ста кла, ме та ла и пла сти ке - сво ди се на ак тив но сти при-
ват ног сек то ра. Ова еко ном ски ко ри сна ак тив ност под ра зу ме ва од го ва ра ју ћу 
опре му и де фи ни са не по ступ ке за сва ки сте пен про це са. 

Јав ни сек тор се мо же сам укљу чи ти у ре ци кла жу от па да или овла сти ти 
сек тор ска пред у зе ћа или при ват ни сек тор. Ком по сти ра ње је област ко ја нај ви ше 
обе ћа ва ка да се ра ди о по нов ном ко ри шће њу ор ган ских ма те ри ја ла. Од лу ке за уво-
ђе ње ком по сти ра ња мо ра ју би ти тр жи шно ори јен ти са не и за сно ва не на па жљи вим 
еко ном ским и фи нан сиј ским ана ли за ма. У сва ком слу ча ју, по тен ци јал за фи нан сиј-
ски оправ да но ком по сти ра ње се мо же зна чај но по ве ћа ти кроз уво ђе ње раз два ја ња 
от па да на из во ру. 

Ус по ста вља ње си сте ма ре ци кла же у Ср би ји ће се ба зи ра ти на ства ра њу 
Цен та ра за ре ци кла жу, или Цен та ра за са ку пља ње, ко ји ће зах те ва ти од ре ђи-
ва ње стал них ло ка ци ја у ур ба ним под руч ји ма на ко ји ма ће гра ђа ни мо ћи да од-
ла жу ра зни от пад ко је не ће са ку пља ти во зи ла за ру тин ско са ку пља ње от па да. 
Ре ци кла жни цен три ће се гра ди ти и на ло ка ци ја ма из ван ур ба них под руч ја. Ор-
га ни за ци ја са ку пљач ких ста ни ца са ре ци кла жним цен три ма је јед но став на, а 
ка па ци тет кон теј не ра ће од ре ђи ва ти фре квен ци ја ко ри шће ња ових ло ка ци ја.

Уво ђе њем ин те грал ног упра вља ња ко му нал ним от па дом у Ср би ји, мно го-
број не оп шти не ће на ћи ин те рес у из град њи ре ги о нал ног си сте ма упра вља ња от па-
дом и ус по ста вља њу ре ги о нал них ор га ни за ци ја за упра вља ње от па дом. Ин тен ци ја 
је да ће ре ги о нал не ор га ни за ци је за упра вља ње от па дом ус по ста ви ти ше ме за раз-
два ја ње на ме сту на ста ја ња и раз дво је но са ку пља ње ре ци кла бил них ком по нен ти. 
Уво ђе ње оп ти мал ног си сте ма ре ци кла же у од ре ђе ни ре ги он, зах те ва спро во ђе ње 
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де таљ них ис тра жи вач ко-сту диј ских пла но ва у ци љу од ре ђи ва ња ти па си сте ма ко ји 
ће се уве сти. 

5.2.4. Ре ги о ни за упра вља ње от па дом

Чак и ка да се ак тив но прак ти ку ју ми ни ми за ци ја от па да и ре ци кла жа, оста је 
ве ли ка ко ли чи на от па да за од ла га ње на на чин ко ји не за га ђу је жи вот ну сре ди ну. 
Ло кал не вла сти тре ба да обез бе де од го ва ра ју ће ло ка ци је за од ла га ње от па да и ове 
ло ка ци је тре ба да бу ду обез бе ђе не у што кра ћем пе ри о ду. Де по ни је тре ба да бу ду 
па жљи во ло ци ра не, ис прав но про јек то ва не и до бро во ђе не да би се оси гу рао њи-
хов ефи ка сан рад, огра ни чи ле не ис прав но сти и за га ђе ње жи вот не сре ди не. Рет ко 
је мо гу ће на пра ви ти по мак од отво ре них сме тли шта до ра да са ни тар не де по ни је, 
пот пу но опре мље не, у јед ном ко ра ку. Че шће се мо ра пред ви де ти про цес тран сфор-
ма ци је, у ко јем се прак са од ла га ња на сме тли шта по сте пе но по бољ ша ва а по сто је ће 
ло ка ци је по сте пе но са ни ра ју.

Ме тод ко нач ног од ла га ња не ко ри сног и нео па сног чвр стог ко му нал ног от па-
да је ско ро увек од ла га ње на ре ги о нал не (за јед нич ке за ви ше оп шти на) са ни тар не 
де по ни је у ком би на ци ји са тран сфер ста ни ца ма и ре ци кла жним цен три ма. Сто га је 
сле де ћи ко рак у упра вља њу ко му нал ним чвр стим от па дом ства ра ње ви ше оп штин-
ских ре ги о на и из град ња ре ги о нал них са ни тар них де по ни ја, тран сфер ста ни ца и 
ре ци кла жних ста ни ца.

5.2.4.1. МЕ ХА НИ ЗАМ ЗА УС ПО СТА ВЉА ЊЕ РЕ ГИ О НА

Фор ми ра ње ре ги о на у функ ци ји из град ње ре ги о нал них де по ни ја и мре же 
тран сфер ста ни ца за ви си од ви ше фак то ра, у пр вом ре ду од ве ли чи не и струк ту ре 
оп шти на и од са о бра ћај не по ве за но сти уну тар ре ги о на, као осно ве за ис пи ти ва ње 
оста лих ка рак те ри сти ка и па ра ме та ра ко ји су од зна ча ја за вред но ва ње по вољ но-
сти, од но сно не по вољ но сти од ре ђе них про сто ра за ло ци ра ње ре ги о нал них де по-
ни ја и уста но вља ва ње ком пле мен тар них са др жа ја као што су тран сфер ста ни це, 
ре ци кла жни цен три, по стро је ња за ком по сти ра ње, по стро је ња за ин си не ра ци ју и 
др. У по ступ ку ор га ни зо ва ња мре же по тен ци јал них ре ги о на по ста вље не су по ла-
зне прет по став ке и основ ни кри те ри ју ми за од ре ђи ва ње ре ги о на.

По ла зне ре о сав ке
 По пра ви лу, се ди ште скуп шти не оп шти не је ујед но и нај ве ће на се ље у оп шти-

ни, та ко да ће ре ги о нал на де по ни ја или тран сфер ста ни ца би ти ло ци ра на у 
бли зи ни та квог на се ља.
 На се ља у оп шти ни су нај че шће са о бра ћај но ори јен ти са на пр вен стве но на 

оп штин ски цен тар, што ће усло ви ти да се от пад из ових на се ља тран спор ту је 
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ди рект но пре ма оп штин ском цен тру, би ло да се ра ди о де по ни ји, би ло о тран-
сфер ста ни ци.
 Ко ли чи на на ста лог от па да је у ди рект ној про пор ци ји са бро јем ста нов ни ка у 

на се љи ма.
 Про це ње на днев на ко ли чи на на ста лог от па да по ста нов ни ку из но си 0,8 кг 

и са том ко ли чи ном се ра чу на у про це ни по треб не по вр ши не и за пре ми не 
де по ни је.

Основ ни кри е ри ју ми за о ре ђи ва ње ре и о на
 У ци љу ми ни ми за ци је тро шко ва по то ни од ло же ног от па да, од но сно ра ци-

о нал ног ула га ња сред ста ва у из град њу и екс пло а та ци ју де по ни је, ре ги он би 
тре ба ло да об у хва ти нај ма ње 200.000 ста нов ни ка.
 Да би не ко ли ко оп шти на са чи ња ва ло функ ци о на лан ре ги он у по гле ду са ку-

пља ња, тран спор та и од ла га ња от па да, нео п ход на је до бра са о бра ћај на по ве-
за ност ових оп шти на.
 По што ва ти прин цип да се ве ћа ко ли чи на от па да тран спор ту је на ма њу уда ље-

ност, а ма ња ко ли чи на от па да на ве ћу уда ље ност, што им пли ци ра си ту а ци ју 
да ће се ре ги о нал не де по ни је на ла зи ти бли зу ве ли ких на се ља.
 Ди рект но тран спор то ва ње от па да би ло до де по ни је или до тран сфер ста ни це 

не би тре ба ло да пре ђе ду жи ну пу та од 20 км (из у зет но 30-40 км). Тре ба те жи-
ти ка што ве ћој ори јен та ци ји на ди рект но тран спор то ва ње на де по ни ју.
 Нај ве ћа ду жи на тран спор та од нај у да ље ни је тран сфер ста ни це у ре ги о ну до 

ре ги о нал не де по ни је не би тре ба ло да пре ђе 80 км.
 Те жи ти да се ор га ни зо ва ним при ку пља њем от па да, у ду го роч ном пе ри о ду, 

об у хва ти 80% про дук ци је от па да.
 Спе ци фич ност гра да Бе о гра да се тре ти ра на су про тан на чин од тре ти ра ња 

дру гих на се ља и цен та ра у Ср би ји. На и ме, док се код оста лих на се ља те жи 
са жи ма њу си сте ма при ку пља ња, тран спор та и од ла га ња от па да из ви ше на се-
ља ка јед ној ре ги о нал ној де по ни ји, у слу ча ју Бе о гра да, због бро ја ста нов ни ка 
и ве ли чи не за у зе те те ри то ри је, вр ши се дис пер зи ја ло ка ци ја за са ни тар не де-
по ни је на 3-4. На ове де по ни је се усме ра ва и от пад из оп шти на ко је се на ла зе 
у окру же њу Бе о гра да.

5.2.4.2. РЕ ГИ О НАЛ НЕ СА НИ ТАР НЕ ДЕ ПО НИ ЈЕ

Да ља ана ли за функ ци о нал но-про стор них и дру гих ка рак те ри сти ка про сто ра 
Ср би је, у функ ци ји про ве ре по чет не хи по те зе о фор ми ра њу ре ги о на, вр ши се кроз 
се дам гру па ка рак те ри сти ка, где се у окви ру сва ке гру пе ис пи ту ју 3-4 па ра ме тра, 
ко ји су оце ње ни као ва жни у кон тек сту до ла же ња до ра ци о нал ног и функ ци о нал-
ног ре ше ња раз ме шта ја ре ги о нал них де по ни ја и тран сфер ста ни ца. Та ко се у пр вој 
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гру пи на ла зе на се ља и са о бра ћај на мре жа, где се ис пи ту је број на се ља по оп шти на-
ма, раз ме штај на се ља, раз ме штај цен та ра и са о бра ћај на по ве за ност. У дру гој гру пи 
се ана ли зи ра ју за шти ће на под руч ја и то за шти ће на при род на до бра, не по крет на 
кул тур на до бра и ту ри стич ке зо не и под руч ја. Тре ћу гру пу чи не по да ци о во да ма, 
од но сно за шти ти во да, при че му се ис пи ту ју под зем не во де, по вр шин ске во де и, 
по себ но, из во ри шне зо не. Че твр ту гру пу чи не по да ци о ре ље фу, пе до ло шким ка-
рак те ри сти ка ма и по да ци о раз ме шта ју шу ма. Пе ту гру пу ана ли зи ра них ка рак те ри-
сти ка пред ста вља ју по да ци о ге о ло ги ји, ге о мор фо ло ги ји и ин же њер ско-ге о ло шки 
по да ци. Ше сту гру пу чи не кли мат ске ка рак те ри сти ке при че му су као зна чај ни 
из дво је ни по да ци о бро ју да на са сне жним по кри ва чем, по да ци о ви си ни сне жног 
по кри ва ча и по да ци о бро ју да на са тем пе ра ту ра ма ис под ну ле. Сед му гру пу чи не 
по себ не ка рак те ри сти ке као што су до са да пред у зе те ак тив но сти на из град њи 
са ни тар не де по ни је, по сто ја ње де гра ди ра них те ре на и по сто ја ње рас по ло жи вог 
про сто ра по треб не по вр ши не.

Пре ли ми нар ни ре зул та ти до са да шњих ана ли за про сто ра Ср би је, по ла зе ћи 
од по ста вље них ре ги о на и ана ли зе кључ них ка рак те ри сти ка про сто ра Ср би је, 
по ка зу ју да је у Ср би ји мо гу ће кроз из град њу 29 ре ги о нал них де по ни ја и 44 тран-
сфер ста ни ца, фор ми ра ти ра ци о нал ну мре жу за са ку пља ње, тран спорт и од ла га ње 
ко му нал ног чвр стог от па да и чи ме би се знат но убр зао про цес ре ша ва ња овог про-
бле ма.

По себ ни им пле мен та ци о ни про јек ти ће до ве сти до ре ал них пред ло га ма кро-
ло ка ци ја, од но сно зо на за ло ци ра ње ре ги о нал них де по ни ја, чи ме би се ство ри ла 
осно ва за да љу раз ра ду и де таљ но утвр ђи ва ње ми кро ло ка ци ја ре ги о нал них де по-
ни ја и мре же тран сфер ста ни ца. Под ра зу ме ва се да се у да љој раз ра ди по шту ју сви 
ва же ћи про пи си, стан дар ди и нор ма ти ви ко ји се од но се на ову област.

