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На основу члана 13. став 1. Закона
о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Србије", број 36/2009 и
88/2010), члана 38. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине
Бачка Паланка", број 17/2008 и 2/2010)
и члана 1. Одлуке о приступању изради локалног плана управљања отпадом
у Општини Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број
3/2010), Скупштина Општине Бачка Паланка на својој 40. седници, одржаној 29.
јуна 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
о доношењу Локалног плана
управљања отпадом за Општину
Бачка Паланка
Члан 1.
Доноси се Локални план управљања отпадом за Општину Бачка Паланка, у предложеном тексту са прилозима, који чине саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Решење да се за План не израђује стратешка процена утицаја на животну средину,
које је донело Одељење за урбанизам
и грађевинарство, Општинске управе
Општине Бачка Паланка, под редним
бројем IV-05-501-2-3/2010, од дана 20.
априла 2011. године.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Општине Бачка Паланка''.
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Израда Локалног плана управљања отпадом представља део активности које ГИЗ
пројекат "Јачање локалне самоуправе" спроводи у Србији у сарадњи са Министарством
животне средине и просторног планирања Републике Србије.
Општи подаци о пројекту
Назив пројекта:
Локални план управљања отпадом за општину Бачка Паланка
Наручилац:
ГИЗ пројекат „Јачање локалне самоуправе“
Обрада:
Тим Факултета техничких наука (ФТН) Универзитета у Новом Саду, Департмана
за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Испред ФТН:
Доц. др Горан Вујић
мр Дејан Убавин, дипл. инжењер
МСц Немања Станисављевић, дипл. инжењер
МСц Бојан Батинић, дипл. инжењер
МСц Зорица Војновић, дипл. инжењер
МСц Срђан Ковачевић, дипл. инжењер
Ференц Киш, дипл. инжењер
мр Вишња Михајловић, дипл. инжењер
Валидација:
ГИЗ пројекат „Јачање локалне самоуправе“.

пекти

Испред ГИЗ:
мр Христина Стевановић Чарапина, дипл. инжењер – Технички ����������������
и технолошки ���
асВишња Баћановић, дипл. социолошкиња – Социјални и родни аспекти
Милисав Алексић, дипл. економиста – Економски аспект

Посебан допринос изради плана дала је Међуопштинска радна група за заштиту
животне средине и одрживи развој Јужнобачког управног округа.
Контакт:
ГИЗ „Јачање локалне самоуправе“
мр Марија Богдановић, виши менаџер пројекта
Илије Гарашанина 4/10, 11000 Београд
website: www.giz.de
ФТН - Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Доц. др Горан Вујић, руководилац
Трг Доситеја Обрадовића 6, 21000 Нови Сад
website: www.izzs.uns.ac.rs
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1. Циљеви израде општинског плана управљања
отпадом
Општински план управљања отпадом представља документ којим се организује
процес управљања отпадом на нивоу општине. Законом о управљању отпадом из 2009.
године дефинисана је обавеза израде општинских и регионалних планова управљања
отпадом које треба међусобно усагласити.
Израда локалног плана управљања отпадом за општину Бачка Паланка, представља део активности пројекта ГИЗ – Јачање локалне самоуправе, који у циљу развоја комуналног сектора пружа подршку изради локалних планова за једанест општина Јужнобачког округа.
Поред испуњавања законске обавезе, циљ израде овог али и осталих локалних
планова за општине Јужно-бачког округа је проналажење најбољих опција за управљање
отпадом и дефинисање најбољих региона за управљање отпадом. С обзиром да величине
и број становника општина Јужно-бачког округа, регионални приступ, односно удруживање више општина је неминовно у циљу формирања и функционисања рационалног
система управљања отпадом.
У оквиру општинског плана управљања отпадом биће приказано тренутно стање
у области управљања отпадом, количине, врсте отпада, начин сакупљања, третирања и
збрињавања отпада. Биће извршена анализа постојећих капацитета за управљање отпадом, на основу чега ће се разматрати потребе за унапређење. Такође ће бити дефинисани
правци и приоритети, као и динамика и начин решавања проблема у складу са позитивним националним и ЕУ законодавством из области управљања отпадом и из области
заштите животне средине.
Сврха израде плана је дугорочно успостављање одрживог система управљања отпадом, пре свега на нивоу општина, али и будућег региона, на начин који има минималан штетни утицај на животну средину и здравље садашњих и будућих генерација, уз
рационално коришћење ресурса и поштовање савремених принципа управљања отпадом, а уз координисано учешће свих субјеката управљања отпадом – републичке власти, локалних власти општина учесница, домаћинстава, привредних и комерцијалних
организација, невладиних институција, приватног сектора и наравно сваког појединца.
То подразумева дефинисање најприхватљивијих модела за постизање пуне контроле над
свим токовима отпада од настајања, раздвајања, сакупљања, транспорта, третмана и депоновања. Систем управљања треба да обезбеди смањење количине отпада, издвајање
корисних компонената из отпада и рационално прикупљање и одлагање отпада, сагледавајући инвестициона улагања, динамику активности и финансијску и технолошку спремност преласка на нови систем рада.
Општинским планом ће бити омогућено да се:
• стекне потпуни увид у садашњу ситуацију управљања отпадом у општини,
• дефинишу циљеви управљања отпадом на нивоу општине у складу са домаћим
законодавством,
• дефинише оптимални систем за управљање отпадом,
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• дефинише метод и оптимални рокови за имплементацију плана,
• дефинишу укупна финансијска улагања као и финансијска улагања за приоритетне делове плана које је неопходно одмах имплементирати.
Као један од важнијих циљева општинског плана је и обезбеђивање одговора на
многа отворена питања која детерминишу успостављање потпуно новог система управљања отпадом, који се заснива на смерницама Националне стратегије управљања отпадом Републике Србије, Законом о управљању отпадом, европским стандардима и законским мерама који одређују ову област.

2. Подаци о општини
Општи подаци о општини
Општина Бачка Паланка захвата пространу површину југо-западне Бачке од приближно 579 km2, што је за око 100 km2 више од просечне величине војвођанских општина, што значи да припада групи већих општина у Војводини. У овој општини према
подацима из 2002. године живи 60.966 становника. Општина Бачка Паланка обухвата
14 насељених места, 12 у Бачкој: Бачка Паланка, Челарево, Обровац, Товаришево, Карађорђево, Младеново, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Пивнице, Параге,
и два мања насеља у Срему: Нештин и Визић. Центар општине је град Бачка Паланка. По
свом положају на мрежи путева у региону, општина Бачка Паланка се налази на граници
Хрватске и Србије.
Просечна надморска висина општине Бачка Паланка износи око 80 m и територија
ове општине се налази у умерено-континенталном климатском појасу.
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Слика 2.1 Општина Бачка Паланка

2.1. Територија и становништво
Општина Бачка Паланка је једна од општина у Републици Србији. Налази се у
Јужно-бачком округу, Аутономне Покрајине Војводине. По подацима из 2004. општина
заузима површину од 579 km2 (пољопривредна површина 47.342 ha, а површина под
шумама 2.801 hа). Центар општине је град Бачка Паланка.
Општина Бачка Паланка се састоји од 14 насеља, Бачка Паланка (град), и 13 сеоских насеља (Визић, Нештин, Челарево, Карађорђево, Младеново, Обровац, Товаришево,
Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш, Параге, Деспотово и Пивнице). По подацима из 2002.
године у општини је живело 60.966 становника, а природни прираштај је износио -4,6 %.
По подацима из 2004. број запослених у општини износи 15.565 људи. У општини се
налази 16 основних и 5 средњих школа.
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Слика 2.2 Општина Бачка Паланка
Број становника у општини Бачка Паланка
По подацима из 2002. године у општини Бачка Паланка живело је 60.966 становника, од тога 48.3% представљало становништво из урбаних насеља, док је 51.7% представљало становништво руралних насеља.
Општина Бачка Паланка састоји се од 14 насеља: Бачка Паланка, Визић, Гајдобра,
Деспотово, Карађорђево, Младеново, Нештин, Нова Гајдобра, Обровац, Параге, Пивнице, Силбаш, Товаришево, Челарево. (Извор: Републички завод за статистику)
Табела 2.1 Број становника по насељима у општини Бачка Паланка
Насеље
Бачка Паланка
Визић

Број становника (Ценсус 2002.)
29.449
349

Гајдобра

2.968

Деспотово

2.096
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1.012

Младеново

3.358

Нештин
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900

Нова Гајдобра

1.409

Обровац

3.177

Параге

1.039

Пивнице

3.835

Силбаш

2.849

Товаришево

3.102

Челарево

5.423

2.2. Економска и привредна активност општине Бачка
Паланка
Најзаступљеније гране привреде и индустријски капацитети у општини Бачка
Паланка
Бачка Паланка се убраја међу 10 најразвијенијих општина у Војводини. Пољопривреда као значајан потенцијал општине која располаже са више од 45.000 хектара обрадивих површина (чији је већи део, преко 70%, у приватном власништву). У општини има
тренутно преко 700 предузећа, међу којима су највећи “Синтелон” - један од најугледнијих произвођача PVC подних облога и тепиха у Европи, са отвореним фабрикама у Русији “Синтерос” и Украјини “Винисин”; АИК Бачка Паланка - производња хране; ПИК
“Подунавље” - пољопривредна и индустријска производња у Челареву; Земљорадничка задруга Пивнице;”Дуванкооп” - производња и обрада дувана; производња машина и
алатки, пољопривредних машина и пумпних аутомата у холдинг предузећу “Мајевица”;
“Нопал” - произвођач електроинсталационог материјала; “Јединство” - произвођач металне галантерије за домаћинство; “Меркур” - светски познат произвођач кожне и металне галантерије, итд.
У Општини има тренутно преко 700 предузећа, међу којима су АИК Бачка Паланка - производња хране, ПИК “Подунавље”-пољопривредна и индустријска производња у
Челареву, Земљорадничка задруга Пивнице, “Дуванкооп”-производња и обрада дувана,
производња машина и алатки, пољопривредних машина и пумпних аутомата у холдинг
предузећу “Мајевица”, “Нопал”-најзначајнији произвођач електроинсталационог материјала, “Јединство”-произвођач металне галантерије за домаћинство, “Меркур”-светски
познат произвођач кожне и металне галантерије, итд.
Са два привредна гиганта Челаревском пиваром и фабриком подних и зидних облога Таркет (бивши Синтелон) општина Бачка Паланка представља једну од најразвијенијих општина у Војводини. Пољопривреда као значајан потенцијал општине располаже
са више од 45.000 хектара обрадивих површина
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ЈКП предузећа у општини Бачка Паланка
ЈКП Комуналпројект представља предузеће које се бави обављањем комуналних
послова у оквиру општине Бачка Паланка. ЈКП Комуналпројект Бачка Паланка је организовано као јавно предузеће на основу одлуке о оснивању од 20. децембра 1991. године. Јавно комунално предузеће Комуналпројект, Бачка Паланка, бави се производњом и
дистрибуцијом воде (у даљем тексту ЈКП Комуналпројект Бачка Паланка – јавно предузеће), бави се одржавањем водоводне и канализационе мреже и атмосферске канализације као својом основном делатношћу.
Поред наведене основне делатности јавно предузеће обавља и друге делатности и
послове:
• одношење и депоновање смећа,
• погребне услуге,
• пијачне услуге и
• одржавање чистоће и зеленила.
Друге активности у оквиру општине Бачка Паланка
У општини Бачка Паланка се налази 16 основних школа (од 1 до 8 разреда) са око
6.700 ученика и 5 средњих школа са око 2.400 ученика. Деца ометена у развоју похађају
посебну школу, док је најмлађима на располагању предшколска установа “Младост”.
Деца која имају музички таленат образују се у музичкој школи. Део деце у општини се
образује на словачком и ромском језику. У општини постоји центар за социјални рад, у
оквиру кога делује дом за старије особе. Здравствена заштита је омогућена за све становнике општине. Амбуланте постоје у свим насељеним местима, а у самом граду савремени здравствени диспанзер (Дом здравља).