5.2.5. Зах те ва ни ка па ци те ти за упра вља ње от па дом

Код при ка за ре ги о на за фор ми ра ње од ре ђе них мре жа (ре ги о нал них де по ни ја, 
тран сфер ста ни ца, ре ци кла жних цен та ра, цен та ра за ком по сти ра ње и по стро је ња 
за ин си не ра ци ју), као осно ва узе ти су фор ми ра ни ре ги о ни за из град њу ре ги о нал-
них де по ни ја. Ко ли чи на от па да (то на на дан) да та је са мо као је дан од ин ди ка то ра 
и од но си се на укуп ну про це ње ну днев ну ко ли чи ну ко му нал ног от па да чи је се од ла-
га ње пла ни ра на ре ги о нал ним де по ни ја ма, без спе ци фи ци ра ња ко ли чи не ре ци кла-
бил ног от па да, от па да по год ног за ком по сти ра ње или ин си не ра ци ју, што зах те ва 
до дат на де таљ на ис тра жи ва ња и ди мен зи о ни са ње ка па ци те та по ре ги о ни ма.
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Та бе ла 5.2.-1 Мре жа ре и о нал них е о ни ја

Број
региона

Об у хва ће не оп шти не Број 
ста нов ни ка

От пад
тона/дан

1 Сом бор, Апа тин, Ку ла, Оџа ци 213.420 136,59
2 Су бо ти ца, Б.То по ла, Ма ли Иђош, Ср бо бран, Вр бас 248.038 158,75
3 Ки кин да, Ка њи жа, Н.Кне же вац, Чо ка, Сен та, Ада, Бе чеј, Н.Бе-

чеј, Но ва Цр ња 246.037 157,46
4 Но ви Сад, Те ме рин, Жа баљ, С.Кар лов ци, Бе о чин,

Б.Петровац, Б.Паланка, Бач 470.314 301,00
5 Зре ња нин, Жи ти ште, Се чањ, Ко ва чи ца, Опо во, Ти тел 241.720 154,70
6 С.Ми тро ви ца, Шид, Ириг, Ру ма, Пе ћин ци 218.150 139,61
7 Зе мун, Н.Бе о град, С.Па зо ва, Ин ђи ја 526.172 336,75
8 Пан че во, Па ли лу ла, Ста ри Град, Вра чар, Сав ски Ве нац 437.602 280,06
9 Вр шац, План ди ште, Али бу нар, Бе ла Цр ква 110.246 70,56
10 Ша бац, Бо га тић, Вла ди мир ци, Ло зни ца, Кру пањ, М.Звор ник 295.829 189,33
11 Зве зда ра, Во ждо вац, Ра ко ви ца, Чу ка ри ца, Гроц ка 551.389 352,89
12 Сме де ре во, По жа ре вац, Ко вин, В.Гра ди ште, Го лу бац,

М.Црниће, Петровац, Жабари 278.509 178,25
13 Ва ље во, Ко сје рић, Ми о ни ца, Уб, Ко це ље ва, Осе чи на, 

Љубовија 206.484 132,15
14 Ла за ре вац, Љиг, Аран ђе ло вац, Ба ра је во, Обре но вац, 

Лајковац 233.547 149,47
15 С.Па лан ка, Ра ча, В.Пла на, Сви лај нац, Мла де но вац, Со пот 210.323 134,60
16 Не го тин, Мај дан пек, Кла до во, Ку че во 109.283 69,94
17 Ужи це, Ба ји на Ба шта, По же га, Ари ље, Ива њи ца, Ча је ти на 215.177 137,70
18 Ча чак, Кра ље во, Г.Ми ла но вац, Лу ча ни 311.029 199,06
19 Кра гу је вац, То по ла, Кнић, Ре ко вац 229.887 147,13
20 Ја го ди на, Ћу при ја, Пар ћин, Ра жањ, Де спо то вац 220.951 141,41
21 Бор, За је чар, Жа гу би ца, Бо ље вац, Со ко ба ња, Кња же вац 207.486 132,79
22 При бој, При је по ље, Н.Ва рош 91.138 58,33
23 Кру ше вац, Ћи ће вац, Вар ва рин, Тр сте ник, Вр њач ка Ба ња, 

Брус, Алек сан дро вац 285.428 182,67
24 Ниш, Га џин Хан, Свр љиг, Алек си нац, Ме ро ши на, До ље вац 384.106 245,83
25 Но ви Па зар, Ра шка, Ту тин, Сје ни ца 229.887 147,13
26 Про ку пље, Жи то ра ђа, Кур шу мли ја, Бла це 109.948 70,37
27 Пи рот, Ди ми тров град Бе ла па лан ка, Ба бу шни ца 105.938 67,80
28 Ле ско вац, Ле ба не, Бој ник, Ме две ђа, Вла со тин це,

Црна Трава 240.472 153,90
29 Вра ње, Вла ди чин Хан, Сур ду ли ца, Бо си ле град, Тр го ви ште, 

Бу ја но вац, Пре ше во 227.693 145,72
Укуп но 29 ре ги о нал них де по ни ја за 160 оп шти на 7.479.437 4.771,95
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Та бе ла 5.2.2 Мре жа ран сфер са ни ца

Број региона Об у хва ће не оп шти не Број ста нов ни ка От пад тона/дан
1 Ку ла

Оџаци
48.306
35.474

30,92
22,70

2 Б.То по ла, Ма ли Иђош
Србобран, Врбас

51.655
63.625

33,06
40,72

3 Ка њи жа, Н.Кне же вац, Чо ка, Сен та
Бе чеј, Н.Бе чеј
Нова Црња

79.846
67.758
12.661

51,10
43,36

8,10
4 Б.Па лан ка, Бач 77.039 49,30
5 Ко ва чи ца, Опо во

Тител
38.824
16.936

24,85
10,84

6 Шид
Пећинци

38.921
21.472

24,91
13,74

7 С.Па зо ва, Ин ђи ја 117.054 74,91
9 Бе ла Цр ква 20.275 12,98

10 Ло зни ца, Кру пањ, М.Звор ник 120.298 76,99
12 В.Гра ди ште, Го лу бац, М.Цр ни ће

Петровац, Жабари
44.112
47.353

28,23
30,31

13 Ко сје рић
Уб
Ко це ље ва
Осе чи на
Љубовија

13.975
31.924
15.556
15.109
16.994

8,94
20,43

9,96
9,67

10,88
14 Љиг

Аран ђе ло вац
Обреновац

14.580
48.071
79.970

9,33
30,76
45,42

16 Мај дан пек, Ку че во
Кладово

42.110
23.622

26,95
15,12

17 Ба ји на Ба шта
Ивањица

29.049
35.297

18,59
22,59

18 Г.Ми ла но вац 47.588 30,48
19 То по ла 25.173 16,11
21 Жа гу би ца

Бо ље вац, Со ко ба ња
Књажевац

14.752
34.142
37.015

9,44
21,85
23,69

23 Брус, Алек сан дро вац 48.168 30,83
25 Ра шка

Сјеница
26.891
27.857

17,21
17,83

27 Ди ми тров град 11.722 7,50
28 Ле ба не, Бој ник

Ме две ђа
Црна Трава

37.936
10.847

2.569

24,28
6,94
1,64
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29 Бо си ле град
Тр го ви ште
Бујановац, Прешево

9.850
6.354

78.612

6,30
4,07

50,31
Укуп но 44 тран сфер ста ни ца за 63 оп шти не 1.680.342 1.071,42

Та бе ла 5.2.3 Мре жа ре ци кла жних цен а ра

Број
региона

Об у хва ће не оп шти не Број 
ста нов ни ка

От пад
тона/дан

РЕЦ 1 Сом бор, Апа тин, Ку ла, Оџа ци, Су бо ти ца, Б.То по ла, Ма ли Иђош, 
Ср бо бран, Вр бас 461.458 295.34

РЕЦ 2 Ки кин да, Ка њи жа, Н.Кне же вац, Чо ка, Сен та, Ада, Бе чеј, Н.Бе чеј, 
Но ва Цр ња 246.037 157,46

РЕЦ 3 Но ви Сад, Те ме рин, Жа баљ, С.Кар лов ци, Бе о чин, Б.Пе тро вац, 
Б.Па лан ка, Бач 470.314 301,00

РЕЦ 4 Зре ња нин, Жи ти ште, Се чањ, Ко ва чи ца, Опо во, Ти тел 241.720 154,70
РЕЦ 5 С.Ми тро ви ца, Шид, Ириг, Ру ма, Пе ћин ци, Ша бац, Бо га тић, Вла-

ди мир ци, Ло зни ца, Кру пањ, М.Звор ник 531.927 328,94
РЕЦ 6 Зе мун, Н.Бе о град, С.Па зо ва, Ин ђи ја, Зве зда ра, Во ждо вац, Ра ко ви-

ца, Чу ка ри ца, Гроц ка 1.077.561 689,64
РЕЦ 7 Пан че во, Па ли лу ла, Ста ри Град, Вра чар, Сав ски Ве нац, Вр шац, 

План ди ште, Али бу нар, Бе ла Цр ква 547.848 350,62
РЕЦ 8 Сме де ре во, По жа ре вац, Ко вин, В.Гра ди ште, Го лу бац, М.Цр ни ће, 

Пе тро вац, Жа ба ри, С.Па лан ка, Ра ча, В.Пла на, Сви лај нац, Мла де-
но вац, Со пот

488.832 312,75

РЕЦ 9 Ва ље во, Ко сје рић, Ми о ни ца, Уб, Ко це ље ва, Осе чи на, Љу бо ви ја, 
Ла за ре вац, Љиг, Аран ђе ло вац, Ба ра је во, Обре но вац, Лај ко вац 440.058 281,62

РЕЦ 10 Не го тин, Мај дан пек, Кла до во, Ку че во, Бор, За је чар, Жа гу би ца, 
Бо ље вац, Со ко ба ња, Кња же вац 316.769 202,73

РЕЦ 11 Ужи це, Ба ји на Ба шта, По же га, Ари ље, Ива њи ца, Ча је ти на, Ча чак, 
Кра ље во, Г.Ми ла но вац, Лу ча ни 526.206 336,76

РЕЦ 12 Кра гу је вац, То по ла, Кнић, Ре ко вац, Ја го ди на, Ћу при ја, Пар ћин, 
Ра жањ, Де спо то вац 450.838 288,54

РЕЦ 13 При бој, При је по ље, Н.Ва рош, Но ви Па зар, Ра шка, Ту тин, Сје ни-
ца 321.025 205,46

РЕЦ 14 Кру ше вац, Ћи ће вац, Вар ва рин, Тр сте ник, Вр њач ка Ба ња, Брус, 
Алек сан дро вац 285.428 182,67

РЕЦ 15 Ниш, Га џин Хан, Свр љиг, Алек си нац, Ме ро ши на, До ље вац, Про-
ку пље, Жи то ра ђа, Кур шу мли ја, Бла це 494.054 316,20

РЕЦ 16 Пи рот, Ди ми тров град, Бе ла Па лан ка, Ба бу шни ца 105.938 67,80
РЕЦ 17 Ле ско вац, Ле ба не, Бој ник, Ме две ђа, Вла со тин це, Цр на Тра ва, 

Вра ње, Вла ди чин Хан, Сур ду ли ца, Бо си ле град, Тр го ви ште, Бу ја-
но вац, Пре ше во

468.165 299,62

Укуп но 17 ре ци кла жних цен та ра за 160 оп шти на 7.479.437 4.771,95
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Та бе ла 5.2.4 Мре жа цен а ра за ком о си ра ње

Број
региона

Об у хва ће не оп шти не Број 
ста нов ни ка

От пад
тона/дан

КОМ 1 Сом бор, Апа тин, Ку ла, Оџа ци, Су бо ти ца, Б.То по ла, Ма ли Иђош, 
Ср бо бран, Вр бас, Ки кин да, Ка њи жа, Н.Кне же вац, Чо ка, Сен та, 
Ада, Бе чеј, Н.Бе чеј, Но ва Цр ња, Но ви Сад, Те ме рин, Жа баљ, 
С.Кар лов ци, Бе о чин, Б.Пе тро вац, Б.Па лан ка, Бач

1.177.809 753,80

КОМ 2 С.Ми тро ви ца, Шид, Ириг, Ру ма, Пе ћин ци, Ша бац, Бо га тић, 
Вла ди мир ци, Ло зни ца, Кру пањ, М.Звор ник, Зе мун, Н.Бе о град, 
С.Па зо ва, Ин ђи ја

1.040.151 665,69

КОМ 3 Зре ња нин, Жи ти ште, Се чањ, Ко ва чи ца, Опо во, Ти тел, Пан че во, 
Па ли лу ла, Ста ри Град, Вра чар, Сав ски Ве нац, Вр шац, План ди-
ште, Али бу нар, Бе ла Цр ква, Сме де ре во, По жа ре вац, Ко вин, 
В.Гра ди ште, Го лу бац, М.Цр ни ће, Пе тро вац, Жа ба ри

1.068.077 683,57

КОМ 4 Зве зда ра, Во ждо вац, Ра ко ви ца, Чу ка ри ца, Гроц ка, Ва ље во, Ко-
сје рић, Ми о ни ца, Уб, Ко це ље ва, Осе чи на, Љу бо ви ја, Ла за ре вац, 
Љиг, Аран ђе ло вац, Ба ра је во, Обре но вац, Лај ко вац, С.Па лан ка, 
Ра ча, В.Пла на, Сви лај нац, Мла де но вац, Со пот

1.201.743 769,11

КОМ 5 Ужи це, Ба ји на Ба шта, По же га, Ари ље, Ива њи ца, Ча је ти на, При-
бој, При је по ље, Н.Ва рош, Но ви, Па зар, Ра шка, Ту тин, Сје ни ца

536.202 343,16

КОМ 6 Ча чак, Кра ље во, Г.Ми ла но вац, Лу ча ни, Кра гу је вац, То по ла, 
Кнић, Ре ко вац, Ја го ди на, Ћу при ја, Пар ћин, Ра жањ, Де спо то вац, 
Кру ше вац, Ћи ће вац, Вар ва рин, Тр сте ник, Вр њач ка Ба ња, Брус, 
Алек сан дро вац

1.047.295 670,27

КОМ 7 Ниш, Га џин Хан, Свр љиг, Алек си нац, Ме ро ши на, До ље вац, Про-
ку пље, Жи то ра ђа, Кур шу мли ја, Бла це, Ле ско вац, Ле ба не, Бој-
ник, Ме две ђа, Вла со тин це, Цр на Тра ва, Вра ње, Вла ди чин Хан, 
Сур ду ли ца, Бо си ле град, Тр го ви ште, Бу ја но вац, Пре ше во

962.219 615,82

Укуп но 7 ста ни ца за ком по сти ра ње за 146 оп шти на 7.033.496 4.501,43
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Та бе ла 5.2.5 Мре жа ин си не ра о ра за ко му нал ни о а

Број
региона

Об у хва ће не оп шти не Број 
ста нов ни ка

От пад
тона/дан

ИНС 1 Сом бор, Апа тин, Ку ла, Оџа ци, Су бо ти ца, Б.То по ла, Ма ли Иђош, 
Ср бо бран, Вр бас, Ки кин да, Ка њи жа, Н.Кне же вац, Чо ка, Сен та, 
Ада, Бе чеј, Н.Бе чеј, Но ва Цр ња, Но ви Сад, Те ме рин, Жа баљ, 
С.Кар лов ци, Бе о чин, Б.Пе тро вац, Б.Па лан ка, Бач, Зре ња нин, 
Жи ти ште, Се чањ, Ко ва чи ца, Опо во, Ти тел, С.Ми тро ви ца, Шид, 
Ириг, Ру ма, Пе ћин ци, Ша бац, Бо га тић, Вла ди мир ци, Ло зни ца, 
Кру пањ, М.Звор ник

1.933.508 1.237,44

ИНС 2 Зе мун, Н.Бе о град, С.Па зо ва, Ин ђи ја, Пан че во, Па ли лу ла, Ста-
ри Град, Вра чар, Сав ски Ве нац, Вр шац, План ди ште, Али бу нар, 
Бе ла Цр ква, Зве зда ра, Во ждо вац, Ра ко ви ца, Чу ка ри ца, Гроц ка, 
Сме де ре во, По жа ре вац, Ко вин, В.Гра ди ште, Го лу бац, М.Цр ни ће, 
Пе тро вац, Жа ба ри, Ва ље во, Ко сје рић, Ми о ни ца, Уб, Ко це ље ва, 
Осе чи на, Љу бо ви ја, Ла за ре вац, Љиг, Аран ђе ло вац, Ба ра је во, 
Обре но вац, Лај ко вац, С.Па лан ка, Ра ча, В.Пла на, Сви лај нац, Мла-
де но вац, Со пот

2.554.272 1.634,73

ИНС 3 Ужи це, Ба ји на Ба шта, По же га, Ари ље, Ива њи ца, Ча је ти на, Ча-
чак, Кра ље во, Г.Ми ла но вац, Лу ча ни, Кра гу је вац, То по ла, Кнић, 
Ре ко вац, При бој, При је по ље, Н.Ва рош, Кру ше вац, Ћи ће вац, 
Вар ва рин, Тр сте ник, Вр њач ка Ба ња, Брус, Алек сан дро вац, Но ви, 
Па зар, Ра шка, Ту тин, Сје ни ца

1.362.546 872,02

ИНС 4 Ја го ди на, Ћу при ја, Пар ћин, Ра жањ, Де спо то вац, Бор, За је чар, 
Жа гу би ца, Бо ље вац, Со ко Ба ња, Кња же вац, Не го тин, Мај дан пек, 
Кла до во, Ку че во, Ниш, Га џин Хан, Свр љиг, Алек си нац, Ме ро ши-
на, До ље вац, Про ку пље, Жи то ра ђа, Кур шу мли ја, Бла це, Пи рот, 
Ди ми тров град, Бе ла Па лан ка, Ба бу шни ца, Ле ско вац, Ле ба не, Бој-
ник, Ме две ђа, Вла со тин це, Цр на Тра ва, Вра ње, Вла ди чин Хан, 
Сур ду ли ца, Бо си ле град, Тр го ви ште, Бу ја но вац, Пре ше во

1.605.877 1,027,76

4 ин си не ра то ра за 160 оп шти на 7.479.437 4.771,95
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5.2.6. Ор га ни за ци ја си сте ма за упра вља ње от па дом

Са ку љач ке са ни це за ка бас/оа сан/кућ ни о а (1)

Са ку пљач ке ста ни це за ка баст/опа сан/кућ ни от пад (1) су по себ но кон стру и-
са на по стро је ња где ста нов ни штво мо же бес плат но да се од ло жи от пад, без пла ћа-
ња тро шко ва од ла га ња, а то мо гу би ти: ба штен ски от пад, ма шин ска уља, ста ре ба те-
ри је, на ме штај или трај но по тро шна до бра. Ове ста ни це мо гу да слу же као са бир ни 
цен три за ре ци кла бил не ма те ри ја ле. Раз лог за из град њу ова квих ста ни ца је:
 Сма ње ње по тре бе за сер ви си ма за са ку пља ње ка ба стог от па да
 Спре ча ва ње на ста ја ња ди вљих де по ни ја 
 Сма ње ње опа сног са др жа ја у кућ ном от па ду 
 По ве ћа ње по но во ис ко ри сти вих и ре ци кла бил них ма те ри ја ла.

Са бир ни цен ри и ре ци кла жне са ни це (2)

Са бир ни цен тар се од но си на од ре ђе ну те ри то ри ју где ста нов ни штво са мо 
до но си чист, из вор но-раз дво јен ре ци кла бил ни ма те ри јал. Та кви цен три су нај че-
шће ло ци ра ни на при клад ним ме сти ма као што су пар ки ра ли шта, су пер мар ке ти, 
ре кре а тив ни про сто ри итд. и опре мље ни су са озна че ним и раз ли чи то обо је ним 
кон теј не ри ма за при хва та ње и при вре ме но скла ди ште ње раз ли чи тог ре ци кла бил-
ног ма те ри ја ла. Ути цај та квих цен та ра је за ви сан од њи хо ве гу сти не/бро ја/при сту-
пач но сти и јав ног уче шћа ста нов ни штва.

Као и код са ку пљач ких ста ни ца мо ра ју се при ку пи ти ин фор ма ци је о по тен ци-
јал ним про сто ри ма и на пра ви ти про це не о ко ли чи ни и ти по ви ма ре ци кла бил них 
ма те ри ја ла ко ји би мо гли би ти до не ти у сва ки цен тар. По сто ји мо гућ ност из град ње 
ком би но ва них цен та ра: са ку пљач ка ста ни ца-са бир ни цен тар, што ће за ви си ти од 
спе ци фич но сти од ре ђе ног про сто ра и по тре ба ма од ла га ња от па да. Це на град ње, от-
куп зе мљи шта и тро шко ви ра да ће вре ме ном би ти от пла ће на кроз та ри фе ко је пла-
ћа ју про из во ђа чи кућ ног от па да. У са бир ним цен три ма ве ћих гра до ва, уз са ку пљач-
ке ста ни це ће се из гра ди ти и ре ци кла жни цен три у ко ји ма ће се на спе ци јал ним 
ли ни ја ма вр ши ти об ра да ре ци кла бил ног ма те ри ја ла (ба ли ра ње па пи ра, пла сти ке, 
сит ње ње ста кла, пре со ва ња ме та ла). 

За ва ра ње нео  о ва ра ју ћих е о ни ја (сме ли ша) (3)

Ср би ја тр ба да раз ви је пла но ва за за тва ра ње по сто је ћих нео д го ва ра ју ћих де-
по ни ја от па да и сме тли шта.

У не ким слу ча је ви ма им пле мен та ци ја ових ме ра је већ у то ку.
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Са на ци ја о со је ћих сме ли ша, уна ре ђе ње и мо ни о рин за у жи вре-
мен ски е ри о (о из ра ње ре и о нал них е о ни ја и  о сро је ња за ре ман) (4)

Ср би ја тре ба да ис пи та мо гућ но сти за да ље ко ри шће ње по сто је ћих де по ни ја 
от па да. У том сми слу ће се при о ри тет но де фи ни са ти не ке по сто је ће де по ни је за од-
ла га ње от па да из не ко ли ко гра до ва, уз са на ци ју ста ња и до во ђе ња ста ња де по ни ја 
у ста ње са ми ни мал ном опа сно шћу по жи вот ну сре ди ну (под да тим усло ви ма). На 
тај на чин ће се за тво ри ти нео д го ва ра ју ћа сме тли шта и сма њи ти њи хов број. 

Ре кул и ва ци ја свих за во ре них сме ли ша (5)

По сто је ћа, за тво ре на сме тли шта ко ја се ви ше не ко ри сте се мо ра ју ре кул ти ви-
са ти у скла ду са ва же ћим за ко ни ма.

Ре и о нал на о сро је ња за ри јем, а ко ва ње (ре а ко ва ње), озна ча ва ње и 
ри вре ме но скла и ше ње о ен ци јал но оа сних о а а о ре ђе них за ре ман 
или за ре ко ра нич ни из воз на ре ман/о вра ћај (6)

Пред ла же се да се из гра де ре ги о нал на по стро је ња (скла ди шта) ко ја би слу-
жи ла за при јем, па ко ва ње (пре па ко ва ње), озна ча ва ње и при вре ме но скла ди ште ње 
по тен ци јал но опа сних от па да на ме ње них трет ма ну у Ср би ји или за из воз на трет-
ман/ре ку пе ра ци ју ван др жа ве. С об зи ром на из у зет ну ва жност и ур гент ност за ре-
ша ва ње овог про бле ма (не по сто ји ни ка кво по стро је ње за трет ман опа сног от па да 
у Ср би ји), град њу објек та би тре ба ло при о ри тет но ре ши ти до кра ја 2004. Ова ре ги-
о нал на по стро је ња мо ра ју би ти из гра ђе на у са гла сно сти са ИППЦ Ди рек ти ве.

Ре и о нал ни си се ми/По сро је ња за ово је но са ку ља ње и ре ман би о ха-
зар но о а а (7) 

Нео п ход но је из гра ди ти ре ги о нал на по стро је ња за одво је но са ку пља ње и 
трет ман би о ха зард ног от па да. Ова по стро је ња мо ра ју би ти из гра ђе на са са вре ме-
ном тех но ло ги јом и по се до ва ти еко ло шку до зво лу у скла ду са ИППЦ Ди рек ти ве.

Из ра ња о сро је ња о сро је ња за ви со ко ем е ра ур ну ин си не ра ци ју 
са ор љи вих оа сних о а а (8) 

С об зи ром на не по сто ја ње ре ше ња ко нач не де струк ци је опа сних от па да, 
по треб но је из ра ди ти стра те шке пла но ве и из гра ди ти по стро је ња за са го ре ва ње 
опа сног от па да. По вра ћај тро шко ва за рад по стро је ња као и пар ци јал ни по вра ћај 
тро шко ва ин ве сти ра ња ће се на док на ди ти из при ват ног сек то ра, од про из во ђа ча 
от па да. Ова по стро је ња мо ра ју би ти из гра ђе на са нај са вре ме ни јом тех но ло ги јом, 
на ро чи то за пре чи шћа ва ње от пад них га со ва, по се до ва ти еко ло шку до зво лу у скла-
ду са ИППЦ Ди рек ти ве.
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По сро је ње за фи зич ко-хе миј ски ре ман и са би ли за ци ју (9) 

Тре нут не ин фор ма ци је о на ста ја њу опа сног от па да по ка зу ју да по сто ји до-
вољ на ко ли чи на не за па љи вих от па да да би се тра жи ло по стро је ње за фи зич ко-хе-
миј ски трет ман и ста би ли за ци ју у Ср би ји. Због то га је по треб но из гра ди ти и по-
стро је ња за фи зич ко-хе миј ски трет ман и ста би ли за ци ју. При прем ни ра до ви за ово 
по стро је ње зах те ва ју си сте ма тич но ис тра жи ва ње ло ка ци је, про цес ва ло ри за ци је и 
се лек ци је, укљу чу ју ћи и де таљ ну про це ну ути ца ја. Ова по стро је ња за пре ра ду опа-
сног от па да мо ра ју по се до ва ти еко ло шку до зво лу у скла ду са ИППЦ Ди рек ти ве.

По сро је ња за ри јем/ре ра у ра бље них уља, ра бље них у ма, о ро ше них 
ба е ри ја и аку му ла о ра, ис ро ше них во зи ла и елек рич них/елек рон ских о ба-
ра (10) 

За по тре бе ре ша ва ња про бле ма ти ке оста лих ти по ва от па да, по треб но је 
раз мо три ти ал тер на тив на ре ше ња за њи хов трет ман у скло пу по сто је ћих мо гућ-
но сти у Ср би ји или из гра ди ти дру га по стро је ња за при јем/пре ра ду от пад них уља, 
ста рих гу ма, по тро ше них ба те ри ја и аку му ла то ра, не у по тре бљи вих во зи ла и елек-
трич не/елек трон ске опре ме. Не ки ка па ци те ти већ по сто је у Ср би ји за са ку пља ње 
аку му ла то ра и при јем и пре ра ду от пад них уља. По стро је ња за от пад од елек трич не 
и елек трон ске опре ме је по треб но из гра ди ти. Ова по стро је ња мо ра ју по се до ва ти 
еко ло шку до зво лу у скла ду са ИППЦ Ди рек ти ве.

Ре и о нал на о сро је ња за ре ман би о е ра а бил них о а а (11) 

Као део ре ги о нал ног при сту па оп штин ском упра вља њу чвр стим от па дом ко-
ји је им пле мен ти ран/при пре мљен у Ср би ји, укљу че на је и по тре ба за по сто је ћим 
и пла ни ра ним ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма за упра вља ње от па дом да би се оси гу-
рао трет ман би о де гра да бил них от па да. Ре ги о нал на по стро је ња за ком по сти ра ње 
от па да ће би ти из гра ђе на у сред ње роч ном пе ри о ду. Ре ги о нал на по стро је ња за трет-
ман би о де гра да бил ног от па да мо ра ју по се до ва ти еко ло шку до зво лу.

По сро је ња за ре ра у из вор но из во је но и ово је но ри ку ље но ам ба ла-
жно о а а (12)

Са ци љем да про мо ви шу раз вој ре ци кла же ам ба ла жног от па да из гра ди ће се 
у скло пу са ку пљач ких цен та ра (2) по стро је ња ко ја пре ра ђу ју пре вас ход но ам ба ла-
жни ма те ри јал (па пир, пла сти ка, ста кло, Ал).

По треб но је про мо ви са ти про је кат си сте ма и по стро је ња за пре ра ду из вор-
но из дво је ног и одво је но са ку пља ног ма те ри ја ла за па ко ва ње. Си сте ми ће би ти 
раз ви је ни та ко да ра де у спре зи, и за ви си ће од им пле мен та ци је ме ра за осни ва ње 
са ку пљач ких цен та ра (1) и/или „са бир них цен та ра“ (2) већ опи са них, као и од одво-
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је них оп штин ских си сте ма при ку пља ња чвр стих от па да (и нео па сних ин ду стриј-
ских от па да).