2.3. Саобраћајна инфраструктура
На подручју општине Бачка Паланка постоје три вида саобраћаја: друмски саобраћај (примарни), железнички и водни саобраћај (секундарни).
У домену друмског саобраћаја егзистирају путеви различитог хијерархијског нивоа који својом изграђеношћу омогућују извршење путничког и робног превоза унутар
општинског простора, као и остваривање веза са субрегионима и регионима. Кроз овај
простор постојећом категоризацијом дефинисана су два државна пута I реда: - бр. 18,
(граница Мађарске) Бачки Брег – Бездан - Сомбор – Оџаци - Бач – Бачка Паланка –
(прекид због територије Хрватске) - Шид – Е-70 –Сремска Рача (граница БиХ);- бр. 7,
(граница Румуније) Српска Црња – Нова Црња – Житиште – Зрењанин - Жабаљ - Нови
Сад - Бачка Паланка.
Ови путеви пресецају општински простор и омогућавају успостављање везе са
регионима путевима највишег нивоа. Веза Бачке Паланке са делом своје територије на
десној обали реке Дунав је у прекиду и обавља се обилазним путем преко Новог Сада или
ређе преко територије Хрватске.Такође значајни правци регионалног и међуопштинског
повезивања су и државни путеви II реда:- бр. 119, Хоргош – Кањижа – Сента – Бачка,
Топола – Кула - Савино Село – Гајдобра - Бачка Паланка;
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бр. 119.2, Гајдобра – Челарево (ДП бр.7);
бр. 102, Бачко Ново Село – Бач – Ратково – Силбаш - Бачки Петровац– Нови Сад;
бр. 104, Оџаци - Пивнице – Деспотово – Змајево – Сириг – Темерин – Жабаљ;
бр. 107, (граница Хрватске) Нештин – Сусек – Беочин – Нови Сад.

Из ових путева настају готово сви радијални правци - атарски путеви који су од
великог значаја за одвијање саобраћаја током убирања летине. У претходном периоду
око општинског центра су предузете активности у дислокацији транзитних токова (изграђена је обилазница државних путева бр. 7 и бр. 18), што је донекле ублажило проблем,
посебно на правцу ка Бачу, Оџацима, Апатину и Сомбору. Међутим, сви саобраћајни
токови који гравитирају ка Републици Хрватској (гранични прелаз на мосту 25. мај код
Бачке Паланке) и даље пролазе кроз централно језгро насеља, што доводи до угрожавања безбедног одвијања саобраћаја и загушења у вршним (сезонским и недељним) оптерећењима. Укупно стање одвијања саобраћаја у оквиру овог простора може се сматрати
задовољавајућим, осим пролаза кроз насеља, где представљају главне саобраћајнице насеља. У постојећем стању насеља Нештин и Визић немају директну везу са општинским
центром Бачком Паланком. Саобраћајно оптерећење на државном путу бр. 7 и бр. 18 је
велико, посебно због транзитног саобраћаја из правца Новог Сада и из правца Оџака и
Сомбора, што доводи до угрожености безбедности одвијања саобраћаја и представља
највећи саобраћајни проблем у оквиру општинског простора.
На простору општине Бачка Паланка постоје општински – локални путеви (ДП
бр. 18 -Младеново и ДП бр. 107 – Визић) који су од значаја за одвијање саобраћаја на
овом простору, као и неколико некатегорисаних путева који ће бити укључени у будућу
саобраћајну матрицу Општине. Железнички саобраћај на простору Општине одвија се
преко пруге Нови Сад – Гајдобра – Богојево, као и пруге Гајдобра – Бачка Паланка. Железничка пруга Нови Сад – Гајдобра – Богојево спада у групу главних пруга у Војводини
и на њој се обавља путничко - робни транспорт. По изграђености и елементима ова пруга
пружа задовољавајући ниво превозних услуга, с тим да се у будућности мора реконструисати и модернизовати како би задовољила европске стандарде. Железничка пруга
Гајдобра – Бачка Паланка се сада чеоно завршава (у склопу железничке станице Бачка
Паланка, у грађевинском рејону насеља) и не долази до РТЦ-а Бачка Паланка, односно
до највећег изворишта и одредишта роба.
Водни саобраћај је присутан преко међународног пловног пута реке Дунав и
постојећег пристаништа у Бачкој Паланци, које је само делимично изграђено и опремљено за манипулацију одређеним структурама роба. У оквиру овог пристаништа постоје
знатни просторни и хидролошки потенцијали који се могу укључити у технолошко-логистички поступак изградње и оспособљавања будућег пристаништа као савременог
интегралног терминала за разне структуре роба. У урбаном простору Бачке Паланке
постоји изграђено путничко пристаниште. Поред реке Дунав, на простору Општине водни саобраћај је присутан и преко канала ДТД, који у постојећем стању служи за транзитна кретања, из разлога што нема изграђених капацитета водног саобраћаја.
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2.4. Геолошке карактеристике
Општина Бачка Паланка заузима југозападне делове Бачке. Граница Општине је
углавном административна, сем на југу, где река Дунав чини природну границу и то не
у потпуности, јер се мањи југоисточни делови општинске територије налазе у Срему, са
друге стране реке Дунав. Општина Бачка Паланка се граничи са осам општина од којих
су четири у Бачкој и исто толико у Срему. На западу се граничи са општином Бач, на
северозападу са општином Оџаци, северно и североисточно је подручје општине Врбас,
а на истоку општина Бачки Петровац. Сремски део општине омеђен је са запада општином Вуковар (Република Хрватска), са југа општинама Шид и Сремска Митровица а са
југоистока општином Беочин.
Територија општине Бачка Паланка има повољан геосаобраћајни положај, јер
општинску територију повезују значајни радијални саобраћајни правци са околним регионима и макрорегионалним центром Нови Сад. У саобраћајном погледу друмски саобраћај има велики значај за општинско подручје, нарочито државни пут I реда од Новог
Сада преко Бачке Паланке, Бача и Сомбора, одакле наставља на запад преко Бездана за
Барању и на север ка Мађарској, као и државни пут II реда Бачка Паланка, Врбас, Бачка
Топола и Суботица. Такође бачкопаланачко подручје пресеца и железничка пруга Нови Сад-Оџаци-Сомбор. Река Дунав, међународни пловни пут и могућност повезивања
водног саобраћаја са осталим видовима саобраћаја (друмски, железнички), представља
значајан потенцијал како за Општину тако и за шири регион.
Рељеф - У рељефном погледу, подручје бачкопаланачке општине простире се на
готово свим морфолошким јединицама. Поред Дунава је алувијална раван, односно рит а
то су управо најниже површине у рељефу Војводине (око 80м надморске висине). Северно од рита налази се 3-5m виша површина. Њу представља алувијална тераса. Алувијалну терасу, на којој је изграђено и само насеље Бачка Паланка, угрожавају само екстремно
високи водостаји. Од алувијалне терасе према северу простире се 2,5м виша степеница
- лесна тераса, која представља део простране лесне терасе. Поред десне обале Дунава,
иза алувијалне равни или непосредно уз обалу, нема лесне терасе него се стрмим одсецима уздиже 20-30m виша лесна површина, лесна зараван. Још јужније, у атару Визића,
присутни су огранци планинског масива Фрушке горе.
Геоморфолошке и геолошке карактеристике – Основну геолошку грађу подручја
општине Бачка Паланка чине стене палеозојске и мезозојске старости као и квартарне творевине. Неогени седименти присутни су на читавом простору Општине а представљају га брече, конгломерати, песковите глине, ситнозрни и прашинасти пешчари
као и лапори. Квартарне творевине представљају дилувијални и алувијални седименти
(шљунковити и глиновити песак). На подручју Општине представља их лес, бачке лесне
терасе и фрушкогорске лесне заравни. Алувијалне творевине чине пространа алувијална
раван Дунава. Атари насеља Нештин и Визић припадају фрушкогорској области која је
састављена од разноврсних палеозојских и мезозојских стена. У вишим деловима овог
подручја појављује се песак. Квартарне наслаге представљају шљункови, лес и алувијални песак.
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2.5. Хидролошке карактеристике
Површинске воде
Алувијална раван реке Дунав, на коју се наслања јужни део општине Бачка Паланка, образована је од песка и преталоженог леса, који представљају добре колекторе
подземне воде. Фрушкогорски део Општине, који је састављен од квартарних творевина,
представљен је првенствено дебелим наслагама леса које, као изразито порозне, имају
великог значаја за хидрогеолошке односе. У њима се врши процеђивање не само атмосферских већ и површинских речних вода. Алувијалне творевине у доњем делу долине
Нештинског потока својом великом порозношћу имају улогу водоколектора, тако да се
у њима губе велике количине површинских вода. На овом подручју јавља се пелитска
порозност која се одликује потпуном водопропустљивошћу у којој се јављају разбијени водоколектори, што утиче на појаву губљења вода у коритима водотока постепеним
процеђивањем. Артерске издани подземних вода које се јављају у палеозојским и мезозојским формацијама на овом терену јављају се у приобалном подручју реке Дунав. Констатовани су богати водоносни слојеви ситнозрних, средњезрних и крупнозрних пескова
и шљункова који се хране водом са обода Фрушке горе. Вода је у овим водоносним слојевима под притиском (артески хоризонт) или на неколико метара испод површине терена.
Подземне воде
Кретање вода прве фреатске издани на територији општине Бачка Паланка, има
пресудан утицај на дренираност читавог подручја.
Табела 2.2 Карактеристике појединих бунара на територији Општине
БУНАРИ
300
Пивнице
316
Пивнице
383
Бачка Паланка

кота терена
вишегод. просек
кота терена
вишегод. просек
кота терена
вишегод. просек

83.49 mANV
79.86 mANV
84.60 mANV
80.51 mANV
86.81 mANV
83.17 mANV

Хидролошке и хидрографске карактеристике подручја
Подручје општине Бачка Паланка у хидрографском погледу гравитира природном
водотоку реке Дунав и каналима хидросистема ДТД Бачки Петровац – Каравуково И
Савино Село – Нови Сад. Оба ова канала припадају основној каналској мрежи хидросистема са основном функцијом одводњавања гравитационог подручја и пловидбе. Река Дунав има све карактеристике равничарске реке, са разликом између минималног и
максималног водостаја од 8,37 m. Вишенаменски системи и системи за одводњавање:
Подручје општине Бачка Паланка захвата 13 сливова за одводњавање од којих се неки
налазе у потпуности, а неки делом на територији Општине а делом на територији суседних општина.
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Целокупна површина општине Бачка Паланка, сем уског појаса у небрањеном делу између минор корита Дунава и насипа прве одбрамбене линије, обухваћена је мелиорационим системима, односно одводњава се.
Од водопривредних објеката за заштиту од штетног дејства спољашњих вода,
на територији општине Бачка Паланка налази се део насипа прве одбрамбене линије,
чиме је Општина у целини заштићена од стогодишњих вода. На простору Општине
изграђен је рибњак у атару насеља Деспотово, који заузима укупну површину од 215,46
ha. На споју Јегричке и канала Нови Сад - Савино Село изграђена је устава ''Деспотово''
на km 65+140 од ушћа Јегричке у Тису.
Ерозија и бујице
Појава ерозија и бујица карактеристична је за јужни део Општине, на подручју
Фрушке горе. Степен ерозије није велики захваљјући доброј пошумљености већег дела
слива. Нерегулисан режим Нештинског потока доводи до честих изливања великих вода
у истоименом насељу, што неповољно утиче на његов развој и изградњу.