По сро је ња за ре ра у ка на ли за ци о но му ља (13)

Про це ње но је да у Ср би ји по сто ји од ре ђе на ко ли чи на не тре ти ра ног му ља 
из по стро је ња за трет ман от пад них во да, ко ја нај че шће за вр ша ва на де по ни ја ма. 
Ин фор ма ци је о ка па ци те ти ма за по сту па ње са овим му љем ни су тре нут но до ступ-
не и муљ је нај че шће чу ван на по љи ма му ља или де по ни ја ма. По стро је ња мо ра ју 
по се до ва ти еко ло шке до зво ле.

Ре и о нал не е о ни је (14)

У ци љу за до во ља ва ња усло ва стра те ги је от па ду, пред ла же се из град ња ре ги о-
нал них по стро је ња за де по но ва ње ко му нал ног от па да у са гла сно сти са стан дар ди-
ма ЕУ са ка па ци те том за 200.000 ста нов ни ка. У том сми слу овим про јек том је из вр-
ше на ре ги о на ли за ци ја Ср би је са ста но ви шта из град ње ре ги о нал них де по ни ја. 

Из град њу ре ги о нал них де по ни ја тре ба из вр ши ти до 2010. г, за ко је вре ме 
тре ба и сук це сив но за тва ра ти ло кал не де по ни је. Фи нан си ра ње ин ве сти ци ја за де-
по ни је се пла ни ра из до на ци ја, при ват ног сек то ра, оп штин ских бу џе та и фон до ва 
и зај мо ва и кре ди та 

Де о ни ја оа сно о а а.(15)
У не до стат ку по стро је ња за де струк ци ју опа сног от па да, по треб но је из гра-

ди ти де по ни ју за од ла га ње  не ких опа сних от па да. Де по ни је опа сног от па да мо ра ју 
по се до ва ти еко ло шку до зво лу (ли цен цу). Хит но је и нео п ход но на ћи ло ка ци ју за 
де по ни ју опа сног от па да.   

По сро је ња за ин си не ра ци ју ко му нал но о а а (16)

У Ср би ји се у ду го роч ном пе ри о ду пла ни ра из град ња по стро је ња за ин си не-
ра ци ју от па да. По стро је ња за ин си не ра ци ју ко му нал ног от па да мо ра ју би ти из гра-
ђе на са са вре ме ном тех но ло ги јом и у са гла сно сти са ИППЦ Ди рек ти ве, тј. мо ра ју 
по се до ва ти еко ло шку до зво лу.

Из ра ња ран сфер са ни ца (17)

Као ве зни еле мент ин те грал ног упра вља ња ко му нал ним от па дом, по ја вљу ју 
се тран сфер ста ни це, ко је се мо ра ју од мах гра ди ти с об зи ром да су по треб не у свим 
об ли ци ма трет ма на от па да за тран сфер от па да на уда ље не ло ка ци је.



61

Ко ри шће ње це мен а ра, же ле за ра и ру их е ћи у ко ји ма се раз ви ја ви со ка 
ем е ра у ре за са љи ва ње оа сно о а а, о но сно ко ри шће ње ал ер на ив них 
о ри ва из о а а. Из ра ња си се ма за ре чи шћа ва ње а со ва (18)

Пе ћи у це мен та ра ма и же ле за ра ма се мо гу ис ко ри сти ти за спа љи ва ње не ких 
опа сних от па да јер има ју до вољ но ви со ку тем пе ра ту ре и вре ме за др жа ва ња.

Ко ри шће ње о со је ћих о сро је ња за ре ман оа сно о а а (19)

По треб но је из вр ши ти ана ли зу мо гућ но сти ко ри шће ња по сто је ћих по стро је-
ња за трет ман от па да, ко ја мо гу да се укљу че у за јед нич ки си стем упра вља ња от па-
дом.

Са на ци ја о со је ћих скла и ша оа сно о а а о ни воа ми ни ни ма ло 
о реб них усло ва за за ши у жи во не сре и не (20)

По сто је ћа скла ди шта у Ср би ји ко ја се на ла зе у фа брич ким кру го ви ма, нео п ход-
но је са ни ра ти и ство ри ти ми ни мал но по треб не усло ве за за шти ту жи вот не сре ди не.

Пре о ри јен а ци ја на ко ри шће ње на у ше них о вр шин ских ко о ва ру а и 
уља за е о но ва ње ру нич ке и фло а циј ске ја ло ви не, као и е е ла из ер мо е лек-
ра на. На уну ра шњим о ла а ли ши ма на у ше них ко о ва ре кри ва и е о-
но ва ни е ео ру нич ком ја ло ви ном (21)

Тре ба ис ко ри сти ти већ де ва сти ра на зе мљи шта за од ла га ње ве ли ких ко ли чи-
на пе пе ла и ја ло ви не. 

Ве ће ко ри шће ње е е ла из ер мо е лек ра на као се кун ар не си ро ви не (це-
мен а ре, ра ђе вин ски ма е ри јал) (22)

У нај бо љим окол но сти ма мо гу ће је го ди шње на овај на чин пла си ра ти и ис ко-
ри сти ти око два ми ли о на то на про из ве де ног пе пе ла у Ср би ји.

За ме на свих уре ђа ја са ПЦБ уљи ма, е кон а ми на ци ја уре ђа ја, уни ша ва-
ње свих оа сних о а них ма е ри ја са ПЦБ/ПЦТ (23)

До 2015. тре ба за ме ни ти све уре ђа је ко ји са др же ПЦБ/ПЦТ.

Из ра ња о сро је ња за ре ци кла жу ра ђе вин ско о а а (24)
Ре ци кла жа гра ђе вин ског от па да је вр ло ши ро ко при хва ћен на чин ис ко ри шће-

ња гра ђе вин ског от па да и от па да од ру ше ња. 

Га ше ње р ља вих ех но ло и ја и за ме на чи сим (25)
До 2010. ин ду стри ја тре ба да се при ла го ди зах те ви ма из Ди рек ти ве о ин те-

грал ној пре вен ци ји и кон тро ли за га ђе ња. 
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Ре ме и ја ци ја за а ђе но зе мљи ша (26)
Над свим кон та ми ни ра ним зе мљи шти ма тре ба из вр ши ти ре ме ди ја ци ју.

Ре кон срук ци ја о со је ћих о сро је ња за ре ра у не је си вих со ре них 
ро из во а и о а а  ани мал но о ре кла (27)

Тех но ло шки по ступ ци пре ра де от па да ани мал ног по ре кла про пи са ни су у 
ЕУ уред бом Европ ског пар ла мен та бр. 1774/2002. У за ви сно сти од вр сте от па да и 
сте пе на усит ње но сти пред ви ђе но је 7 ме то да пре ра да. От пад ани мал ног по ре кла је 
свр стан у три ка те го ри је. Ка те го ри ја 1 у ко ју спа да ју ле ше ви жи во ти ња за ра же ни са 
БСЕ (бо лест лу дих кра ва), дру гим опа сним зо на ма као и дру гим не по зна тим ри зи-
ком ко ји је у ве зи са ле че њем жи во ти ња не ле гал ним суп стан ца ма. Ка те го ри ја 2 об у-
хва та остат ке бо ле сних жи во ти ња или остат ке ве те ри нар ских ле ко ва. Ка те го ри ја 3 
об у хва та остат ке уги ну лих здра вих жи во ти ња, де ло ве за кла них жи во ти ња ко ји се 
не ко ри сте у ко мер ци јал не свр хе, ко жу, од ма шће не ко сти, крв (из у зев пре жи ва ра) 
и др. С об зи ром на вр ло ло шу опре мље ност по сто је ћих ка фи ле ри ја отво ре ног ти па 
по треб но је хит но из ра ди ти про јект ну до ку мен та ци ју и из вр ши ти ре кон струк ци ју 
истих. Та ко ђе је по треб но при сту пи ти из ра ди си сте ма са ку пља ња и пунк то ва за 
при вре ме но скла ди ште ње, до од во же ња от па да ани мал ног по ре кла на пре ра ду по 
про пи са ним ка те го ри ја ма.

5.3. Фи нан сиј ски из во ри

Фи нан сиј ски аспек ти упра вља ња от па дом укљу чу ју:
 про ра чун бу џе та и си стем об ра чу на ва ња тро шко ва;
 ка пи тал не ин ве сти ци је;
 опе ра тив не тро шко ве;
 фи нан си ра ње и по вра ћај тро шко ва.

5.3.1. Про ра чун бу џе та и це на

Аде ква тан про ра чун бу џе та, об ра чун тро шко ва, фи нан сиј ски мо ни то ринг 
и фи нан сиј ска про це на су осно ва за ефек тив но упра вља ње си сте мом чвр стог от-
па да. Фи нан сиј ски аспек ти си сте ма упра вља ња от па дом од но се се на пла ни ра ње 
и об ра чун тро шко ва, ка пи тал не ин ве сти ци је и по вра ћај тро шко ва. Фи нан сиј ски 
аспек ти мо ра ју би ти укљу че ни у све фа зе пла ни ра ња упра вља ња от па дом. У сва-
ком кон крет ном про јек ту упра вља ња от па дом по треб на је де таљ на фи нан сиј ска 
ана ли за ко јом ће се:
 Обез бе ди ти по у зда ни фи нан сиј ски план за по кри ће рас хо да у пе ри о ду им пле-

мен та ци је про јек та,
 До ка за ти по сто ја ње аде кват них фи нан сиј ских из во ра за по кри ће свих да љих 

фи нан сиј ских зах те ва и оба ве за, 
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 Од ре ди ти ни во та ри фа по тре бан за иза бра ни сте пен по вра ћај фи нан сиј ских 
из во ра пре ко при хо да про јек та, 
 До ка за ти фи нан сиј ска одр жи вост про јек та у це ли ни.

5.3.2. Ка пи тал не ин ве сти ци је

По тре бе за ин ве сти ра њем у упра вља ње от па да у Ср би ји мо гле би се гру бо 
по де ли ти на:
 сред ње роч не ин ве сти ци је: об у хва та ју ин ве сти ци је за по бољ ша ње са да шњег 

си сте ма са ку пља ња и тран спор та от па да (нај ве ћим де лом од но се се на во-
зи ла и кон теј не ре), ин ве сти ци је за ре ме ди ја ци ју и да љи мо ни то ринг по сто-
је ћих де по ни ја/сме тли шта и за при пре му и по че так из град ње ре ги о нал них 
са ни тар них де по ни ја; ин ве сти ци је за ре ша ва ње про бле ма опа сног от па да и 
би о ха зард ног от па да
 ду го роч не ин ве сти ци је: за ин тен зи ви ра ње из град ње ре ги о нал них де по ни ја, 

за тва ра ње по сто је ћих де по ни ја, су пер струк ту рал не услу ге (се лек ци ја, ко ри-
шће ње, ре ци кли ра ње), као и за мен ске ин ве сти ци је си сте ма; ин ве сти ци је за 
ре ша ва ње про бле ма опа сног от па да и би о ха зард ног от па да
 пер спек тив не ин ве сти ци је: за ин си не ра ци ју и дру ге ви ше об ли ке ко ри шће ња 

от па да.

Укуп не по тре бе за ин ве сти ци ја ма да ље се по ве ћа ва ју за дру гу опре му и објек-
те са ку пља ња от па да, и, у за ви сно сти од сте пе на и ди на ми ке за до во ље ња ме ђу на-
род них стан дар да упра вља ња от па дом, по себ но де по но ва ња опа сног и би о ха зард-
ног от па да, се кун дар ног се лек ци о ни ра ња от па да и др.

5.3.3. Опе ра тив ни тро шко ви

По сто је три глав не оп ци је за фи нан си ра ње основ них тро шко ва упра вља ња 
ко му нал ним от па дом: на пла та од ко ри сни ка, ло кал не так се и бу џет ска сред ства. За 
по тре бе ко ри сни ка тре ба оси гу ра ти да се фон до ви за и ста ко ри сте за упра вља ње 
от па дом. На пла та од ко ри сни ка тре ба да се за сни ва на ствар ним тро шко ви ма упра-
вља ња чвр стим от па дом и да се од но си, што је ви ше мо гу ће, на ствар но обез бе ђен 
обим услу га са ку пља ња. Код ве ли ких ге не ра то ра от па да, раз ли чи те на пла те мо гу 
би ти при ме ње не ра ди по сти за ња зах те ва за обез бе ђе њем услу га и до дат ним под-
сти ца ји ма за ми ни ми за ци ју от па да.

Под опе ра тив ним тро шко ви ма ов де се под ра зу ме ва ју укуп ни по слов ни рас-
хо ди, ка ко се при ка зу ју у би лан си ма до ма ћих пред у зе ћа, ума ње ни за амор ти за ци ју. 
Ови тро шко ви се мо гу по де ли ти на тро шко ве ра да, одр жа ва ња, го ри ва и оста ле 
опе ра тив не тро шко ве. 
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Основ не ка рак те ри сти ке опе ра тив них тро шко ва у ко му нал ним пред у зе ћи ма 
у Ср би ји су:
 Ви со ки тро шко ви одр жа ва ња и ре мон та: основ ни раз лог су ко ри шће ње во зи-

ла и опре ме пре ко њи хо вог еко ном ског ве ка тра ја ња, што је по сле ди ца не до-
стат ка сред ста ва за за мен ске ин ве сти ци је,
 Ве ли ки број за по сле них, у од но су на обим из вр ше них услу га, ко ји у ком би на-

ци ји са ни ским пла та ма не да је ни го ре на ве де ни удео за ре пер ну гру па ци ју 
зе ма ља, али пред ста вља огра ни че ње за ефи ка сни је упра вља ње от па дом.

5.3.4. Фи нан си ра ње и по вра ћај тро шко ва

Кон струк ци ја фи нан си ра ња ка пи тал них ин ве сти ци ја за упра вља ње от па дом 
у прин ци пу се мо же за тво ри ти пре ко ви ше раз ли чи тих из во ра, а у прак си по пра-
ви лу не ком ком би на ци јом:
 Сред ства ко му нал них пред у зе ћа 
 Тран сфе ри из бу џе та оп шти не 
 Ме ђу на род не до на ци је 
 Ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је
 Би ла те рал ни фон до ви 
 Кре ди ти ко мер ци јал них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја
 Уче шће при ват ног сек то ра. 