2.6. Климатске карактеристике
Анализа климатских елемената извршена је на основу података Републичког хидрометеоролошког завода са најближе метеоролошке станице у Новом Саду, за период
од 1991-2006. године.
Температура ваздуха – Просечна вредност средњих годишњих температура ваздуха за наведени период износила је 11,5°C, при чему је најнижа вредност забележена
у јануару 0,3°C а највиша у јулу 21,9°C. Апсолутни максимум температуре ваздуха
забележен је у августу са вредношћу од 39,5°C, а апсолутни минимум температуре
ваздуха забележен је у јануару са вредношћу од -25,0°C.
Влажност ваздуха – Средња годишња релативна влажност ваздуха износи 73,9%,
при чему је најсувљи јули са 66,9%, а највлажнији децембар са 85,9%.
Облачност и осунчавање – Средња облачност јасно показује тренд опадања од
јануара до августа, да би од августа до децембра расла. Најмања средња месечна облачност забележена је у августу (34%) а највећа у јануару и децембру (68%). Просечна
средња годишња облачност износи 52%.
Највеће осунчавање је у току лета а најмање у зимском периоду. Просечна годишња инсолација износи 2189,4 часова.
Падавине – Највише падавина се излучи у јуну 84,9 mm а најмање у фебруару
28,2 mm.
Ветрови – На територији општине Бачка Паланка ветрови се јављају из свих праваца.
Најизразитији је северозападни ветар који најчешће дува у летњем делу године.
Други по учесталости је југоисточни ветар – кошава, који дува у зимској половини године. Брзине ветрова су мале, најчешће износе 2-3 m/sek. Просечан број дана са јаким
ветром (више од 6 бофора) на годишњем нивоу износи 80,7 дана.
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3. Институционални оквир управљања отпадом
3.1. Субјекти и одговорности у управљању отпадом
Према новом Закону о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, број 36/2009)
одговорости и надлежности у управљању комуналним отпадом, подељене су између Републике и локалне самоуправе. Одговорност Републике односи се на доношење закона и
подзаконских прописа, обезбеђење економских инструмената за спровођење управљања
отпадом, развијање јавне свести у друштву, иницирање разговора заинтересованих страна у циљу успостављања партнерства у управљању отпадом, док са друге стране локална
самоправа има одговорност за спровођење закона, уређење и обезбеђивање услова управљања комуналним отпадом.
Република Србија (Влада-мини-старства), Аутономна покрајина Војводине (Извршно веће), јединица локалне самоуправе, Агенција за заштиту животне средине,
овлашћена организација за испитивање отпада, невладине организације и организације
потрошача, су учесници у доношењу закона и других прописа у овој области, односно
субјекти управљања отпадом.
1. Одговорност Владе Републике Србије огледа се у следећем:
• спровођење политике Републике Србије, извршавање закона, прописа и општих
аката које доноси Народна скупштина;
• доношење уредби, одлука и осталих аката који су неопходни за примењивање
закона;
• предлагање буџета, годишњих биланса, развојног и просторног плана;
• предлагање закона, дугих прописа и општих аката;
• одређивање принципа, унутрашње организације министарстава, агенција и посебних управних организација.
2. Министарства Републике Србије су одговорна за:
• примену закона и других прописа из ове области;
• планове и програме из оквира права и дужности Републике;
• извршавање закона и других прописа, њихово спровођење, као и надгледање развоја и примене програма и планова;
• одлучивање и решавање о питањима из области за коју су надлежни (дозволе,
одобрења, сагласности, мишљења).
3. Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
Обезбеђује спровођење система и основа заштите и унапређивања животне средине и одрживо коришћење природних богатстава; развија националну политику и национални програм управљања отпадом; припрема документа, планове и програме од
стратешког значаја за земљу; развија и предлаже Стратегију управљања отпадом Влади Републике Србије; припрема прописе и техничке стандарде за општине и предузећа;
припрема нацрт законодавства хармонизованог са ЕУ законодавством; издаје дозволе,
сагласности, потврде и акте прописане законом о управљању отпадом као и другим зако-
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нима и води одговарајуће регистре; координира послове управљања отпадом од значаја
за Републику и прати стање; усваја регионалне планове управљања отпадом осим планове на територији аутономне покрајине; даје оцену извештаја о процени утицаја на животну средину; врши функције у складу са међународним уговорима и споразумима; издаје
дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, тј. управља хемикалијама, опасним и штетним
материјама и отпадом, укључујући и производњу и промет отрова и прекогранично кретање отпада сагласно Базелској конвенцији; управља или координира имплементацију
великих инвестиционих пројеката у области отпада финансираних из међународних или
домаћих извора; утврђује овлашћене организације у вези управљања отпадом; успоставља и развија информациони систем о отпаду на територији Републике; врши инспекцијски надзор и контролу примене мера поступања са отпадом, и слично.
4. Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
Министарство које има одговорност у погледу заштите и коришћења пољопривредног земљишта, контролу и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског
порекла; контролу и регистрацију средстава за заштиту биља и ђубрива у производњи;
политику водопривреде, вишенаменско коришћење вода и водоснабдевање, заштиту од
вода, спровођење мера заштите вода и планску рационализацију потрошње вода, уређење
водних режима, мониторинг и мере одржавања режима вода; политика шумарства везана
за очување, заштиту шума, дивљачи и др.
5. Министарство здравља
Одговорност се огледа у здравственој заштити, очувању и унапређењу здравља
грађана и праћење здравственог стања и потреба становништва, производњи и промету
лекова, надзор у области јавног снабдевања становништва хигијенски исправном водом
за пиће, утврђивање санитарно-хигијенских услова објеката који су под санитарним надзором у поступку изградње и реконструкције, као и сталну контролу стања тих објеката
и др.
6. Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну
самоуправу
Надлежност је у организацији и раду министарстава и посебних организација,
система локалне самоуправе и територијалне аутономије, управни поступак и управни
спор, управну инспекцију, комуналне делатности и др.
7. Министарство финансија
Превасходно одговорно за доношење буџета, утврђивање консолидованог биланса јавних прихода и јавних расхода, управљање расположивим средствима јавних финансија Републике, увођење и надгледање система и политике пореза, такса и других
јавних прихода, кредитно-монетарни систем, одржавање стабилног банкарског система,
осигурање имовине и лица, царински систем и царинску тарифу, режим и промет непокретности, експропријацију и др.
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8. Аутономна покрајина
У складу са Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, број 36/2009)
и Законом о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине Војводине
(“Службени гласник РС”, број 6/2002), надлежни орган аутономне покрајине у области
заштите и унапређења животне средине: учествује у изради Стратегије и појединачних
националних планова управљања отпадом; доноси програм заштите и развоја животне
средине на територији аутономне покрајине и утврђује мере за његово спровођење у
сагласности са основним циљевима који су одређени на републичком нивоу; уређује
поједина питања заштите, унапређивања животне средине која су од виталног значаја за
аутономну покрајину; координира послове управљања отпадом од значаја за аутономну покрајину и врши мониторинг свих чинилаца животне средине и овлашћује стручне
организације за обављање тих послова на територији АП Војводине; усваја регионалне
планове управљања отпадом на својој територији; даје мишљење у поступку издавања
дозвола у складу са прописима; даје сагласност на процену утицаја радова и објеката на
животну средину, за објекте и радове за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган
аутономне покрајине; издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте у складу са законом о управљању отпадом као и другим законима, води евиденцију и податке доставља
министарству; образује информациони подсистем о заштити и унапређењу животне средине и о отпаду, а као део јединственог информационог система Републике Србије; врши
управни надзор у свим областима заштите животне средине и управљања отпадом, осим
у областима опасних материја и очувања биодиверзитета и предузима мере за ефикасно
отклањање незаконитости.
9. Јединица локалне самоуправе
У складу са Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, број 36/2009),
Законом о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/07) и
Законом о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Србије”, број 16/97
и 42/98), јединица локалне самоуправе је надлежна да у области управљања отпадом и
заштите животне средине: припрема и предлаже програм развоја, урбанистичке и друге
планове; доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу, дефинише локалну политику и усваја акционе планове за територију
општине; доноси одлуке и одређује опште акте из оквира права и дужности локалне
самоуправе; уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности; уређује,
обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији; одређује услове под којима се може користити јавно
и остало грађевинско земљиште и сви видови пословних простора; припрема и имплементира инвестиционе пројекте; стара се о изградњи, одржавању и коришћењу локалних
путева и улица, и других јавних објеката који су под јурисдикцијом јединица локалних
самоуправа; стара се о задовољавању одређених потреба грађана у области заштите животне средине (заштите ваздуха, природе, животиња, заштите од буке, инспекцијског
надзора, финансирања) и др; непосредно извршава прописе и друга акта, врши послове
управног надзора, стручне и друге послове, као и послове из оквира права и дужности
Републике који се законом повере локалној самоуправи; обезбеђује финансирање обављања послова из своје надлежности, одређује поступак наплате и врши наплату локалних комуналних такси укључивши и наплату услуга у области управљања комуналним,
односно инертним и неопасним отпадом; одређује цене комуналних услуга; врши комунални инспекцијски надзор и надзор у области заштите животне средине; установљава
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таксе и казне; издаје дозволе између осталог и за сакупљање и третман општинског и
грађевинског отпада, одобрења и друга акта у складу са законом о управљању отпадом
као и другим законима, води евиденцију и податке доставља министарству; контролише
активности предузећа са којима је уговорила услуге сакупљања, транспорта и одлагања
општинског комуналног отпада; даје мишљење у поступку издавања дозвола министарству или надлежном органу аутономне покрајине; врши надзор и контролу мера поступања са отпадом; омогућава информисање јавности.
Јединице локалне самоуправе најчешће се удружују и врше поделу послова и одговорности ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја у области
заштите животне средине. Обављање комуналних делатности може се организовати за
две или више јединица општина, односно насеља, под условима утврђеним законом и
споразумом скупштина тих општина. Јединица локалне самоуправе ради остваривања
својих права и дужности и задовољавања потреба локалног становништва оснива предузећа, установе и друге организације које врше јавну службу.
10. Агенција за заштиту животне средине
Агенција за заштиту животне средине води и ажурира базу података о управљању
отпадом у информационом систему заштите животне средине, у складу са законом којим
се уређује заштита животне средине.
11. Стручне организације за испитивање отпада
Стручне организације и друга правна лица, овлашћени за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована у складу са законом о управљању отпадом, врше испитивања отпада ради класификације отпада за прекогранично
кретање, третман отпада и одлагање отпада. Карактеризација отпада врши се само за
опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан, осим отпада из домаћинства. Стручне организације издају извештај о испитивању
отпада.
3.2. Институционални оквир
Национални прописи у области управљања отпадом
1) Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09,
36/09 – др. закон и 72/09 – др. закон) уређује интегрални систем заштите животне средине који чине мере, услови и инструменти за одрживо управљање и очување природне
равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних вредности и услова за
опстанак свих живих бића, спречавање, контролу, смањивање и санацију свих облика
загађивања животне средине, промовисање и употребу производа, процеса, технологије
и праксе који мање угрожавају животну средину, примену посебних правила понашања у
управљању отпадом од његовог настанка до одлагања, односно спречавање или смањење
настајања, поновну употребу и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина и
коришћење отпада као енергента, увоз, извоз и транзит отпада, оснивање Агенције и
Фонда, унапређење образовања обуком кадрова и развијањем свести, приступ инфор-

29. јул 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 24/2011 - страна 823

мацијама и учешће јавности у доношењу одлука. На основу Закона о заштити животне
средине усвојен је:
• Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада („Службени гласник РС”, број 60/09).
На основу овог закона донето је неколико прописа међу којима и пропис којим су
утврђени услови које морају да испуњавају стручне организације за испитивање отпада
у погледу кадрова, опреме, просторија и других услова за вршење испитивања:
• Правилник о условима које морају да испуњавају стручне организације за
испитивање отпада („Службени гласник РС”, број 53/06).
Такође, на основу Устава Републике Србије, Закона о Влади, а у вези са Законом
о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04) донети су следећи
прописи којима се уређује управљање посебним токовима отпада, и то:
• Уредба о управљању отпадним уљима („Службени гласник РС”, бр. 60/08 и 8/10).
• Уредба о начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС”, број 60/08).
2) Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09) уређује
врсте и класификацију отпада, планирање управљања отпадом, субјекте, одговорности и
обавезе у управљању отпадом, управљање посебним токовима отпадом, услове и поступак издавања дозвола, прекогранично кретање отпада, извештавање, финансирање управљања отпадом, надзор и друга питања од значаја за управљање отпадом. Управљање
отпадом је делатност од општег интереса, а подразумева спровођење прописаних мера за
поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања.
Законом о управљању отпадом прописани су рокови за усклађивање пословања
правних и физичких лица са одредбама овог закона и то:
(1) произвођачи отпада у постојећим постројењима за које се у складу са посебним
законом издаје интегрисана дозвола дужни су да у року од годину дана од дана ступања
на снагу овог закона израде план управљања отпадом у постројењу, који садржи нарочито мере и динамику прилагођавања рада постојећег постројења и активности усклађеног
са одредбама овог закона до 31. децембра 2015. године, а у случају да је у том постројењу
извршено привремено складиштење отпада, произвођач отпада дужан је да обезбеди уклањање привремено ускладиштеног отпада најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона;
(2) оператери постојећих постројења за управљање отпадом, односно правна и
физичка лица која обављају делатности у области управљања отпадом, дужни су да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона пријаве своју делатност органу
надлежном за издавање дозвола, у складу са овим законом, а програмом мера предвиде
динамику прилагођавања рада постројења усклађеног са одредбама овог закона за период до 31. децембра 2012. године;
(3) јединица локалне самоуправе дужна је да: у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона изради попис неуређених депонија на свом подручју које не
испуњавају услове из овог закона; у року од две године од дана ступања на снагу овог
закона изради пројекте санације и рекултивације неуређених депонија; у року од годину
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дана од дана ступања на снагу овог закона, у споразуму са једном или више јединица локалне самоуправе одреди локацију за изградњу и рад постројења за складиштење,
третман или одлагање отпада на својој територији;
(4) произвођачи и увозници електричних и електронских производа дужни су да
управљање отпадом од електричних и електронских производа ускладе са овим законом
до 31. децембра 2012. године;
(5) одлагање, односно деконтаминација уређаја који садрже РСВ и одлагање РСВ
из тих уређаја, извршиће се најкасније до 2015. године, а друге обавезе биће одређене
посебним прописом.
Ступањем на снагу овог закона престао је да важи Закон о поступању са отпадним
материјама („Службени гласник РС”, бр. 25/96, 26/96 и 101/05), с тим што ће се, до доношења нових подзаконских прописа, примењивати:
• Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних
сировина („Службени гласник РС”, број 55/01) који прописује ближе услове и
начин разврставања, паковања и чувања отпада – секундарних сировина које се
могу користити или дорадом, односно прерадом, а потичу из технолошких процеса производње, рециклаже, прераде или регенерације отпадних материја, услуга, потрошње или других делатности и уз овај правилник одштампан је Каталог
отпада и листе отпада које су усаглашене са прописима ЕУ. Такође, до доношења
нових подзаконских прописа на основу Закона о управљању отпадом, примењиваће се и прописи донети на основу раније важећег Закона о заштити животне
средине („Службени гласник РС”, број 66/91, 83/92, 53/93-др.закон, 67/93-др.закон, 48/94-др.закон, 53/95 и 135/04):
• Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја („Службени гласник РС”, број 54/92) који прописује критеријуме
за лоцирање депонија отпадних материја, начин санитарно-техничког уређења
депонија ради заштите животне средине, као и услове и начин престанка коришћења депоније;
• Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја („�����������������������������������������������������������������������
Службени гласник РС”, број 12/95) који уређује начин поступања са појединим отпадима који имају својство опасних материја, начин вођења евиденција
о врстама и количинама опасних материја у производњи, употреби, превозу, промету, складиштењу и одлагању и даје категоризација отпада у складу са Базелском конвенцијом;
• Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица
(„Службени гласник РС”, број 60/94).
• На основу Устава Републике Србије, а у вези са Законом о заштити животне
средине из 1991. године донета је и примењује се:
• Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају
(„Службени гласник РС”, број 53/02) ближе прописује услове и начин обављања
превоза опасних материја у друмском и железничком саобраћају;
• Уредба о призводима који после употребе постају посебни токови отпада "СЛужбени гласник РС"; број 54/10
• Уредба о изменама и допунама Уредбе о призводима који после употребе постају
посебни токови отпада - Уредба о изменама и допунама Уредбе о призводима
који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције
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о врсти и количини произведених и увезених производа и годишњем извештају,
начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања
накнада, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања
накнаде, "Службени гласник РС", број 8/10, измена 21/10.
• Уредба о одлагању отпада на депоније - „Службени гласник РС”, беој 92/10
• Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман - „Службени гласник
РС”, број 102/10
• Уредба о листи неопасног отпада за које се не издаје дозвола, са документацијом
која прати прекогранично кретање - „Службени гласник РС”, број 102/10
3) Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/09)
уређује услове заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава за стављање у
промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економске инструменте, као и друга питања од значаја за управљање
амбалажом и амбалажним отпадом. Овај закон примењује се на увезену амбалажу, амбалажу која се производи, односно ставља у промет и сав амбалажни отпад који је настао
привредним активностима на територији Републике Србије, без обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни материјал.
Законом о амбалажи и амбалажном отпаду прописани су рокови од дванаест до
осамнаест месеци за прилагођавање (1) произвођача, увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца у погледу: организације преузимања амбалажног отпада и обезбеђења простора
за сакупљање, разврставање и привремено складиштење амбалажног отпада; закључења
уговора са оператером за комунални амбалажни отпад и амбалажни отпад који није комунални отпад или прибављања дозволе за сопствено управљање амбалажним отпадом;
обезбеђење управљања амбалажним отпадом; означавање података на амбалажи коју
стављају у промет а који се односе на могућност остављања амбалажног отпада непосредно на месту набавке или накнадног бесплатног враћања; (2) крајњег корисника који
увози или купује амбалажу или амбалажне сировине за потребе сопствене делатности,
а нема снабдевача, и који мора да обезбеди управљање тим амбалажним отпадом који
није комунални отпад, тако што ће закључити уговор са оператером или сам обезбедити
поновно искоришћење, рециклажу или одлагање амбалажног отпада.
Одлагање примене овог закона предвиђено је за (1) произвођача и увозника амбалаже који су дужни да своје пословање које се односи на означавање амбалаже ускладе
у року од дванаест месеци од дана ступања на снагу овог закона; (2) амбалажу која је
произведена пре ступања на снагу овог закона, а није усаглашена са основним захтевима
које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет, може да буде у промету најдуже
две године од дана ступања на снагу овог закона.
• Уредбу о утврђивању плана смањења амбалажног отпада за период од 2010. до
2014. године. У периоду од 2010. до 2014. године, за који се доноси овај план,
као национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом утврђују
се циљеви који се односе на: количину амбалажног отпада који је неопходно поновно искористити; количину сировина у амбалажном отпаду које је неопходно
рециклирати, у оквиру количине прерађеног амбалажног отпада; количину појединих материјала у укупној маси рециклажних материјала у амбалажном отпаду
коју је неопходно рециклирати. Национални циљеви који се односе на поновно
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искоришћење и рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се план доноси
су општи циљеви и специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада.
Општи циљеви су:
1) поновно искоришћење амбалажног отпада у проценту који је дат у табеларном
прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом;
2) рециклирање у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину која
је обухваћена овим планом.
Законодавство ЕУ у области управљања отпадом
1. Директива Савета 2008/98/EC о отпаду која замењује и допуњује Оквирну
директиву 75/442/EEC, 2006/12/EC успоставља систем за координисано управљање отпадом у ЕУ са циљем да се ограничи производња отпада. У Оквирној директиви о отпаду
земље чланице се обавезују да направе план управљања отпадом. Нова оквирна директива о отпаду 2008/98/EC даје одређене дефиниције (различите у односу на директиву
2006/12/EC):
1. у�������������������������������������������������������������������������
води нове термине: био отпад, отпадна уља, дилер, сакупљање, одвојено ���
сакупљање, третман, најбоље расположиве технике (БАТ) итд;
2. постављени циљеви за рециклажу и искоришћење остали су исти – до 2020. достићи 50% од укупне количине сакупљеног комуналног отпада и до 70% осталог
неопасног отпада;
3. енергетско искоришћење отпада није посебно дефинисано у општим условима
Директиве, осим у Анексу II – листи могућих активности искоришћења;
4. поштовање принципа хијерархије у управљању отпадом;
5. у Анексу I Директиве наведене су прихватљиве могућности одлагања;
6. прописује одређене минималне стандарде који се морају задовољити током примене различитих начина третмана отпада.
2. Директива Савета 99/31/EC о депонијама има за циљ да се увођењем строгих техничких захтева редукују негативни ефекти на животну средину током процеса
одлагања отпада, нарочито на земљиште, подземне и површинске воде, као и ефекти
на здравље становништва. Директивом се дефинишу категорије отпада (опасан, не-опасан и инертан); дефинишу класе депонија и то: депонија за опасан отпад, депонија за
не – опасан отпад и депонија за инертан отпад; захтева третман отпада пре одлагања;
забрањује одлагање на депонијама: течног отпада, запаљивог или изузетно запаљивог
отпада, експлозивног отпада, инфективног медицинског отпада, старих гума и других
типова отпада; захтева смањење одлагања биоразградивог отпада и успоставља систем
дозвола за рад депонија.
3. Директива Савета 91/689/EEC о опасном отпаду допуњена Директивом
94/31/EC и 166/2006/EC има за циљ успостављање управљања, искоришћења и правилног одлагања опасног отпада. Директивом се дефинише да привредни субјекти која производе, држе или уклањају опасне отпаде, достављају надлежним органима на њихов
захтев тражене податке из регистра.
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4. Директива Савета 94/62/EC о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена
Директивом 2005/20/EC, 2004/12/EC, 1882/2003/EC имплементира стратегију ЕУ о отпаду од амбалаже и има за циљ да хармонизује националне мере за управљање отпадом од амбалаже, да минимизира утицаје отпада од амбалаже на животну средину и да
избегне трговинске баријере у ЕУ које могу да спрече конкуренцију. Она третира сву
амабалажу која је на тржишту Уније, као и сав отпад од амбалаже без обзира на порекло
настајања: индустрија, комерцијални сектор, радње, услуге, домаћинства, имајући у виду
материјал који се користи.
Прописи локалне самоуправе
Локална самоуправа врши управљање јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво. Локална самоуправа остварује се у
општини, односно граду. На основу својих уставних и законских овлашћења, општина
доноси прописе и друга општа акта којима уређује питања из оквира својих права и дужности.
На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима „Сл. Гласник РС бр. 16/97
и 42/98 и на основу члана 32. Тачка 6. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
РС број 129/2007) и члана 38. Тачка 6 Статута општине Бачка Паланка (Службени лист
Општине Бачка Паланка“ Број 17/2008) Скупштина Општине Бачка Паланка на 21. Седници на наставку одржаном 9. Децембра на подручју Општине Бачка Паланка законски
је регулисано управљање отпадом и других комуналних делатности које обухватају:
• Пречишћавање и дистрибуција воде;
• Прећишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
• Производња и снабдевање паром и топлом водом;
• Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
• Превоз путника у градском саобраћају;
• Одржавање чистоће;
• Уређивање и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина;
• Одржавање улица, путева и других јавних површина и јавна расвета;
• Одржавање депонија;
• Уређивање и одржавање јавне расвете;
• Одржавање пијаца и пружање услуга на истим;
• Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање;
• Послови кафилерије;
• Димничарска делатност;
• Одржавање стамбених и стамбено - пословних објеката;
• Делатност дезинсекције, дезинфекције и дератизације, сакупљање и одржавање
отпада животињског порекла.
Општинска управа Општине Бачка Паланка нема посебно организовани орган или
управу за заштиту животне средине, област заштите животне средине организована је у
оквиру Општинске управе Општине Бачка Паланка Одељење за урбанизам и грађевинарство и Одељење за привреду (инспекцијска служба). Услуге сакупљања и одношења
отпада обавља ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка.
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Проблематика управљања отпадом у стратегији развоја општине и просторном
плану није детаљније обрађивана. У наведеним документима констатовано је да управљање отпадом на територији општине Бачка Паланка треба организовати на начин који
ће бити у складу са стратегијом управљања отпадом у Републици Србији. У складу са
Националном стратегијом, Општина Бачка Паланка је сагласна да је потребно да буде
део региона управљања отпадом општина окупљених око града Новог Сада. Такође, до
успостављања региона и изградње регионалне депоније, према стратегији развоја општине и просторном плану планира се коришћење постојеће главне депоније.
Остали релевантни национални и међународни прописи наведени су у прилогу.