У кон крет ном од ре ђи ва њу та ри фа за услу ге упра вља ња от па дом по ла зи се од 
ода бра ног сте пе на по кри ћа тро шко ва кроз на пла ту од ко ри сни ка:
 Пу но по кри ће тро шко ва зна чи да се та ри фа ма ге не ри шу при ли ви ко ји ма се 

по кри ва ју сви го то вин ски од ли ви, оста так ду га на кра ју ве ка про јек та и обез-
бе ђу ју фи нан сиј ска сред ства за за ме ну обје ка та и опре ме,
 По кри ће свих го то вин ских од ли ва и остат ка ду га, али без обез бе ђи ва ња сред-

ста ва за за мен ске ин ве сти ци је на кра ју ве ка про јек та; ово зна чи да се за ме на 
ка па ци те та фи нан си ра са тр жи шта ка пи та ла,
 По кри ће свих го то вин ских од ли ва у то ку ве ка про јек та, али без обез бе ђи ва-

ња сред ста ва за оста так ду га и за мен ске ин ве сти ци је; ово зна чи да је про јект 
суб вен ци о ни ран.

Као и за дру ге ин фра струк тур не про из во де и услу ге у Ср би ји (елек трич-
на енер ги ја, во да, же ле знич ки пре воз и др.) и за упра вља ње от па дом циљ тре ба 
да бу де пу но по кри ће тро шко ва та ри фа ма. Са дру ге стра не, с об зи ром на ду го го-
ди шњу де пре си ра ност це на, ни ску по чет ну осно ву, ег зи стен ци јал ни ка рак тер 
по тре ба и ре ал ну еко ном ску моћ ко ри сни ка, пре лаз на та ри фе са пу ним по кри-
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ћем тро шко ва упра вља ња от па дом не мо же би ти јед но кра тан, већ зах те ва тран-
зи ци о ни пе ри од по ступ них по ве ћа ња. 

5.4. Еко ном ски аспек ти

Еко ном ски аспек ти се од но се на укуп ну ур ба ну и на ци о нал ну еко но ми ју и 
у ве зи су са:
 Ути ца јем услу га упра вља ња от па дом на про дук тив ност и раз вој ур ба не еко-

но ми је
 Кон зер ва ци јом и ефи ка сним ко ри шће њем ма те ри ја ла и ре сур са
 Еко ном ским ин стру мен ти ма
 Ре струк ту ри ра њем и тран сфор ма ци јом сек то ра
 Уче шћем при ват ног сек то ра.

5.4.1. Еко ном ска про дук тив ност и раз вој

Ефи ка сан, по у здан и јеф тин сер вис упра вља ња от па дом је осно ва за раз вој 
ур ба не еко но ми је. Ци ље ви сни жа ва ња тро шко ва услу га мо гу би ти у су прот но сти 
са ци ље ви ма за шти те жи вот не сре ди не. Ра ди од ре ђи ва ња од го ва ра ју ћих тро шко ва 
ве о ма је ва жно обез бе ди ти по у зда не и пот пу не ин фор ма ци је о из во ри ма и са ста ву 
от па да. 

Де мо граф ски фак тор ко ји ће ути ца ти на по ве ћа ње ства ра ња от па да је 
да ља про ме на струк ту ре ста нов ни штва на ре ла ци ји град ска/оста ла на се ља. Са-
да шњи удео ста нов ни штва ко је жи ви у град ским на се љи ма је 57 % (про це њу је 
се, не ма још зва нич них по да та ка по пи са), а у да љем пе ри о ду тре ба оче ки ва ти 
да ће се по ве ћа ти, ма да са знат но ма њим ин тен зи те том не го до са да. Је ди нич-
но (по ста нов ни ку) ства ра ње кућ ног от па да у град ским на се љи ма је ве ће због 
струк ту ре по тро шње са мог ста нов ни штва и ве ће про пор ци је пра те ћих ге не ра-
то ра у ства ра њу ко му нал ног от па да (тр го ви не, би зни си, ин сти ту ци је, шко ле, 
ре сто ра ни и др).

Сле де ће ва жно пи та ње је од нос ди на ми ка еко ном ског раз во ја и ства ра ња 
ко му нал ног от па да. Ко ре ла ци ја из ве сно по сто ји, али је пи та ње са ко јим ела сти ци-
те том ући у про јек ци је ства ра ња от па да. По ре ђе ња са дру гим зе мља ма ука зу ју да 
тај ела сти ци тет не би смео би ти ви сок, је ди нич но ства ра ње от па да (по дру штве ном 
про из во ду) је у Ср би ји већ са да ве о ма ви со ко. Са ства ра њем кућ ног от па да од око 
300 кг/ста нов ник/го ди на, Ср би ја је са да на око 50% ни воа тог по ка за те ља за ви со-
ко раз ви је не зе мље Евро пе, а по дру штве ном про из во ду по ста нов ни ку не где око 
10%. 
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5.4.2. Ефи ка сност ко ри шће ња ре сур са

На ма кро е ко ном ском ни воу, упра вља ње от па дом по чи ње са ефи ка сним ко-
ри шће њем ма те ри ја ла и из бе га ва њем опа сних ма те ри ја ла у фа зи про из вод ње и 
ди стри бу ци је. Тре ба укљу чи ти по ли ти ке ко је огра ни ча ва ју ра си па ње си ро ви на и 
под сти чу по нов но ко ри шће ње от па да. Нај е фек тив ни ји на чин за про мо ци ју кон-
зер ва ци је и ефи ка сног ко ри шће ња ма те ри ја ла је по ка за ти бу ду ће тро шко ве са ку-
пља ња и од ла га ња от па да или тро шко ве за га ђе ња ко ји про ис ти чу ако се от пад не 
са ку пља у фа зи про из вод ње, ди стри бу ци је и по тро шње у скла ду са прин ци пом за-
га ђи вач пла ћа. Прав но оба ве за ти про из во ђа че или про дав це да по нов но пре у зму 
и на си гу ран на чин од ло же ис ко ри шће не про из во де (фри жи де ри, ба те ри је итд.) је 
ва жан на чин ко ји се мо же укљу чи ти где год је то прак тич но. По ди за ње це на услу га 
са по ра стом за пре ми не ге не ри са ног от па да, ути че на по на ша ње по тро ша ча и на 
на чи не од ла га ња.

5.4.3. Еко ном ски ин стру мен ти 

У Ср би ји не до ста је низ зна чај них еко ном ских ин стру ме на та за упра вља ње 
от па дом. Пре све га, не до ста је по се бан по рез на зе мљи ште ко је се ко ри сти за де по-
но ва ње от па да. Овај по рез би пла ћа ли ко ри сни ци де по ни је, кроз це ну услу ге де по-
но ва ња от па да, а при ход би имао ис кљу чи во на ме ну за фи нан си ра ње ак тив но сти 
ре кул ти ва ци је. 

У овом тре нут ку, од еко ном ских ин стру ме на та за упра вља ње чвр стим от па-
дом, у Ср би ји, је ди но је ши ро ко при сут на на пла та услу га од ко ри сни ка. 

На пла ћу је се са ку пља ње и де по но ва ње ко му нал ног от па да. На пла та се, углав-
ном, об ра чу на ва по ме тру ква драт ном, стам бе не или по слов не по вр ши не. У прак си 
се мо гу сре сти и дру ги кри те ри ју ми: пре ма ти пу стам бе ног објек та из ког се из но си 
от пад, а код по слов ног сек то ра пре ма по вр ши ни ствар но ко ри шће ног про сто ра, 
ње го вој ло ка ци ји, те ка рак те ру де лат но сти и ко ли чи ни от па да.

При ме на овог до бро по зна тог ин стру мен та има ду гу тра ди ци ју ве за ну за оп-
штин ски от пад. По пра ви лу на пла ту вр ше јав на ко му нал на пред у зе ћа, ко ја се ба ве 
из но ше њем и де по но ва њем от па да. За сек тор до ма ћин ста ва на пла та се оба вља јед-
ном ме сеч но, би ло кроз об је ди ње ни си стем на пла те ко му нал них услу га (нај че шће 
уз на пла ту во де и ка на ли за ци је), би ло по себ но. У ве ћим гра до ви ма уоби ча је но се 
при ме њу је об је ди њен си стем на пла те, док у ма њим ме сти ма до ми ни ра по себ на на-
пла та. На пла те услу га за сек тор при вре де вр ше се пу тем фак ту ра, нај че шће тро ме-
сеч но, ма да у ве ли ким гра до ви ма и ме сеч но. 

У са да шњем си сте му, при мет но је од сту па ње од прин ци па „за га ђи вач пла ћа“. 
Кри те ри јум стам бе ног про сто ра да нас је од ба чен у ве ћи ни зе ма ља Евро пе, чак и у 
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зе мља ма у тран зи ци ји. Са мо је у не ким бив шим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма још 
увек при су тан. Нео п ход но је пре ћи на на пла ту по не ком дру гом кри те ри ју му, ко ји 
ре ал ни је од ра жа ва ве зу из ме ђу ко ли чи не кућ ног от па да и тро шко ва ње го вог укла-
ња ња. Што се ти че сек то ра при вре де, да ле ко бо ље је вр ши ти фак ту ри са ње пре ма 
ко ли чи ни от па да из ра же ној фи зич ки, би ло у за пре ми ни, би ло у ма си. Ти ме би се у 
знат ној ме ри ува жио прин цип „за га ђи вач пла ћа“.

По се бан про блем да нас пред ста вља ни зак сте пен на пла те услу га од при-
вре де. Те шко фи нан сиј ско ста ње, ви со ка ин тер на за ду же ност пред у зе ћа и ни ска 
ли квид ност, до во де до ни ског сте пе на на пла те ко му нал них услу га, ко ји ва ри ра по 
по је ди ним оп шти на ма од 10% до око 70%. Нео п ход но је уве сти нов си стем од ре ђи-
ва ња це не услу га. 

Це не свих ко му нал них услу га, па и са ку пља ња и де по но ва ња от па да, го ди-
на ма су би ле де пре си ра не. Пр ви раз лог је со ци јал не при ро де: пре ко ових це на 
по др жа ван је жи вот ни стан дард ста нов ни штва, углав ном си ро ма шне град ске по пу-
ла ци је. Оту да је уко ре ње но по гре шно ми шље ње да је це на ко му нал них услу га пр-
вен стве но со ци јал на, а не еко ном ска ка те го ри ја. Дру ги раз лог за ни ске це не тре ба 
тра жи ти у ка рак те ру сво ји не над јав ним пред у зе ћи ма. 

5.4.4. Но ви ин стру мен ти и ме ре еко ном ске по ли ти ке 

Да би се по сто је ће ста ње у упра вља њу чвр стим от па дом по бољ ша ло, по треб-
но је ре ор га ни зо ва ти са да шњи си стем и уве сти но ве еко ном ске ин стру мен те. Ори-
јен та ци ја од ко је се по ла зи је сле де ћа: 
 мак си мал но ува жа ва ње прин ци па да за га ђи вач сно си тро шко ве за га ђи ва ња; 
 фор ми ра ње ефик са ног, по у зда ног и ко хе рент ног си сте ма ин стру ме на та; 
 до но ше ње си сте ма ме ра и ин стру ме на та ко је је јед но став но кон тро ли са ти;
 ства ра ње флек си бил них ин стру ме на та, ко ји се мо же бр зо адап ти ра ти на из-

ме ње не усло ве. 
Циљ овог сег мен та је кре и ра ње та квих ин стру ме на та ко ји ће по др жа ти и 

прак тич но ре а ли зо ва ти стра те ги ју за сно ва ну на при хва та њу и при ме ни стан дар да 
ЕУ у до ме ну упра вља ња от па дом. Ди на ми ка ре а ли за ци је стра те ги је, усме ре на ка 
што ско ри јем до сти за њу европ ских стан дар да (што ће прак тич но зах те ва ти ви ше 
го ди на), за ви си ће, пр вен стве но, од оп штих дру штве них и еко ном ских кре та ња у 
Ср би ји, па ће се то од ра зи ти и на тем по ак ти ви ра ња по је ди них еко ном ских ин стру-
ме на та. 

Ка да је реч о про ме на ма у са да шњем си сте му, на пр вом ме сту, је по треб но 
про ме ни ти кри те ри јум за утвр ђи ва ње на пла те ко му нал них услу га. 

63. Сма тра се да би се од ре ђи ва њем ви си не на пла те пре ма чла ну до ма ћин ства, 
сек тор ста нов ни штва зна чај но при бли жио прин ци пу да за га ђи вач сно си тро-
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шко ве за га ђе ња. Исто вре ме но, овај кри те ри јум је ре ла тив но еко но ми чан, тј. 
ла ко га је при ме ни ти, лак ше не го на пла ту вр ши ти по за пре ми ни, или те жи ни 
кућ ног от па да. За сек тор при вре де по треб но је при ме њи ва ти ком би но ва ни 
кри те ри јум, ко ји чи не: за пре ми на от па да, тј. број кон теј не ра, уда ље ност од 
де по ни је, те ка рак тер от па да. 

64. Це на услу ге из но ше ња и де по но ва ња ко му нал ног от па да се мо ра за сни ва ти 
на пу ним тро шко ви ма, што зна чи да се мо ра ју об у хва ти ти ка ко ва ри ја бил ни, 
та ко и фик сни тро шко ви. Ове це не мо ра ју би ти пред мет еко ном ске ре гу ла ци-
је, по што ко му нал на де лат ност ис по ља ва осо би не при род ног мо но по ла. 
Ова кав си стем на пла те услу га оста вља ме ста за је дан но ви фи скал ни ин стру-

мент. То је по рез на де по но ва ње от па да. На и ме, сав от пад ко ји од ла зи на де по ни ју 
би тре ба ло да бу де пред мет по ре за, ко ји пла ћа ко му нал но пред у зе ће (и сто га ко нач-
но од стра не гра ђа на), у ви ду по себ ног по ре за на зе мљи ште, на ком се де по ни ја на-
ла зи. Ви си на овог по ре за за ви си од ква ли те та зе мљи шта на ком се де по ну је от пад 
(ди фе рен ци ра не сто пе). 