4. Стање у области управљања отпадом у општини Бачка Паланка
ЈКП „Комуналпројект“ представља предузеће које се бави обављањем комуналних послова у оквиру општине Бачка Паланка. ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка је
организовано као јавно предузеће на основу одлуке о оснивању од 20. децембра 1991.
године. ЈКП „Комуналпројект“, Бачка Паланка, бави се производњом и дистрибуцијом
воде (у даљем тексту ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка – јавно предузеће), бави се
одржавањем водоводне и канализационе мреже и атмосферске канализације као својом
основном делатношћу.
ЈКП „Комуналпројект“ запошљава 203 радника (43 радника женског и 160 радника мушког пола), од чега је 26 радника (мушког пола) ангажовано на пословима управљања отпадом. 19 радника је запослено на активносима прикупљања отпада док је
само 4 радника запослено на депонији (активностима одлагања отпада) и три радника у
сектору управљања.
Степен покривености услугама одношења отпада на територији општине Бачка
Паланка је близу 64%. Број становника обухваћених услугама је 30.816, (10.700 домаћинстава) од укупно 60.966 становника у целој општини и 50 привредних субјеката.
Насеља која су обухваћена услугама одношења отпада од стране ЈКП-а су Бачка Паланка 9.600 домаћинстава, Обровац (3.500 становника/800 домаћинстава) и Нова Гајдобра
(1.500 становника/350 домаћинстава). Просечна дневна количина комуналног отпада у
растреситом стању на територији општине Бачка Паланка износи 180 m3 (100 т), инертног и неопасног индустријског отпада 30 m3 (16 т), медицинског 1 m3 (0,3 т) и кланичног
1,5 m3 (0.8 т).
ЈКП „Комуналпројект“ од механизације за сакупљање и транспорт отпада поседује два аутоподизача, капацитета по 5 m3 (година производње1985. и 2004.), три аутосмећара један капацитета 17m3 (година производње 2009. и власништво је општине која
је исти дала на коришћење) и два капацитета 13m3 (година производње 2003. и 1990.),
трактор ИМТ капацитета 4m3 (године производње 1994) и два булдожера (године производње 1997. и 1995). ЈКП поседује 80 контејнера запремине 5 m3, 120 контејнера од 1100
л, 4000 канти од 120 л и остало 50, канте од 80 л и 50 л нису наведене. Од механизације
на депонији присутни су два трактора гусеничара.
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На територији општине Бачка Паланка постоји делимично развијено тржиште секундарних сировина. Економски и други подстицајни механизми за коришћење материјала из отпада не постоје. Постоји делимично раздвајање отпада на месту настанка, од
чега се већи део издвоји на депонији (папир, гвожђе и пластика) док се једино пет амбалажа сакупља одвојено то јест постоји њено издвајање на месту настанка. Количине издвојених секударних сировина нису познате. Фирме „Пућан Комерц“ у Бачкој Паланци,
и „Грин Тек“ у Младенову су фирме које врше откуп секундарних сировина. Не постоји
установљен и развијен систем обуке и јачања јавне свести за решавање проблематике
управљања отпадом.
4.1. Врсте, количине и састав отпада
Подаци о врстама, количини и саставу отпада добијених од стране предузећа ЈКП
„Комуналпројект” и осталих предузећа и месних заједница, чија је делатност сакупљање
и депоновање кућног отпада и отпада из пословних просторија, приказани су у табели
4.1.
Табела 4.1 Подаци о количини и саставу отпада (ЈКП „Комуналпројект“/Укупно у
целој општини)
Просечна дневна количина комуналног
отпада у растреситом стању

m3

180/238

т

100/110

Просечна дневна количина инертног и
неопасног индустријског отпада

m3

30/56

т

16/22

Просечна дневна количина других врста
отпада (болнички, кланични, индустријски)

Медицински

Кланични

Грађ.мат

m3

1/1.2

1.5/2

x/6

т

0.3/0.35

0.8/1.1

x/0.3

Папир
Стакло
Пластика
Морфолошки састав отпада (процењено
процентуално учешће појединих врста
материјала у запремини растреситог
отпада)

10%
0.15%
1%

Гума

0.2%

Текстил

0.2%

Метал

0.2%

Органски

50%

Градјевински

3.3%

Са јавних површина
Остало

1%
35%

Подаци о количини отпада који су приказани у табели 4.1 представљају процене
запослених у ЈКП „Комуналпројект” и базирају се на искуственим подацима о броју тура
и степену попуњености камиона аутосмећара. Подаци који се односе на састав отпада
такође представљају процену запослених у предузећу. Узевши у обзир да о количинама
генерисаног отпада постоје само процене комуналног предузећа, за потребе израде овог
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плана управљања отпадом коришћени су подаци из стратегије о управљања отпадом из
2010. На основу броја становника који је покривен услугама усвојена вредност количине
отпада коју сакупи ЈКП „Комуналпројект” износи 12.935 тона годишње.
4.2. Сакупљање отпада и транспорт
Под појмом сакупљање отпада подразумева се уклањање отпада са места настанка
и његов транспорт до места одлагања (депоније) или места његове обраде (постројење
за третман отпада). Сакупљање отпада може у појединим случајевима да буде изузетно
комплексан проблем с обзиром на променљивост количине генерисаног отпада током
времена у некој средини, услед локалних карактеристика које се могу огледати у лакшем
или тежем приступу локацијама за сакупљање отпада и других карактеристика локалног
карактера.
У општини Бачка Паланка број становника обухваћен системом сакупљања отпада од стране комуналног предузећа ЈКП „Комуналпројект” износи 50% од укупног становништва у општини. Међутим уклањање отпада од одређеног процента становништва
обављају фирме којима је поред ЈКП-а поверена делатнос сакупљања и одношења отпада, док у неким местима сакупљање и одношење отпада обавља И сама месна заједница.
Приказ постојећег стања у комуналном предузећу општине Бачка Паланка, са бројем
становника, средствима и механизацијом је дат у Табели 4.2.
Табела 4.2 Подаци о опреми и механизацији ЈКП Комуналпројект
Број домаћинстава одухваћених
сакупљањем отпада
Опрема за сакупљање отпада

5.554
Број јединица за сакупљање отпада (контејнера)

Контејнери до 5 m3

80

Контејнери до 1.100 l

120

Канте до 50l (80 л)
Канте од 102 l

4.000

Кесе

-

Остало

50

Механизација за сакупљање отпада

Број возила

Аутоподизачи

2

Аутосмећари

3

Трактори са приколицом

1

Остало

2
Механизација на депонији

Број возила

Трактор Гусеничар

2

Компактор

-

Булдожер

-

Остало

-
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Тренутна покривеност од стране ЈКП „Комуналпројект“ је око 50% становништва
читаве општине, планом ће се предвидети проширивање услуга ЈКП „Комуналпројект“-а
на територију целе општине Бачка Паланка. Наведени број кантејнера у општини Бачка
Паланка је недовољан за адекватно одлагање и сакупљање отпада на територији целе
опстине Бачка Паланка. Највећи број контејнера је у добром стању.
Према одлуци о комуналним делатностима у граду и насељима општине Бачка
Паланка обезбеђивање канти за одлагање отпада за индивидуална домаћинства врше сама домаћинства, тј. ЈКП нема обавезу да обезбеди такве канте. Велики број домаћинстава
користи алтернативне посуде за одлагање отпада као што су бурад и сл.
Стање и исправност механизације за сакупљање и транспорт отпада је на просечном нивоу с обзиром на старост камиона. Узевши у обзор да ће се знатно повећати деловање ЈКП-а, неопходно ће бити повећање броја камиона. У даљим поглављима анализираће се неопходна механизација на основу прорачуна потребног броја камиона и трајања
рута и биће приказана процена потребног броја камиона. У циљу смањења неопходних
инвеситционих трошкова биће препоручен наставак употребе постојеће механизације
која се налази у задовољавајућем стању.
Покривеност територије општине услугама сакупљања отпада
С обзиром на укупан број становника од 60.966 становника, 41.989 становника је
обухваћено услугом сакупљања од стране ЈКП Комуналпројект, док 19.200 становника
је обухвацено од стране других предузећа и месних заједница.
Цене и покриће трошкова услуга одношења отпада
Табела 4.3 Цена одношења и депоновања отпада у општини Бачка Паланка
Домаћинства
Цене услуга сакупљања отпада

Укупно наплаћена средства

226.4 дин/месецно

Индустрија

10,35 дин/m2

Колективно становање

277.42 дин/месецно

Локали

696,74 дин/месецно
40.518.000, 00 РСД - фактурисано
26.454.000,00 РСД - наплаћено

Када је у питању проценат наплате, највећи проценат наплативости према подацима добијених од ЈКП Комуналпројект остварује се од привредних субјеката и износи
83%. Проценат наплативости од разних институција износи 82%, док је проценат наплативости код домаћинстава најнижи и износи 52%.
4.3. Рециклажа отпада и други облици искоришћења отпада
На територији општине Бачка Паланка тренутно не постоје организоване активности примарне сепарације појединих врста отпада, већ се отпад без сепарације сакупља
и транспортује на депонију.
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Под појмом рециклаже отпада подразумева се обрада секундарног материјала у
циљу добијања новог рециклираног материјала које се може поново користити у неку
сврху. Појам рециклаже се меша са појмом сепарације, који представља један део система рециклаже или управљања отпадом а то је одвајање секундарних - корисних сировина, на месту настанка (примарна сепарација) или након сакупљања помешаног отпада,
секундарна сепарација, која се често изводи на локацији депоније.
Према расположивим подацима може се констатовати да на територији општине
Бачка Паланка не постоји организован систем рециклаже нити издвајања секундарних
сировина. Заступљено је одвојено сакупљање одређених количина пет амбалаже, као и
издвајање на депонији од стране ромске популације. Количине које се издвоје нису познате.
4.4. Друге опције третмана
На територјији општине Бачка Паланка не постоје друге опције третмана генерисаног отпада осим депоновања.
4.5. Одлагање отпада
Сав отпад, осим опасног и индустријског отпада, који се сакупи на територији
општине Бачка Паланка транспортује се и одлаже на главну депонију која је приказана
на слици 4.1.
Главна депонија у Бачкој Паланци се налази на удаљености од 2,08km источно од
првих кућа у насељу. Депонија се простире на површини од 4,89ha, приближно је правоугаоног облика, а процењена висина отпада на локацији износи 2,5m, на основу чега
се добија да се на локацији налази 122.250m3 отпада. Поред градске депоније постоји и
велики број дивљих сметлишта. Прекривање отпада инертним материјалом је условљено финансијским средствима, и врши се једном годишње. Прекривање инертним материјалом подразумева насипање песковитом земљом затим земљом II категорије. Услед
недостатка дневног прекривања инертним материјалом, ветар и птице без потешкоћа
разносе отпад са депоније. Депонија се налази на удаљености од 490m од реке Дунав.
На депонији не постоји контрола одлагања отпада, те се на локацији може наћи животињског отпада. Отпад се повремено разгрће и сабија помоћу улта који се налази у механизацији депоније. Пројекат санације постоји, али узевши у обзир да је урађен 2006.
године, неопходна је његова ревизија.
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Слика 4.1 Положај и облик главне депоније у Бачкој Паланци
На депонији не постоје никакве мере заштите и спречавања загађења животне
средине како у домену процедних вода, тако и у домену депонијског гаса. Отпад се делимично прекрива инертним материјалом. Једини облик уређења депоније представља
разастирање отпада како би се локација боље и дуже могла користити.
За главну депоније у општини Бачка Паланка неопходно је урадити план санације
и затварања дела депоније, односно урадити ревизију већ постојећег пројекта, како би се
смањили негативни утицаји на животну средину. Препоручује се да се пројекат санације
и затварања депоније уради тако да се обезбеди додатни простор за одлагање отпада у
наредном периоду. Тај простор је неопходан јер не постоји повољније решење до изградње и почетка рада регионалне депоније у Новом Саду. Приликом санације потребно
је искористити прилику и предвиђени простор за одлагање отпада у наредном периоду
претходо уредити како би се спречило значајно загађење животне средине.
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Преглед депонија на територији општине Бачка Паланка

Слика 4.2 Положај дивљих депонија на територији општине Бачка Паланка
Поред главне депоније на територији општине налази се већи број дивљих депонија које су лоциране дуж целе општине, како је приказано на слици 4.2. Велики број
дивљих депонија резултат је људског немара и слабог рада инспекцијских служби.
Уклањање дивљих депонија не врши се због недовољно финансијских средстава и
чињенице да ће се на истим местим наставити са одлагањем отпада у наредном периоду.
На дивљим депонијама се обично одлаже кабасти, грађевински и други отпад.
Табела 4.4 Подаци о депонијама на територији општине Бачка Паланка
Редни
број

Назив насељеног места

Ознака депоније

Површина (ha)

Дубина отпада (m)

Запремина отпада
(m3)

1

Пивнице

ПЛ-ПИ1

0,92

0,3

2760

2

Деспотово

ПЛ-ДЕ1

0,47

0,4

1880

3

Параге

ПЛ-ПА1

0,42

0,4

1680
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4

Силбаш

ПЛ-СИ1

1,18

0,3

3540

5

Гајдобра

ПЛ-СГ1

1,34

0,2

2680

6

Нова Гајдобра

ПЛ-НГ1

1,3

0,4

5200

7

Товаришево

ПЛ-ТО1

1,23

0,5

6150

8

Обровац

ПЛ-ОБ1

0,08

0,2

160

9

Обровац

ПЛ-ОБ2

0,06

0,3

180

10

Обровац

ПЛ-ОБ3

0,04

0,5

200

11

Обровац

ПЛ-ОБ4

0,58

0,1

580

12

Младеново

ПЛ-МЛ1

0,97

0,4

3880

13

Карађорђево

ПЛ-КА1

0,81

0,3

2430

14

Бачка Паланка

ПЛ-ГЛ1

4,89

2,5

122250

15

Челарево

ПЛ-ЦЕ1

1,12

0,4

4480

16

Нештин

ПЛ-НЕ1

0,16

0,3

480

17

Визић

ПЛ-ВИ1

0,12

0,2

240

Ознака
депоније

ПЛПИ1
ПЛДЕ1

ПЛПА1

Приказ депонија
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0,2 m3

0,9 т

М
Ж

Папир 20%

Тканина 10%

Остало 10%

Кожа 70%

0,037т

0,74т

СЛАДАРА
МАЛТИНЕКС
ДОО
М
Ж

Отпад из
процеса
производње 90%

0,001 т

0,02 m3

0,005 т

0,5 m3

М
Ж

Ковис БП
МЕРКУР АД
д.о.о.
М
Ж

АД
РАДНИК

Комунални
10%

Папир/картон
40%
Пластика/PET
40%
Метал 1%
Органски 8%
Опасни 1%

0,3т

0,076т

0,77т

М
Ж

ЕНИА доо

Папир/картон
40%
Пластика/PET
25%
Метал 1%
Органски 10%
Пепео 1%
Опасни 15%
Комунални
8%

Комунални 18%

0,5т

0,38т

3,85т

М
Ж

Папир/картон
40%
Пластика/PET
30%
Метал 1%
Органски 10%
Опасни 1%

0,3т

0,005т

0,42т

М
Ж

Амбалажа од
хране 5%
Чврсти
(инертан)
материјал
од чишћења
подова 40%

Храна 5%

Папир 50%

0,15т

0,0026m3

0,4т

М
Ж

СИНТЕЛОН доо ТАРКЕТТ доо ФЕРТИЛ д.о.о.
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Морфолошки састав отпада

Просечна дневна количина других врста отпада (канцеларијски
материјал, остаци од хране...)

Просечна дневна количина опасног индустријског отпада

Просечна дневна количина неопасног индустријског отпада

Година почетка рада
Начин рада

Број запослених

Назив привредног субјекта

Опис индустрије

Табела 4.5 Приказ стања индустријског отпада на територији Бачке Паланке

У наредним табелама дат је приказ стања индустријског, медицинског и отпада са фарми на основу прикупљених података

4.6. Индустријски и опасан отпад
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Дрво

Да ли постоји сортирање отпада Папир
у кругу предузећа (на које врсте)
Метал

Месечна количина отпада која се СВЕ
даје на рециклажу или слично

Кожа
Пластика

Метал
Гвожђе
Органски отпад
из производње

Пластика

Гвожђе
10000кг
Пластика 100
kg
Папир
Папир/картон,
НЕ

-100%

Комунални
отпад
Секундарне
сировине
Опасан отпад

Грађевин- PP крајевиски отпад 48,16t/мес

PVC крајеви
55,42 t/мес
Дрво 511,83t/
мес
Комунални отпад Комунални
отпад
Секундарне
Секундарне
сировине
сировине
Опасан отпад
Опасан отпад

PP филамент25,92t/мес

Комунални
отпад

Отпадна фолија

Отпадна фолија
12t

Контејнер
Контејнер
3
5m
- 2 ком Контејнер 5m3 - 3 Контењер Контејнер 5m3 Контејнер 5m3 - 5 Контејнер 5m3 Контејнер 5m3 5m3 - 5
ком
1 m3
- 5 ком
ком
- 16 ком
16 ком
Канте 50l – 4
Начин прикупљања (врсте и број
ком
ком
посуда)
Канте 50l Кесе – 50ком Канте 50l – 14
Контејнер 1100 Контејнер 1100
Контејнер
– 10 ком
ком
l – 1 ком
l– 2 ком
1100 l– 2 ком
Канте 20l
Контејнер
Контејнер
Контејнер 5m3
Контејнер 5m3 Контејнер 5m3
1,1 m3-недељ5m3 – недељно
-дневно
-дневно
-дневно
но
(комунални)
Учесталост пражњења контејнеДневно или сваНедељно
Недељно
ра (дневно, недељно, месецно)
ка 2 дана
Контејнер
Контејнер
Контејнер 1100 Контејнер 1100
1100 l5m3-месечно
l-месечно
l-месечно
месечно
Назив друге службе која сакупља
отпад из предузећа осим ЈКП

Поступање са отпадом
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Као што се може видети из табеле да највећи генератор индустријског отпада на
територији општине Бачка Паланка представља фирма „Таркет“ са количином од 3.54
тона дневно неопасног индустријског отпада од чега највећи део представљају PVC
крајеви 55.42 тона месечно и дрво 511.83 тона/месечно који се даље шаље на рециклажу
то јест преузимају га предузећа Гранд Гроуп и Унигранд. Ово предузеће генерише и 11.4
тона месечно опасног отпада.
4.7. Остале врсте отпада
Медицински отпад
У оквиру Дома здравља „Др Младен Стојановић“ у Бачкој Паланци налази се и
Центар за дијализу, где се обави око 7.000 дијализа годишње (45 пацијената). Дом здравља је почео са радом 1979. године и тренутно има укупно 300 запослених.
Дом здравља поседује 14 контејнера од 1.1 m3 на свим пунктовима, и три контејнера од 5 m3, 2 у Дому здравља и један озидани у Центру за дијализу.
Два пута недељно се отпад односи из Дома здравља, једном дневно на хемодијализи, са пунктова по потреби (12 пута месечно). По потреби сакупљање и одвожење
опасног отпада обавља “Винча”.
Сав медицински отпад, са свих пунктова (као и сеоских амбуланти), одлаже се на
депонију у Бачкој Паланци.
Дом здравља је учествовао у пројекту „Техничка подршка у управљању медицинским отпадом” из 2008. године у оквиру пројекта Министарства здравља. Један здравствени радник има сертификат.
Дом здравља има 13 сеоских амбуланти, према пројекту је потребно континуирано
прикупљати медицински отпад са терена, правилно га одлагати у ДЗ у Бачкој Паланци.
Најмање 2 пута недељно је потребно сакупљени отпад транспортовати у Институт за јавно здравље Војводине (ИЗЈЗВ) на коначну обраду (транспорт треба да спроводи ИЗЈЗВ).
Током 2009.године прикупљани су подаци о потребама ДЗ (кесе,канте и контејнери одређених профила) ради правилног прикупљања са свих пунктова, транспортовања,
чувања медицинског отпада, и дистрибуције у ИЗЈЗВ. Потребе ДЗ, с обзиром на број
пунктова, су велике, а систем правилног управљања медицинским отпадом још увек није
спроведен. Фармацеутски отпад лагерује се годинама у одређеној просторији у Дому
здравља (лекови са прошлим роком највише из хуманитарне помоћи).
Инфективни медицински отпад се, према прописима ЕУ, првенствено мора
спаљивати у инсинераторима пројектованим за ту намену. Истовремено се не искључује
могућност примене методе аутоклавирања “ин ситу” после чега следи одлагање на комуналну депонију. Потребно је даље спроводити започет пропцес обавезног разврставања
медицинског отпада на месту настанка на опасан и неопасан. Све установе за здравствену заштиту и ветеринарске организације у којима настаје медицински отпад су дужне да
израде планове управљања отпадом и именују одговорно лице за управљање отпадом у
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складу са законом. Након прелазног решења третмана инфективног медицинског отпада
дезинфекцијом и стерилизацијом И затим млевењем и одлагањем на депонију, потребно
је изградити постројење за термички третман овог отпада – инсинератор, што је у дугорочном плану. Агенција прикупља податке о отпаду из здравствених установа у складу
са правилима достављања података за регистар извора загађивања.
Табела 4.6 Подаци о количинама и врстама отпада у Дому здравља у Бачкој Паланци
Опис медицинске установе
Дом здравља „Др Младен Стојановић“
Бачка Паланка

Назив установе
Број запослених

М: 78 Ж: 352 Укупно: 430

Година почетка рада
Врста установе
Болница
Амбуланта

1979
Дом здравља, који у свом саставу има Центар за
дијализу
Центар за дијализу - 48 пацијената (око 7.000
дијализа/год)
654.000 годишње
или
2.970 на дан

Број кревета у установи (само за болнице)
Просечан број пацијената
Просечан период боравка пацијента (дана)
Количине и врсте отпада
Просечна дневна количина отпада

m3

3

Т

Просечна дневна количина опасног медицинског
отпада

m3

Број посуда за одлагање отпада (ван медицинске
установе)

1,1 m3

14 (на свим пунктовима)

5m

3

Учесталост пражњења контејнера
(дневно, недељно...)
Служба анагажована за одвожење отпада:
1. Неопасног

1

т
3

2 пута недељно, пунктови по потерби
1. Градско комунално предузеће за сав отпад

2. Опасног
Да ли постоји уговор о сакупљању опасног медицинског отпада?

По потреби
„Винча“

Процењени процентуални састав медицинског отпада (процењено процентуално учешће појединих
врста материјала у запремини растреситог отпада)

1/3

Опасни отпад, оштри предмети и
контаминирани

1/3

Комунални отпад

Управљање отпадом
Број обучених лица за управљање медицинским
отпадом

1

Да ли се практикује раздвајање отпада у оквиру
установе

ДА
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Оштри и контаминирани предмети
Које врсте отпада се раздвајају

Комунални отпад

Постоји потреба за додатном обуком запослених о
управљању медицинским отпадом

ДА, Поновити едукацију за све раднике, а бар 5
обучити за руковање (обавезан сертификат)

Посебни токови отпада и амбалажни отпад
О управљање посебним токовима отпада и амбалажним отпадом до сада се није
водило довољно рачуна, односно такав отпад се веома често одлагао са осталим, комуналним отпадом на депонијама. У циљу поштовања постојеће законске регулативе неопходно је за почетак утврдити количине поменутих врста отпада, што ће бити једна од
планом предвиђених мера. До тог тренутка, за потребе израде овог плана користиће се
подаци о проценама количина посебних токова и амбалажног отпада према Стратегији
управљања отпадом.
Табела 4.7 Процене количина посебних токова и амбалажног отпада према
Стратегији управљања отпадом
Бачка Паланка
Врста отпада

т/год.