Дру ги ин стру мент, ко ји мо ра пре тр пе ти бит не про ме не, ком пле мен та ран са 
прет ход ним, је су ка зне за не пра вил но по сту па ње са от па дом. Са свим је ја сно да је 
по сто је ћи ни во ка зни не а де ква тан, те се пред ла же дра стич но по ве ћа ње, чак два де-
сет и ви ше пу та у од но су на са да шњи ни во. 

Па ра ле лан и ком па ти би лан са прет ход ним, је сте ин стру мент про ду же не од-
го вор но сти про из во ђа ча за соп стве не про из во де. Овај ин стру мент је до бро по знат 
у раз ви је ним при вре да ма Евро пе и Аме ри ке. Ње го ва су шти на се огле да у оба ве зи 
про из во ђа ча не са мо да пра ти про из вод, то ком упо тре бе, док се на ла зи код по тро-
ша ча, већ и да по ис те ку упо треб ног ве ка, пре у зме про из вод од ко ри сни ка, те да га 
упу ти на ре ци кли ра ње. У јед ној ва ри јан ти овог ин стру мен та, вр ши се са мо ева ку а-
ци ја ис ко ри шће ног про из во да, док у дру гој, по сто ји мо гућ ност пла ћа ња од ре ђе не, 
по не кад, сим бо лич не на док на де по тро ша чу. Ова ва ри јан та се че сто ком би ну је са 
прак сом да ва ња по пу ста за но ви про из вод, под усло вом да се пре да ста ри, ко ри-
шће ни.

Нео п ход но је овај ин стру ме нат уве сти у Ср би ју. У ини ци јал ној фа зи, по треб-
но је про пи са ти оба ве зу про из во ђа ча, као и уво зни ка од ре ђе них ро ба, на при мер 
ауто мо би ла, или ком пју те ра, да пре у зи ма ју про из во де ко је су про да ли, по ис те ку 
њи хо вог ве ка. По том, у дру гој фа зи при ме не, про из во ђа чи би под ути ца јем кон ку-
рен ци је, са ми про на ла зи ли раз ло ге и мо да ли те те при ме не, овог мар ке тин шки про-
ве ре ног и еко ло шки по доб ног ин стру мен та.
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5.4.5. Ре струк ту ри ра ње и тран сфор ма ци ја сек то ра

Про ме ну сво јин ске струк ту ре ко му нал них пред у зе ћа, на ро чи то оних ко ја 
има ју ка рак тер при род ног мо но по ла, ни је пре по руч љи во оба ви ти на по чет ку про-
це са тран сфор ма ци је, по што је мо но пол у ко му нал ном вла сни штву лак ше кон тро-
ли са ти и ре гу ли са ти од при ват ног мо но по ла. Да ле ко је ва жни је уне ти еле мен те кон-
ку рен ци је и ли бе ра ли зо ва ти тр жи шта услу га, ко је пру жа ју ова ква пред у зе ћа. Шта 
ви ше, при ва ти за ци ја не га ран ту је да ће се ало ка тив на и про дук тив на ефи ка сност, 
са ма по се би, по ве ћа ти, по што је од нос из ме ђу при ва ти за ци је и ефик са но сти мно го 
ком плек сни ји, но што се то на пр ви по глед мо же учи ни ти. По не кад, пре ра но ура ђе-
на при ва ти за ци ја, мо же угро зи ти, или оте жа ти, ли бе ра ли за ци ју сек то ра. За то је да-
ле ко бо ље, пу тем кон це си о них уго во ра, пре но си ти пра ва на оба вља ње од ре ђе них 
по сло ва, ве за них за упра вља ње от па дом, на при ват на, или ме шо ви та пред у зе ћа, 
не го при ва ти зо ва ти кла сич ним ме то да ма по сто је ћа јав на ко му нал на пред у зе ћа.     

Од су штин ске ва жно сти за про це се тран сфор ма ци је је уво ђе ње кон ку рен-
ци је, где год је то мо гу ће. За ефи ка сност сек то ра и успе шност стра те ги је, бит но је 
уве сти кон ку рен ци ју у про це су до би ја ња кон це си ја, као и стал но кон тро ли са ти 
по на ша ње кон це си о на ра. Кон ку рен ци ја у бор би за тр жи ште, уко ли ко је ре гу лар на, 
мо же има ти по зи тив не ефек те на оп ште бла го ста ње. Ра зни ви до ви аран жма на (као 
што су De sign Bu ild Ope ra te: DBO,  Bu ild Ope ra te Own: BOO, Bu ild Ope ra te Dis po se: 
BOD итд.) мо гу би ти ко ри сни у обла сти од ла га ња и ре ци кли ра ња от па да.  

Ду го роч но, уво ди се мо гућ ност да гра ђа ни у ши рим агло ме ра ци ја ма, као и 
ве ћа при вред на пред у зе ћа, би ра ју нај по вољ ни јег вр ши о ца услу ге са ку пља ња и од-
ла га ња от па да. На тај на чин би се уве ла кон ку рен ци ја не са мо у бор би за тр жи ште, 
већ и на са мом тр жи шту услу га, а це не пре ста ле би ти пред мет ре гу ла ци је. То би 
зна чи ло да се сек тор де фи ни тив но ли бе ра ли зо вао, док би про ме на сво јин ске струк-
ту ре пред у зе ћа по сте пе но те кла, као по сле ди ца ли бе ра ли за ци је.  

5.4.6. Уче шће при ват ног сек то ра

Гло бал но по сма тра но, уче шће при ват ног сек то ра у обла сти ма ко ја су тра ди-
ци о нал но би ле под кон тро лом јав ног сек то ра, има ја сно уз ла зни тренд. Пар ти ци-
па ци ја при ват ног сек то ра мо же да за до во љи број не ци ље ве: обез бе ђи ва ње ин ве-
сти ци о ног ка пи та ла, сма ње ње по тре ба за суб вен ци ја ма, по бољ ша ње упра вљач ке 
ефи ка сно сти, по бољ ша ње тех нич ких и упра вљач ких ка па ци те та ло кал не јав не 
ор га ни за ци је и др. По сто је број ни об ли ци пар ти ци па ци је при ват ног сек то ра, а 
нај че шће кла си фи ка ци је по ла зе од кри те ри ју ми ма ин ве сти ра ња, вла сни штва и 
од го вор но сти (ри зи ка). 
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У пр ву гру пу спа да ју об ли ци где је уче шће при ват ног сек то ра нај ни же: јав ни 
сек тор оста је вла сник сред ста ва и од го во ран за ин ве сти ци је, а ри зи ци се де ле у не-
кој про пор ци ји: 
 Пру жа ње услу га: при ват ни сек тор ан га жу је се у оба вља њу кон крет них ак тив-

но сти. Уго во ри обич но под ра зу ме ва ју кра ћи вре мен ски пе ри од. Ин те рес јав-
ног сек то ра огле да се, пре све га, у укљу чи ва њу екс пер ти зе при ват ног сек то ра 
за из вр ше ње од ре ђе них тех нич ких за да та ка или у уво ђе њу кон ку рен ци је у 
до мен оба вља ња да тих ак тив но сти. 
 Упра вља ње: при ват ни сек тор пре у зи ма од го вор ност за про из вод но - тех но-

ло шку функ ци ју и одр жа ва ње пред у зе ћа, ко је оста је у јав ном вла сни штву. 
Би тан еле ме нат уго во ра је сте пен пре но ше ња ко мер ци јал ног ри зи ка на при-
ват ни сек тор, ка ко би био до вољ но мо ти ви сан да сма њи тро шко ве и уна пре-
ди ква ли тет услу га.
 За куп: при ват ни сек тор пре у зи ма од го вор ност за упра вља ње и одр жа ва ње 

за ку пље них сред ста ва и ку пу је пра во на бу ду ће нов ча не при ли ве пред у зе ћа, 
те пре у зи ма на се бе ве ћи ну ко мер ци јал ног ри зи ка. Че сто пред ста вља пр ви 
ко рак ка ком плет ни јем укљу чи ва њу при ват ног ка пи та ла, пу тем кон це си је.

Дру гу гру пу, ге не рал но на зва ну кон це си је, чи не об ли ци са рад ње где се на 
при ват ни сек тор пре но си за др жа ва вла сни штво над по сто је ћим сред стви ма, 
од но сно на кон ис те ка од ре ђе ног пе ри о да, по пра ви лу ду го роч ног (20-30 го ди-
на), пре у зи ма сред ства ко ја је фи нан си рао при ват ни сек тор у то ку пе ри о да 
тра ја ња уго во ра. Ти пич ни аран жман је: 
 BОТ, ко ји се углав ном ко ри сти за но ве про јек те ко ји укљу чу ју из град њу 

ка па ци те та (Bu ilt), упра вља ње (Оperate) у де фи ни са ном пе ри о ду и пре нос 
(Tran sfer) вла сни штва на јав ни сек тор на кон ис те ка пе ри о да. Ре ги о нал на са-
ни тар на де по ни ја мо же би ти пред мет ова квог аран жма на.
 Ва ри јан те су број не, са укљу чи ва њи ма дру гих еле ме на та као што су по се до-

ва ње, об на вља ње, рен ти ра ње, про јек то ва ње и фи нан си ра ње, са ни ра ње/мо дер-
ни за ци ју и др.

Тре ћу гру пу чи ни при ва ти за ци ја, пот пу на или де ли мич на. Про јек ти овог ти-
па мо гу да укљу че упра вља ње пред у зе ћем од стра не при ват ног сек то ра, а оба ве зно 
под ра зу ме ва ју пот пу но или де ли мич но од ри ца ње јав ног сек то ра од вла сни штва 
над имо ви ном. Док у слу ча ју кон це си је, јав ни сек тор има два основ на за дат ка - да 
обез бе ди аде кват ну упо тре бу сред ста ва ко ја су у ње го вом вла сни штву, као и да 
пу тем ре гу ла ти ве, за шти ти по тро ша че од евен ту ал ног мо но по ли стич ког на чи на 
од ре ђи ва ња це на или ни ског ква ли те та услу га, у слу ча ју при ва ти за ци је на јав ном 
сек то ру оста ју са мо функ ци је утвр ђи ва ња про пи са. 
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У да љем раз во ју си сте ма упра вља ња от па дом у Ср би ји по треб но је по ве ћа но 
уче шће при ват ног сек то ра. При том је бит но да се би ра ју оп ци је ко је ће при ват ни 
сек тор у што ве ћој ме ри мо ти ви са ти на уна пре ђе ње ква ли те та услу га и ефи ка сно-
сти по сло ва ња си сте ма. При из бо ру од го ва ра ју ће оп ци је, ве о ма је ва жно да ло кал-
на за јед ни ца/оп шти на по ђе од сво јих основ них ци ље ва ко је же ли да по стиг не: 
 ко ри шће ње и уна пре ђе ње тех нич ке и ме на џер ске екс пер ти зе, 
 уво ђе ње но вих тех но ло ги ја, 
 по ве ћа ње ефи ка сно сти, 
 из град ња ве ћих ка па ци те та, 
 сма ње ње тро шко ва јав них суб вен ци ја, 
 уна пре ђе ње ква ли те та услу га итд. 

Мо гућ ност оства ре ња ових ци ље ва у ве ли кој ме ри за ви си од из бо ра од го ва ра-
ју ће оп ци је и ус по ста вља ња аде кват не прав не ре гу ла ти ве. 

5.5. Со ци јал ни аспек ти

Со ци јал ни аспект стра те ги је упра вља ња от па дом се од но си на:
 на чи не ко ри шће ња ма те ри ја ла, ге не ри са ње и од ла га ње от па да и оста ле по тре-

бе и зах те ве упра вља ња от па дом
 уче шће ко ри сни ка у упра вља њу от па дом кроз раз ли чи те ак тив но сти
 со ци јал не усло ве рад ни ка на упра вља њу от па дом.

На ста ја ње от па да код ста нов ни штва је при мар но функ ци ја њи хо ве по тро-
шње а ти ме и њи хо вих со цио-еко ном ских ка рак те ри сти ка. У исто вре ме, на ста ја ње 
от па да је у ве ли кој ме ри у ве зи са од но сом љу ди пре ма от па ду: њи хо вом на чи ну 
ко ри шће ња ма те ри ја ла и ру ко ва њу от па дом, њи хо вом ин те ре су за сма ње ње и ми-
ни ми за ци ју от па да, сте пе ну до ко јег они раз два ја ју от пад и сте пе ну нео вла шће ног 
од ла га ња. Њи хов став ути че не са мо на ка рак те ри сти ке на ста ја ња от па да, већ та ко-
ђе и на ефек тив не зах те ве на услу ге са ку пља ња от па да, од но сно њи хов ин те рес и 
во љу за пла ћа њем услу га са ку пља ња. На њи хов од нос се мо же по зи тив но ути ца ти 
кроз кам па ње раз ви ја ња јав не све сти, и еду ка тив не ме ре о не га тив ним ути ца ји ма 
нео д го ва ра ју ћег са ку пља ња от па да на здра вље ста нов ни штва и жи вот ну сре ди ну 
и вред ност ефек тив ног од ла га ња. Та ква кам па ња тре ба, та ко ђе, да ин фор ми ше ста-
нов ни штво о њи хо вим од го вор но сти ма као ге не ра то ри ма от па да и њи хо вим пра-
ви ма у од но су на услу ге упра вља ња от па дом. 

Прин ци пи со ци јал ног аспек та су:
 ори јен та ци ја упра вља ња от па дом пре ма ствар ним по тре ба ма и зах те ви ма 

ста нов ни штва за услу га ма
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 под сти ца ње ру ко ва ња и од ла га ња от па да ко ји до при но се ефек тив но сти и 
ефи ка сно сти ко му нал них услу га
 раз ви ја ње јав не све сти ста нов ни штва о про бле ми ма и при о ри те ти ма ве за-

ним за упра вља ње от па дом и про мо ви са ње ефек тив них еко ном ских зах те ва 
(пла ћа ње) за услу ге са ку пља ња и од ла га ња от па да
 по др шка до при но су ко ри сни ка за са мо ор га ни зо ва њем ло кал ног са ку пља ња 

от па да и им пле мен та ци ји ра да у скло пу си сте ма упра вља ња от па дом
 за шти те здра вља рад ни ка на упра вља њу от па дом и по бољ ша њу њи хо ве со-

цио-еко ном ске си гур но сти. 