Стаклена амбалажа

970.0

Пластична амбалажа

948.4

Папир/картон
Композитна амбалажа
Алуминијумска амбалажа
Амбалажа од гвожђа
Амбалажа укупно

1239.4
186.4
56.0
204.8
3605.1

Отпадна уља

538.9

Акумулатори

291.0

Гуме

237.1

Електрични и електронски отпад

323.3

Медицински отпад (укупан)

517.3

Грађевински отпад

10777.6

5. Опције управљања отпадом са становишта заштите
животне средине
У циљу смањења негативног утицаја на животну средину, смањења прекомерне
потрошње ресурса и економоски рационалног управљања отпадом, у оквиру локалног
плана биће Otto и анализиране различите могућности управљања отпадом. Општинским
планом управљања отпадом потребно је обезбедити смањење настајања, генерисања ко-
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муналног отпада кроз образовање и развијање јавне свести и обезбеђење алтернатива
за подстицање домаћинстава и привреде. Осим смањења продукције отпада, неопходно
је увести савремене мере управљања продукованим количинама отпада, кроз различите
облике сепарације, рециклаже, третмана и других облка искоришћења отпада, при чему
је неопходно водити рачуна о односу утицаја на животну средину и трошкова таквих
поступака.
5.1. Пораст количина комуналног отпада
За планирање система управљања комуналним отпадом и дефинисање објеката
за третман отпада, дефинисање количине потребних посуда за одлагање отпада, броја
возила за транспорт, итд. потребно је познавање количине комуналног отпада који се
продукује у општини у току одређеног временског периода. Такође, потребно је познавати количине отпада који се може рециклирати или на други начин искористити, као и
количине отпада који ће се одлагати на депонију.
Као најважнији фактори који утичу на количину отпада на неком простору, издвајају се следећи:
• Пораст броја становника;
• Економски раст;
• Повећање покривености сакупљања;
• Смањење количине отпада приликом разврставања на месту настајања (примарна
селекција отпада).
Последњих деценија у насељима сеоског типа, бележи се пад популације, док
се у већим градовима (административним и индустријским центрима) бележи пораст
броја становника. Економски раст омогућава повећање животног стандарда и повећање
куповне моћи становништва, што доводи до повећања продуковане количине отпада по
становнику. Повећавање територије са које се сакупља отпад директно ће утицати на
повећање количине отпада. У урбаним срединама бележи се висок степен покривености
услугама сакупљања док је у руралним срединама, а посебно у разуђеним срединама,
степен сакупљања много мањи. Иако је на територији општине Бачка Паланка степен
покривености територије изузетно висок, у оквиру овог плана биће разрађене могућности
обухватања и делова који тренутно нису обухваћени системом сакупљања отпада.
Полазни подаци коришћени приликом анализе пораста количине комуналног
отпада су следећи:
• подаци о броју становника из пописа 2002. преузети од Републичког завода за
статистику;
• промена броја становника, између последња 2 пописа;
• проширење обухвата система за сакупљање отпада;
• повећање количина генерисаног отпада, с обзиром на пораст стандарда;
• повећање количина сакупљеног отпада, с обзиром на претходно наведено;
• спровођење адекватних мера за уклањање сметлишта.
Анализом су разматране одлике појединих насеља које су првенствено везане за
карактер привређивања и административни значај, што се у многоме одражава на културу живота, а с тим у вези на генерисање отпада и поступање са њим.
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Податак код прорачуна пораста количине комуналног отпада ће се односити на
одређену нулту годину до када се очекује да ће 100% територије и становништва бити
покривено услугама сакупљања отпада и узет је као основица за даљи прорачун укупне
количине отпада која ће се депоновати у предвиђеном периоду. За потребе прорачуна
количине отпада која ће се продуковати у наредном периоду изабране су две вредности
раста продукције отпада и то 2% годишње што представља одређену врсту умереног
раста продукције отпада и стопу од 3,3% годишње у периоду од наредних 10 година, која
је дефинисана у Стратегији управљања отпадом из 2010. године. Повећање продукције
отпада у наведеним износима предвиђа се услед раста бруто производа, (процењује се
да ће раст БДП у наредном периоду бити минимум 2% годишње), односно економске
моћи становништва, већу доступност производа ниже цене и квалитета, уз стагнацију
броја становника који живе у општини. Услед таквог повећања продукције повећаће се и
количина отпада који треба депоновати.
Опис предложених опција поступања са отпадом у складу са Националном стратегијом управљања отпадом дато је у наредним подпоглављима.
5.1.1. Превенција настајања отпада
Превенција настајања отпада представља сам врх у хијерархији управљања отпадом. Остваривање позитивних резултата у овом делу процеса управљања отпадом свакако има одраз на све остале делове управљања отпадом. Управљање било којом количином отпада изискује одређене трошкове, а мања количина отпада свакако ће допринети
мањим трошковима.
На мале вредности количина генерисаног отпада по становнику утиче и култура живота. Одређени део отпада се користи као огрев (сагориви део отпада), а део за
исхрану животиња (остаци од хране), што представља традиционални начин превенције
настајања отпада. Међутим, треба имати у виду да традиционални начин не нуди адекватна решења за уклањање првенствено неорганских компоненти отпада, а даље и опасног отпада, што мора бити спровођено са републичког и регионалног нивоа.
Иако садашње вредности процењених количина отпада спадају у вредности које
су испод европских просека, оне не представљају реалне показатеље дневног генерисања
комуналног отпада, већ сакупљеног, те се не сме занемарити значај акција у превенцији
настајања отпада.
У Стратегију управљања отпадом је дефинисано да Влада треба да буде носилац политике превенције настајања отпада. За разлику од других опција у хијерархији
управљања отпадом, превенција настајања отпада није опција која се може одабрати у
недостатку других. О превенцији настајања отпада мора се размишљати сваки пут када
се доноси одлука о коришћењу ресурса.
Превенција настајања отпада мора бити осмишљена у фази пројектовања, преко
израде, паковања, до транспорта и пласмана производа. Потрошачи такође треба да активно учествују у редукцији отпада куповином производа са мање амбалаже. Инструменти који укључују пројектовање пре производње, промене у управљању и процесу
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производње и развој чистијих технологија и безотпадних технологија захтевају предузимање мера на националном нивоу али и на нивоу предузећа. Постоји значајна многућност да се отпад поново искористи. Остале предложене мере добијају на значају једино
уз упоредно спровођење редукције настајања отпада, и оне не само што не искључују
овај први корак, већ једино кумулативном применом и постижу пројектоване ефекте.
Превенција настајања отпада има ефекат на тржиште у смислу:
• промоције поновног искоришћења отпада, поготово амбалажног отпада
• промоције чистих технологија, које подразумевају рециклажу и рециркулацију у
оквиру сопствених производних система
• развој тржишта секундарних сировина.
Баријере за подстицање поновног коришћења отпада постоје, а најчешће су тешкоће у повезивању произвођача отпада и потенцијалних корисника отпада. Постоји јасна
сврха промоције и повећања овог типа активности. Могући механизам за достизање овог
циља је развој центра за сакупљање и размену. С тим у вези је и могуће увођење депозитног система за PET и алуминијумску амбалажу која би била решена на републичком
нивоу. Велики подстицај за превенцију настајања отпада било би и спровођење начела
"загађивач плаћа", којим би се преузела одговорност (пре свега у продукцији амбалажног отпада) за решавање проблема у смислу средстава уложених за сакупљање као одвојеног тока, рециклажу, поновну примену, одлагање или адекватно уништавање (што је
посебно значајно за опасан отпад).
Поред наведених акција које су у циљу постизања тржишних ефеката и начела
заштите животне средине у производне процесе, превенција настајања отпада укључује
и социјалне аспекте, јер подразумева кампање за развијање јавне свести и обуку кућног компостирања. Општинским планом управљања отпадом предвиђа се спречавање
настајања комуналног отпада на извору кроз образовање и развијање јавне свести и обезбеђење алтернатива за подстицање домаћинстава и привреде. Локалне власти треба да
предузму кораке да се минимизира отпад и да буду активне у промоцији и образовању,
на пример, обезбеђивањем кућних компостера за храну из домаћинства и дистрибуцијом
писаног материјала о спречавању настајања отпада.
Значајније резултате у погледу смањења настајања отпада, сама општина не може
остварити без одређених државних стратегија.
5.1.2. Процена будућих количина отпада
Количина отпада који се тренутно продукују на територији општине Бачка Паланка није могуће прецизно одредити услед чињенице да се у општини нису вршила
мерења састава и количине отпада. Међутим, за потребе прорачуна у оквиру овог плана
користиће се резултати мерења количина и састава отпада у референтним општинама
Србије из пројекта „Утврђивање количине и морфолошког састрава отпада у Републици
Србији“ који је реализовао Департман за инжењерство заштите животне средине, Факултета техничких наука из Новог Сада током 2008. године. Резултати поменутог пројекта
постали су саставни део Националне стратегије управљања отпадом на територији Р.
Србије из 2010. године.
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Према подацима из пројекта у референтној општини која је по социо-економским
и другим параметрима најсличнија општини Бачка Паланка измерена је просечна количина отпада по становнику од 1,15 kg/дан. Ова вредност представља не само количину
отпада који се продукује у домаћинствима већ укупну количину комуналног, комерцијалног и других врста неопасног отпада који се данас одлажу на депоније.
У циљу прављења одрживог плана, који се заснива на што је могуће реалнијим
параметрима, за потребе прорачуна количине отпада који ће се продуковати у будучем
периоду користи ће се стопа пораста продуцкије од 2% и 3,3 % годишње. Стопа раста
продукције од 2% представља умерену стопу раста, док стопа 3,3% представља пројекцију раста у Стратегији управљања отпадом.
У циљу прављења одрживог плана, који се заснива на што је могуће реалнијим
параметрима, за потребе прорачуна количине отпада који ће се продуковати у будућем
периоду користи ће се стопа пораста продуцкије од 2% и 3,3 % годишње. Стопа раста
продукције од 2% представља умерену стопу раста, док стопа 3,3% представља пројекцију
раста у Стратегији управљања отпадом.
У наредној табели је приказана количина отпада која се продукује на територији
општине Бачка Паланка и која представља полазну тачку у даљем планирању адекватног
система управљања отпадом у општини.
Табела 5.1 Подаци о количинама отпада који се продукује у општини Бачка Паланка
Општина

Број становника

Бачка Паланка

kg/ст/дн

Процењена количина отпада
т/год

60.966

1,15

25.590

900

1,15

377

Нештин
Укупно без Нештина

25.213

Процењује се да ће у наредном периоду услед економског развоја доћи и до повећања животног стандарда становништва општине Бачка Паланка, што ће за последицу
имати и већу продукцију отпада. Процене количина у будућем периоду Otto су у наредној табели.
Табела 5.2 Предвиђање повећања продукције количине отпада
Маса отпада
Година

Запремина отпада

т

т

m3

m3

раст 2%

раст 3,3%

раст 2%

раст 3,3%

2010

25.213

25.213

84.043

84.043

2011

25.717

26.045

85.724

86.816

2012

26.231

26.904

87.438

89.681

2013

26.756

27.792

89.187

92.641

2014

27.291

28.709

90.971

95.698
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2015

27.837

29.656

92.790

98.856

2016

28.393

30.635

94.646

102.118,

2017

28.961

31.646

96.539

105.488

2018

29.541

32.690

98.470

108.969

2019

30.131

33.769,

10.0439

112.565

2020

30.734

34.884

10.2448

116.280

Табела 5.3 Морфолошки састав комуналног отпада
ОПШТИНА Бачка Паланка
Категорија отпада