5.6. Обу ка ка дро ва и раз ви ја ње јав не све сти

Раз вој људ ских ре сур са за од го ва ра ју ће и одр жи во упра вља ње от па дом се 
мо же по де ли ти у три глав не обла сти:
 про фе си о нал на обу ка ка дро ва (укљу чу ју ћи и обу ку ге не ра то ра ин ду стриј-

ског и би о ха зард ног от па да)
 обра зо ва ње
 раз ви ја ње јав не све сти.

Циљ обу ке ка дро ва и раз ви ја ња јав не све сти је ства ра ње пре по ру ка за ак ци је 
ко је ће:
 по ве ћа ти ни во све сти нај ши рег ста нов ни штва о про бле ми ма жи вот не сре-

ди не, а по себ но код де це и мла дих љу ди, чи ме се ства ра под ло га за бу ду ће 
ак ци је и одр жи во упра вља ње от па дом
 оси гу ра ти аде кват ну тех нич ку и про фе си о нал ну ком пе тент ност на свим ни-

во и ма у ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма, укљу чу ју ћи и ком па ни је из при ват-
ног сек то ра, са од го вор но шћу за упра вља ње чвр стим от па дом.

5.6.1. Обу ка ка дро ва

Кључ но по бољ ша ње упра вља ња от па дом је по тре ба за раз ви ја њем спо соб-
но сти про фе си о на ла ца ко ји ра де у ин ду стри ји и уво ђе ња тех ни ка и тех но ло ги ја 
у обра зо ва ње бу ду ћих про фе си о на ла ца у обла сти от па да. Јав на свест о от па ду и 
жи вот ној сре ди ни се мо ра раз ви ја ти, кроз ме ди је, кроз обра зо ва ње у шко ла ма и 
кроз раз не кам па ње.

Про фе си о нал на обу ка би ће при мар ни циљ у крат ко роч ном пе ри о ду ра ди 
оси гу ра ња да и осо бље ко је ра ди у обла сти упра вља ња от па дом бу де тех нич ки ком-
пе тент но за свој по ло жај. Ово ће укљу чи ти зах те ве за обу ку ка дро ва ко ји се на ла зе 
у свим ком па ни ја ма ко је се ба ве от па дом и ка дро ва ко ји су од го вор ни за упра вља-
ње от па дом у ми ни стар стви ма или ло кал ној са мо у пра ви. Струч на ли ца из обла сти 
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упра вља ња от па дом мо ра ју по мо ћи ус по ста вља њу обра зо ва ња, раз во ју по ли ти ке и 
на став ног про гра ма.   

Нео п ход на је про фе си о нал на обу ка у сле де ћим обла сти ма упра вља ња чвр-
стим от па дом:
 прав ни и за ко но дав ни оквир
 фи нан сиј ски си стем и ра чу но вод ство
 еко ном ско пла ни ра ње и бу џе ти
 при пре ма тен де ра 
 ли цен ци ра ње и мо ни то ринг
 здра вље љу ди и си гур ност
 прак са и по ступ ци упра вља ња би о ха зард ним от па дом
 прак са и по ступ ци упра вља ња опа сним от па дом.

По себ на па жња мо ра би ти по све ће на шко ла ма. Ефи ка сно обра зо ва ње и мо-
ти ва ци ја у основ ној шко ли ће има ти ду го роч не ефек те на по на ша ња по је ди на ца. У 
ка сни јем до бу, ови по је дин ци по ста ју уче сни ци у ре а ли за ци ји ра зних ини ци ја ти ва 
у упра вља њу от па дом, кроз сва ко днев ни кон такт са от па дом. 

5.6.2. Раз ви ја ње јав не све сти

Уста но вља ва ње по ли ти ке о раз ви ја њу јав не све сти ра ди укљу че ња про бле ма 
жи вот не сре ди не и от па да је оба ве за ми ни стар ства над ле жног за за шти ту жи вот не 
сре ди не и ло кал не са мо у пра ве на свим ни во и ма, са по др шком по сто је ћих струч-
ња ка. Ова по ли ти ка зах те ва да све ком па ни је ко је се ба ве от па дом у сво је уго во ре 
укљу че и кам па њу за раз ви ја ње јав не све сти о ква ли тет ном упра вља њу от па дом. 
Су штин ски је нео п ход но по ка за ти јав но сти ути цај по гре шног од ла га ња от па да на 
жи вот ну сре ди ну и ко нач но на њи хо во здра вље и ду го роч но, тро шко ве оп шти не 
за ре ме ди ја ци ју (ко ји се на док на ђу ју из по ре за и на пла та од гра ђа на). Та ко ђе је 
ва жно да пред ло же на по бољ ша ња бу ду раз ма тра на уз уче шће јав но сти, као и да 
ће по бољ ша ња у прак си упра вља ња от па дом до не ти по вра ћај сред ста ва из по ре за 
кроз прин цип за га ђи вач пла ћа. 

Спро во ђе ње за ко но дав ства ко је се од но си на јав ност, као што је за бра на из-
ба ци ва ња от па да на иле гал на сме тли шта је дру ги ме ха ни зам за раз ви ја ње јав не све-
сти ко ји мо ра би ти раз ви јен. Ово омо гу ћа ва ме ха ни зам за јав но огла ша ва ње ло ше 
прак се и љу ди ко ји су учи ни ли ве ће пре кр ша је.

У ве ћи ни слу ча је ва, на по чет ку кам па ње, јав на свест се ви ше раз ви ја стрикт-
ном при ме ном за ко на, не го омо гу ћа ва њем оп штих ин фор ма ци ја. Ту је ве о ма зна-
чај на уло га ин спек то ра уз кам па њу са чвр стом по ру ком ко ја се од но си на ка зне за 
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пре кр ши о це за ко на. Нео п ход на је ја ка по ве за ност из ме ђу над ле жних за спро во ђе-
ње за ко на и ли ца за спро во ђе ње кам па ње.

Кам па ње раз ви ја ња јав не све сти под сти чу ин ди ви ду ал не по тро ша че да 
по мог ну до сти за ње одр жи вог упра вља ња от па дом кроз сма ње ње на ста ја ња от па-
да, ку по ви ну про из во да на пра вље них од ре ци кла бил них ма те ри ја ла, раз два ја ње 
от па да за ре ци кла жу и уче шће у ло кал ним ра ди о ни ца ма о упра вља њу от па дом. 
Ини ци ја ти ве има ју за циљ да под стак ну ста нов ни штво за при хва та ње од го вор ни-
јег од но са пре ма от па ду и да по сту па ју са от па дом на одр жив на чин, као што је 
ре дук ци ја на из во ру, по нов но ко ри шће ње от па да, ре ци кла жа или од ла га ње от па да 
на по у здан на чин уко ли ко не ма дру ге мо гућ но сти. 

Ло кал на кам па ња тре ба да: 
 Ко ри сти све об ли ке ме ди ја
 Стек не по ве ре ње ста нов ни штва
 Бу де про во ка тив на
 Ис ти че ин ди ви ду ал не ак ци је
 Ко ри сти јед но став не ци ља не по ру ке
 Ко ри сти све о бу хват не, али јед но став не по ру ке.
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6. ПРИ О РИ ТЕТ НЕ АК ТИВ НО СТИ И МЕ РЕ

6.1. За ко но дав не ме ре

Та бе ла 6.1. За ко но ав не ме ре

Ак тив ност/Ме ра Рок
1 Усва ја ње За ко на о си сте му за шти те жи вот не сре ди не по че так 2003.
2 Из ра да и усва ја ње За ко на о упра вља њу от па дом 2003/2004.
3 При пре ма За ко на о ам ба ла жи и ам ба ла жном от па ду 2004.
4 Ре ви зи ја и хар мо ни за ци ја по сто је ћих се кун дар них про пи са 2004.
5 Пра вил ник о кри те ри ју ми ма за од ре ђи ва ње ло ка ци је де по ни ја за од ла га ње 

от пад них ма те ри ја
2003.

6 Ре ви зи ја по сто је ћих од лу ка о ко му нал ним де лат но сти ма 2004.
7 Усва ја ње тех нич ких стан дар да за по себ не вр сте от па да (ко му нал ни/ин ду-

стриј ски/ Ко мер ци јал ни/опа сни/ме ди цин ски итд.)
2005.

8 Уво ђе ње од го вор но сти про из во ђа ча за пре ра ду/ре ци кла жу по је ди них вр ста 
про из во да (ам ба ла жа, елек трон ски уре ђа ји, не у по тре бљи ва во зи ла и др.) 

2005.

9 При пре ма пред ло га за уво ђе ње раз ли чи тих так си за раз ли чи те ме то де/услу-
ге упра вља ња от па дом 

2004.

6.2. Ин сти ту ци о нал не и ор га ни за ци о не ме ре

Та бе ла 6.2. Ин си у ци о нал не и ор а ни за ци о не ме ре

Ак тив но сти/Ме ре Рок
1 Осни ва ње ме ђу ми ни стар ског Ко ми те та за ко ор ди на ци ју им пле мен та ци је 

стра те ги је упра вља ња от па дом
сре ди на 2003.

2 Од ре ди ти при мар ну и се кун дар ну од го вор ност у про пи си ма сре ди на 2003.
3 Де таљ но де фи ни са ти од го вор но сти на ре пу блич ком ни воу, ауто ном не по-

кра ји не и ло кал ном ни воу
у фа зи из ра де сва-

ког за ко на
4 Ус по ста вља ње са рад ње и од го вор но сти ви ше су сед них оп шти на за пла ни-

ра ње у обла сти упра вља ња от па дом на ме ђу оп штин ском ни воу 
са усва ја њем за-

ко на
5 Уво ђе ње оба ве зног кон ку рент ног тен де ра за вр ше ње ко му нал них услу га (у 

скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма)
2003.

6 Раз ви ја ње мо де ла тен де ра и уго во ра за вр ше ње услу га упра вља ња от па дом 
(у скла ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма)

2003.

7 Ин кор по ри ра ње ЕУ и на ци о нал не стан дар де и ци ље ве у са др жај ду го роч-
них уго во ра за упра вља ње от па дом

2005-2015.

8 Укљу чи ти одво је но са ку пља ње ма те ри ја ла ко ји се мо гу ре ци кли ра ти (укљу-
чу ју ћи би о ра згра ди ве ма те ри ја ле) у ре ги о нал ним/ко му нал ним пла но ви ма 
и уго во ри ма за вр ше ње услу га са ку пља ња ко му нал ног от па да

2005-2015.

9 Осни ва ње не за ви сне про фе си о нал не ор га ни за ци је (асо ци ја ци је, удру же ња 
или ко мо ре) за све уче сни ке у упра вља њу от па дом 

од 2003.

10 Уна пре ђи ва ње уво ђе ња Си сте ма упра вља ња жи вот ном сре ди ном -En vi ron-
men tal Ma na ge ment System (ИСО14001 и ЕМАС ше ма) и Еко-обе ле жа ва ње 

2003/2004.

11 Укљу чи ва ње ин те грал ног си сте ма тран спор та у ре ги о нал не пла но ве за 
упра вља ње от па дом

2004-2009.
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6.3. Тех нич ке / Опе ра тив не ме ре

Та бе ла 6.3. Тех нич ке / Ое ра ив не ме ре

Ак тив но сти / Ме ре Рок
1 Ор га ни зо ва ње са ку пљач ке ста ни це за при хва та ње ка ба стог/опа сног/ре ци кли ра-

ју ћег кућ ног от па да
2004.

2 Из град ња „са бир них цен та ра“ за ре ци кли ра ју ће ма те ри ја ле на ко је ће ста нов ни-
ци са ми до но си ти от пад 

2004 - 2007.

3 За тва ра ње по сто је ћих сме тли шта из ка те го ри је К4 2006.
4 Са на ци ја по сто је ћих де по ни ја, уна пре ђе ње ста ња и ус по ста вља ње мо ни то рин га 

за ду жи вре мен ски пе ри од (до из град ње ре ги о нал них по стро је ња) 
2010.

5 Ре кул ти ва ци ја свих већ за тво ре них сме тли шта 2005.
6 Из град ња ре ги о нал них по стро је ња за при јем, па ко ва ње (пре па ко ва ње), озна ча-

ва ње и при вре ме но скла ди ште ње по тен ци јал но опа сних от па да од ре ђе них за 
трет ман у Ср би ји или за пре ко гра нич ни из воз на трет ман/по вра ћај 

Крај 2004.

7 Из град ња ре ги о нал них по стро је ња за одво је но са ку пља ње, трет ман и од ла га ње 
ме ди цин ског от па да

2005.

8 Из град ња на ци о нал ног по стро је ња за ви со ко тем пе ра тур ну ин си не ра-ци ју са-
гор љи вих опа сних от па да

2005.

9 Из град ња на ци о нал ног по стро је ња за фи зич ко-хе миј ски трет ман и ста би ли за-
ци ју не за па љи вих опа сних от па да

2005.

10 Из град ња по стро је ња за при хва та ње/пре ра ду упо тре бље них уља, ста рих гу ма, 
по тро ше них ба те ри ја и аку му ла то ра, не у по тре бљи вих во зи ла и елек трич не/
елек трон ске ро бе 

2004.

11 Из град ња по стро је ња за трет ман/пре ра ду/ре ци кла жу би о де гра да бил-ног от па-
да (ком по сти ра ње)

2009.

12 Из град ња по стро је ња за пре ра ду са ку пље них и из дво је них ма те ри ја ла за па ко-
ва ње на ме сту на ста ја ња 

2004.

13 Из град ња по стро је ња за трет ман/ста би ли за ци ју ка на ли за ци о ног му ља 2004.
14 Из град ња ре ги о нал них де по ни ја за од ла га ње прет ход но тре ти ра них, не и нерт-

них, нео па сних от па да  у скла ду са ЕУ стан дар ди ма/нај бо ља прак са
2010.

15 Из град ња но ве си гур не де по ни је за од ла га ње не ких (ста би ли зо ва них) опа сних 
от па да

Крај 2004.

16 Из град ња по стро је ња за са го ре ва ње ко му нал ног от па да 2010.
17 Из град ња тран сфер ста ни ца 2003-2010.
18 Ко ри шће ње це мен та ра и же ле за ра за спа љи ва ње опа сног от па да, од но сно ко ри-

шће ње ал тер на тив них го ри ва из от па да уз из град њу си сте ма за пре чи шћа ва ње 
га со ва у скла ду са ЕУ стан дар ди ма

2005.

19 Ана ли за мо гућ но сти ко ри шће ња по сто је ћих по стро је ња за трет ман опа сног 
от па да

2003.

20 Са на ци ја по сто је ћих скла ди шта опа сног от па да до ни воа ми ни ни ма ло по треб-
них усло ва за за шти ту жи вот не сре ди не

2005.
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21 Пре о ри јен та ци ја на ко ри шће ње на пу ште них по вр шин ских ко по ва ру да и угља 
за де по но ва ње руд нич ке и фло та циј ске ја ло ви не, као и пе пе ла из тер мо е лек тра-
на. На уну тра шњим од ла га ли шти ма на пу ште них ко-по ва пре кри ва ти де по но ва-
ни пе пео руд нич ком ја ло ви ном

2005.

22 Ве ће ко ри шће ње пе пе ла из тер мо е лек тра на као се кун дар не си ро ви не (це мен та-
ре, гра ђе вин ски ма те ри јал). У нај бо љим окол но сти ма мо гу ће је го ди шње на овај 
на чин пла си ра ти и ис ко ри сти ти око два ми ли о на то на про из ве де ног пе пе ла у 
Ср би ји. 

2007.

23 За ме на свих уре ђа ја са PCB/PCT уљи ма, де кон та ми на ци ја уре ђа ја, уни шта ва ње 
свих опа сних от пад них ма те ри ја са PCB/PCT

2015.

24 Из град ња по стро је ња за ре ци кла жу гра ђе вин ског от па да 2007.
25 Га ше ње услов но пр ља вих тех но ло ги ја и за ме на чи стим 2015.
26 Ре ме ди ја ци ја за га ђе ног зе мљи шта 2008.
27 Ре кон струк ци ја по сто је ћих ка фи ле ри ја отво ре ног ти па 2005.
28 Из град ња но вих ка фи ле ри ја 2008.

6.4. Еко ном ске ме ре

Та бе ла 6.4. Еко ном ске ме ре

1. При ме ни ти но ви на чин од ре ђи ва ња це на услу га 2003.
2. По ве ћа ти ни во ка зни за не пра вил но по сту па ње са от па дом 2003.
3. Уса вр ши ти си стем над зо ра, кон тро ле, из ри ца ња и на пла те ка зни, укљу чу ју-

ћи ства ра ње ко му нал не по ли ци је
2004.

4. Да ље раз ви ја ти си стем ре фун ди ра ња ам ба ла же, ко ји тре ба да об у хва ти што 
ши ри ди ја па зон про из во да

2004.

5. Уста но ви ти си стем про ду же не од го вор но сти про из во ђа ча са ци љем да се 
офор ми си стем, по ту но уса гла шен са ЕУ

2005.

6. За по че ти ре струк ту ри ра ње јав них ко му нал них пред у зе ћа, у сми слу њи хо-
вог ди рект ног ве зи ва ња за осни ва че, из вр ши ти по де лу на ор га ни за ци о но-
тех нич ке це ли не, осло бо ди ти их од спо ред них де лат но сти, те их кор по ра ти-
зо ва ти 

2004.

7. За по че ти са да ва њем кон це си ја при ват ним и ме шо ви тим пред у зе ћи ма, пре 
све га, за по сло ве са ку пља ња и од ла га ња от па да

2005.

8. Из вр ши ти ли бе ра ли за ци ју сек то ра, уве сти кон ку рен ци ју и пра во ко-ри сни-
ка на из бор нај по вољ ни јег вр ши о ца услу ге, те де ре гу ли са ти це не

2005.

9. При ва ти зо ва ти де лат но сти ве за не за упра вља ње от па дом, где год је то оправ-
да но

2005.
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6.5. Раз ви ја ње јав не све сти

Та бе ла 6.5. Раз ви ја ње јав не све си

Ак тив но сти/Ме ре Рок
1 Уво ђе ње фор мал но-прав ног ме ха ни зма као што је сти ца ње ква ли фи ка ци-

ја и про фе си о нал них стан дар да у област упра вља ња от па дом
2005.

2 Сти ца ње и уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и обу ке ли ца ко ја упра вља ју от па-
дом, тех но ло га и опе ра ти ва ца

2005.

3 Осни ва ње на ци о нал ног те ла од го вор ног за раз вој обра зов них про гра ма 
и обу ке

2003.

4 Раз вој и им пле мен та ци ја про гра ма за стал ну ко му ни ка ци ју са свим уче-
сни ци ма у упра вља њу от па дом, по себ но про из во ђа чи ма

пер ма нент но
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РЕЧ НИК ТЕР МИ НА

Ана е роб на ди ге сти ја – про цес где се би о де гра да бил ни ма те ри јал под сти че на рас-
па да ње у од су ству ки се о ни ка.

Би о де гра да бил ни от пад – би ло ко ји от пад ко ји се мо же под врг ну ти ана е роб ној 
или аероб ном раз ла га њу, као што је хра на или ба штен ски от пад, па пир и кар тон.

Би о ха зард ни от пад – ка те го ри ја опа сног от па да ко ја укљу чу је опа сан от пад из 
бол ни ца и дру гих здрав стве них уста но ва, ис тра жи вач ких по стро је ња, ла бо ра то ри-
ја, ве те ри нар ских уста но ва, кла ни ца, фар ми, и укљу чу је ин фек тив ни от пад, па то ло-
шки от пад, оштре пред ме те, фар ма це ут ски от пад, ге но ток сич ни от пад, хе миј ски 
от пад, кла нич ни от пад и др.

Цен три за са ку пља ње – ме ста ко ја обез бе ђу је ло кал на власт, где гра ђа ни до но се 
ге не рал но ка ба сте пред ме те, као што су кре ве ти, шпо ре ти и ба штен ски от пад, као 
и ма те ри ја ле ко ји се мо гу ре ци кли ра ти.

Де по ни ја – де по ни ја је ме сто на по вр ши ни или ис под по вр ши не зе мљи шта где се 
от пад од ла же укљу чу ју ћи: ин тер на ме ста за од ла га ње (де по ни ја где про из во ђач од-
ла же соп стве ни от пад на ме сту на стан ка), стал на ме ста (ви ше од јед не го ди не) ко ја 
се ко ри сте за од ла га ње от па да, ис кљу чу ју ћи тран сфер ста ни це и скла ди шта.

До зво ла за упра вља ње от па дом – до зво ла ко ју по се ду је ли це чи ја де лат ност је 
скла ди ште ње, трет ман или од ла га ње от па да, и ко ја са др жи усло ве да се рад са от па-
дом спро во ди на на чин ко јим се шти ти здра вље љу ди и жи вот на сре ди на.

ЕУ Ди рек ти ве – прав не ин струк ци је ЕУ ко је по ве зу ју све зе мље чла ни це и мо ра ју 
би ти им пле мен ти ра не кроз за ко но дав ство зе ма ља чла ни ца у про пи са ним ро ко ви-
ма.

Ин ду стриј ски от пад – је от пад из би ло ко је фа бри ке и би ло ко јег ин ду стриј ског 
пред у зе ћа (из у зев руд ни ка и ка ме но ло ма).

Инерт ни от пад – је от пад код ко јег, ка да је од ло жен на де по ни ју, не до ла зи до зна-
чај них фи зич ких, хе миј ских или би о ло шких тран сфор ма ци ја.

Ин си не ра ци ја от па да – тер мич ки трет ман от па да у по стро је њу за ин си не ра ци ју 
или за јед нич ку ин си не ра ци ју.

Ин те грал но упра вља ње от па дом – укљу чу је број не кључ не еле мен те и парт не ре 
у про це су до но ше ња од лу ка; ко ри шће ње ра зних оп ци ја упра вља ња от па дом са 
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ло кал ним си сте мом одр жи вог упра вља ња где сва ки ко рак у про це су упра вља ња 
от па дом пред ста вља део це ли не. 

Ко мер ци јал ни от пад – от пад ко ји на ста је у уста но ва ма ко је се у це ли ни или де ли-
мич но ба ве тр го ви ном, би зни сом, спор том, ре кре а ци јом или за ба вом, ис кљу чу ју-
ћи от пад из до ма ћин ства или ин ду стриј ски от пад.

Ком по сти ра ње – ауто терм но и тер мо фил но би о ло шко раз ла га ње по себ но са ку-
пље ног ор ган ског от па да у при су ству ки се о ни ка и под кон тро ли са ним усло ви ма 
деј ством ми кро ор га ни за ма са ци љем да се про из ве де ком пост.

Ко му нал ни от пад – от пад из до ма ћин ста ва, као и дру ги от пад ко ји је због сво је 
при ро де и са ста ва сли чан от па ду из до ма ћин ста ва.

Кућ ни от пад (от пад из до ма ћин ста ва) – от пад из до ма ћин ста ва ко ји са ку пља ко-
му нал но пред у зе ће, од са ку пља ња ка ба стог от па да, са ку пља ња от пад ног от па да из 
до ма ћин ста ва и одво је но са ку пља ње ба штен ског от па да, као и от пад од чи шће ња 
ули ца, от па ци, и от пад из Цен та ра за са ку пља ње.

Нео па сан от пад – би ло ко ји от пад ко ји ни је де фи ни сан као опа сан.

Од ла га ње от па да –опе ра ци ја ко нач ног збри ња ва ња от па да на де по ни ју.

Одр жи во упра вља ње от па дом – ефи ка сно ко ри шће ње ма те ри јал них ре сур са, сма-
ње ње ко ли чи не от па да ко ја се про из во ди, а ка да је от пад про из ве ден по сту па ње 
са њим на на чин ко ји ак тив но до при но си еко ном ским, со ци јал ним и еко ло шким 
ци ље ви ма одр жи вог раз во ја.

Опа сан от пад – от пад ко ји има бар јед ну од опа сних ка рак те ри сти ка (екс пло зив-
ност, за па љи вост, скло ност ок си да ци ји, ор ган ски је пе рок сид, акут на отров ност, ин-
фек тив ност, скло ност ко ро зи ји, у кон так ту са ва зду хом осло ба ђа за па љи ве га со ве, 
у кон так ту са ва зду хом или во дом осло ба ђа отров не суп стан це, са др жи ток сич не 
суп стан це са од ло же ним хро нич ним де ло ва њем, као и еко ток сич не кар ка те ри сти-
ке), као и ам ба ла жа у ко јој је био или је сте спа ко ван опа сан от пад.

От пад – је суп стан ца или пред мет ко ји вла сник од ла же, на ме ра ва да од ло жи или 
се зах те ва да од ло жи у скла ду са за ко ном.

По нов на упо тре ба – упо тре бом про из во да ко ји се мо гу ко ри сти ти ви ше пу та као 
што је ам ба ла жа за ви ше крат ну упо тре бу.

По стро је ње за ин си не ра ци ју – би ло ко ју ста ци о нар ну или мо бил ну тех нич ку је-
ди ни цу или опре му од ре ђе ну за тер мич ки трет ман от па да са или без ко ри шће ња 
то пло те про из ве де не са го ре ва њем. Ово укљу чу је ин си не ра ци ју от па да ок си да ци-
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јом, као и дру ге про це се тер мич ког трет ма на, као што су пи ро ли за, га си фи ка ци ја 
или пла зма про це си.

Про из во ђач от па да – прав но или фи зич ко ли це чи јом де лат но шћу се про из во ди 
от пад.

Ре ци кла жа - укљу чу је пре ра ду от па да, би ло у исти или раз ли чи ти про из вод, укљу-
чу ју ћи ор ган ску ре ци кла жу, али ис кљу чу ју ћи по врат енер ги је.  

Ре дук ци ја – при о ри тет на ак ци ја за по сти за ње што је мо гу ће ве ћег сма ње ња от па-
да.

Ре ги о ни за упра вља ње от па дом – под ра зу ме ва тех но ло шко-про стор не це ли не 
ко је об у хва та ју ви ше су сед них оп шти на на ко ји ма от пад на ста је и за јед нич ки се ре-
ша ва на ме ђу оп штин ском ни воу оства ри ва њем са рад ње оп шти на из тог ре ги о на. 

Са ку пља ње от па да – ак тив ност си сте мат ског са ку пља ња от па да за да љи трет ман 
или од ла га ње.

Тран сфер ста ни ца – је ме сто на ко је се от пад ис по ру чу је ра ди раз два ја ња пре тран-
сфе ра до дру гог ме ста за ре ци кла жу, трет ман или од ла га ње. 

Трет ман от па да – укљу чу је фи зич ке, тер мич ке, хе миј ске или би о ло шке про це се 
укљу чу ју ћи сор ти ра ње, ко ји ме ња ју ка рак те ри сти ке от па да у ци љу сма њи ва ња 
за пре ми не или опа сних ка рак те ри сти ка, као и ре ци кла жу или по нов но ис ко ри-
шће ње от па да.

Упра вља ње от па дом – упра вља ње от па дом је си стем де лат но сти и ак тив но сти 
ко ји под ра зу ме ва пре вен ци ју на ста ја ња от па да, сма ње ње ко ли чи не от па да и ње го-
вих опа сних ка рак те ри сти ка, трет ман от па да, пла ни ра ње и кон тро лу де лат но сти 
и про це са упра вља ња от па дом, тран спорт от па да, ус по ста вља ње, рад, за тва ра ње и 
одр жа ва ње по стро је ња за трет ман от па да, мо ни то ринг, са ве то ва ње и обра зо ва ње у 
ве зи де лат но сти и ак тив но сти на упра вља њу от па дом.
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