%

Баштенски отпад

24,85

Остали биоразградиви отпад

32,69

Папир

4,26

Стакло

2,78

Картон

2,99

Картон-восак

0,96

Картон-алуминијум

0,63

Метал-амбалажни и остали

1,1

Метал- Ал конзерве

0,14

Пластични амбалажни отпад

1,99

Пластичне кесе

4,37

Тврда пластика

3,05

Текстил

4,41

Кожа

0,57

Пелене

4,53

Фини елементи

10,69

У табели 5.3 приказан је састав отпада, за који се претпоставља да у великој мери
одговара саставу отпада који се продукује у општини Бачка Паланка, а који је добијен
анализом отпада у општини Нови Сад током 2009. године. Може се уочити да велики
део у укупном саставу отпада чине биоразградиве материје, док је процентуални удео
рециклабилних материјала релативно мали.
Уколико би општина формирала регион са Новим Садом најодрживија варијанта
би била изградјња трансфер станице на подручју општине, одакле би се отпад транспортовао на регионалну депонију која би била лоцирана у Новом Саду.
Подаци које је доставило ЈКП Комуналпројект Бачка Паланка, у великој мери се
разликују у односу на приказану калкулацију. Међутим ти подаци морају се посматрати
са резервом, јер нису засновани на тачним мерењима већ на теоријским претпоставкама.
Разлози за погрешну процену могу бити:
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• Нетачна процена комуналних предузећа (не постоји вага ни на једној депонији);
• Покривеност скупљања отпада; постоји могућност да одређени део становништва
не предаје отпад комуналним предузећима;
• Постојање дивљих депонија.
5.2. Потребне промене у систему управљања отпадом
5.2.1. Прописи у области управљања отпадом
У циљу реализације планом предвиђених активности потребно је извштири измене и допуне постојеће одлуке о одржавању чистоће у граду и насељима општине Бачка
Паланка. Уз постојећи садржај одлуке потребно је увести и следеће делове:
• Посебно сакупљање амбалажног отпада. Потребно је међу активности које се
тренутно реализују уврсити и посебно сакупљање амбалажног отпада, дефинисати, као и коме се поверава ова активност.
• Управљање посебним токовима отпада. Потребно је међу активности које се тренутно реализују уврсити и управљање посебним токовима отпада, дефинисати
врсте посебних токова којим се управља, као и одговорности за реализацију ове
активности.
• Обезбеђивање опреме за сакупљање отпада. Потребно је извшити измену
постојеће одлуке о одржавању чистоће у граду и насељима општине Бачка Паланка на следећи начин: „Предузеће, које врши сакупљање отпада и за своје
услуге наплаћује накнаду од корисника у обавези је да корисницима (домаћинствима), обезбеди посуде за одлагање отпада. Такође, предузеће је у обавези да
обезбеди и посуде за одлагање селектованих врста отпада, које ће се налазити на
јавним локацијама.
Циљ ове измене је увођење нових активности и дефинисање начина којима ће се
оне реализовати, у складу са постојећом законском регулативом. За реализацију ове активности предвиђен је период од 6 месеци од усвајања плана.
5.2.2. Локалне институције за управљање отпадом
Надлежни орган у општини Бачка Паланка, за управљање отпадом је Општинска
управа Општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство и Одељење
за привреду. Служба не располаже довољним кадровским капацитетом за праћење реализације активности предвиђених планом управљања отпадом. С тим у вези потребно
је именовати одговорна лица за реализацију планом предвиђених активности у оквиру
општинске управе и ЈКП-а.
Предвиђени рок за реализацију ових активности је 1 месец од усвајања плана.
5.2.3. Повећање степена покривености услугама сакупљања отпада
Планом је предвиђено повећаје територије, односно броја становника којима ће се
прижати услуге сакупљања отпада. У општини Бачка Паланка покривеност становника
општине од стране ЈКП-а је 50%, али се у наредном периоду планира повећање покривености до нивоа од 100%.
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5.2.4. Примарна селекција отпада
Потребно је организовати примарну селекцију за поједине врсте отпада, као што су
PET амбалажа, папир и картон и метал. Као потребан предуслов за одвојено сакупљање
селектованог отпада потребно је обезбедити простор за привремено складиштење сакупљеног материјала. Потребно је извршити следеће активности:
• Развијање јавне свести о неопходности селекције отпада и начину на који ће се
вршити;
• Обезбеђивање простора за привремено складиштење (14 -30 дана) сакупљеног
материјала;
• Постављање контејнера различитих боја на јавним местима и инситуцијама
(општинска управа, болнице, школе, обданишта и слично);
• Обезбеђивање откупа сакупљених количина отпада.
на.

Предвиђени рок за реализацију наведених активности је 6 месеци од усвајања пла-

5.2.5. Управљање посебним токовима отпада
Потребно је образовање система управљања посебним токовима отпада као што
су искоришћене аутомобилске гуме, отпадно уље, батерије и акумулатори, електронски
отпад и друго.
• Едукација о правилном управљању посебним токовима;
• Успостављање обавезе вођења евиденције о насталом отпаду који спада у групе
посебних токова, као и начину на који се њиме управља и о уступању таквог отпада трећим лицима;
• Едукација инспекцијских служби за праћење спровођења активности из домена
управљања посебним токовима отпада;
• Обука кадра постојећег комуналног предузећа и обезбеђиване простора за складиштење песебних токова отпада или обезбеђивање другог предузећа које може
да се бави управљањем посебним токовима отпада;
Предвиђени рок за реализацију активности везаних за управљање посебним токовима отпада је 12 месеци од усвајања плана.
Детаљнији опис управљања посебним токовима отпада налази се у прилогу 6.
5.2.6. Управљање медицинским отпадом
Потребно је успоставити систем управљања медицниским отпадом у складу са
Националним водичем управљања медицинским отпадом. Основни циљ управљања је
одвојено одлагања опасног од неопасног отпада, што се може постићи едукацијом радника и обезбеђивањем адекватних услова за такво раздвајање отпада.
• Обука медицинског особља за одвајање отпада
• Едукација и повећање активности инспекцијске службе
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Предвиђени рок за реализацију поменутих акртивности везаних за управљање медицинским отпадом је 6 месеци од усвајања плана.
5.2.7. Управљање отпадом животињског порекла
Потребно је обезбедити безбедно управљање отпадом животињског порекла са
циљем минизације негативних утицаја на здравље људи и животну средину. Остваривање таквог циља могуће је изградњом хладњача на локалу у којима би се чувао такав
отпад до тренутка транспорта до кафилерија које би биле изграђене на нивоу региона. У
том смислу задаци на локалном нивоу су:
• Едукација становништва о неопходности правилног управљања отпадом животињског порекла;
• Процена неопходности изградње хладњаче за складиштење отпада животињског
порекла на територији општине;
• Дефинисање локације најближе кафилерије у коју би се транспортовао отпад.
Предвиђених рок за реализацију поменутих акртивности везаних за управљање
отпадом животињског порекла је 12 месеци од усвајања плана.
5.2.8. Санација постојећих сметлишта
У циљу минимизирања негативних утицаја неадекватно депоновног отпада у протеклом периоду, потребно је извршити санацију сметлишта. Потребно је пронаћи одговарајући модел за санацију малих дивљих депонија којих у општини Бачка Паланка има
17. За главну општинску депонију потребно је урадити пројекат санације на основу којег
ће се приступити радовима.
• Разматрање могућности премештања отпада са локација мањих дивљих депонија
на једну локацију;
• Израда пројекта санације главне депоније уз обезбеђење простора за одлагање
отпада за неколико наредних година;
• Санација депоније.
плана.

Предвиђени рок за реализацију наведених актиновсти је 12 месеци од усвајања

5.3. Предлог организационе структуре система управљања отпадом
Као и код свих општина са мањим бројем становника, једини рационални и реални облик организације управљања отпадом у општини Бачка Паланка заснива се на
формирању региона управљања отпадом за више општина односно до обезбеђивања оптималног броја корисника услуга, што према Стратегији управљања отпадом Републике
Србије износи минимално 200.000 становника. Изградња санитарне депоније, а посебно неких напреднијих облика третирања отпада, представља превелику инвестицију за
општину са малим бројем становника, па се као једино решење за адекватно управљање
отпадом намеће формирање региона.
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У пракси се данас може видети више облика система управљања отпадом на регионалном нивоу. Као прва могућност организовања управљања отпадом у региону је
стварање једног предузећа које ће скупљати, транспортовати, вршити сепарацију и третирати (депоновати отпад). То предузеће би преузело сва комунална предузећа и у своју
делатност додало и сортирање рециклажних сировина, и депоновање.
Остале могућности се заснивају на постојању већег броја мањих предузећа која ће
своје односе регулисати комерцијалним уговорима. Тако нпр. постојећа општинска предузећа могу да наставе са радом на територијама општине на којој се налазе, а да отпад
одлажу на заједничку регионалну депонију.
Општина Бачка Паланка је 2010. године потписала споразум о формирању региона са општинама окупљеним око Града Новог Сад. Поред општине Бачка Паланка,
сагласност да приступе том региону управљања отпадом изразиле су и општине Беочин,
Бачки Петровац, Врбас, Темерин, Србобран и Жабаљ.
С обзиром на удаљеност и врсту и проходност путева, гравитирање региону у
чијем центру се налази Нови Сад представља рационалну одлуку за општину Бачка Паланка.
Како је поменути споразум потписан у периоду израде овог плана и како детаљи
организације и функционисања региона у овом тренутку нису познати, у оквиру локалног плана управљања отпадом за општину Бачка Паланка, анализираће се различите
опције управљања отпадом, независно од опција које ће бити понуђене региону.
Општинско Јавно комунално предузеће „ЈКП Комуналпројект“ са застарелом
механизацијом и великим трошковима транспорта не обавља послове сакупљања и уклањања отпада са читаве територије општине Бачка Паланка. Из тог разлога планом се
предлаже да убудуће ово предузеће обавља поменуте послове уз неизбежну рационализацију рада и одређене измене у начину пословања, као и проширивање услуга на терторији читаве општине.
Укључивањем општине у регион у којем ће се на адекватан начин управљати отпадом неизбежно ће повећати трошкове управљања отпадом у односу на тренутну ситуацију у којој се одлагање отпада не плаћа. Изградњом санитарне регионалне депоније
биће уведен систем плаћања по количини отпада који ће се одложити на депонију („gate
fee“), што може у значајној мери повећати трошкове комуналног предузећа.
Планом се предвиђа да комунално предузеће врши сакупљање отпада са целе територије општрине Бачка Паланка и транспортује га до трансфер станице затим до регионалне депоније или до неког другог система за третман отпада који буде успостављен
у региону. С обзиром на однос величина општина у смислу броја становника и расположивих финансијских средстава не предлаже се било какво учешће општине у обезбеђивању финансијских средстава и осталог за изградњу депоније или додатних система за
управљање отпадом, осим евентуалних опција за управљање отпадом на нивоу општине
као што су дворишта за компостирање и слично. Повећање броја одговорних субјеката
у руковођењу регионалним предузећем за управљање отпадом додатно компликује и успорава рад предузећа. Како се актуелни регион формирао око града Новог Сада, адми-
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нистративног и економског центра региона, очекује се да ће средства за изградњу свих
потребних делова система управљања отпадом град самостално обезбедити.

Слика 5.1 Шема прве опције
5.4. Опције управљања отпадом на регионалном нивоу
Начин на који ће се вршити управљање отпадом на нивоу општине у великој мери зависи од начина управљања отпада на регионалном нивоу. Како у тренутку израде
овог плана, стратегија управљања отпадом на нивоу региона није дефинисана, у плану
ће бити анализирано више потенцијалних решења и у односу на та решења биће представљене обавезе и оптималан начин управљања отпадом на нивоу општине. У оквиру
анализе опција биће представљене четири опције, међу којима се налази једна основна и
три напредне. Потенцијалне опције управљања отпадом на нивоу региона су:
1. Изградња регионалне депоније
Основу регионалног система управљања представља регионална депонија која би
се градила у близини локације тренутке градске депоније у Новом Саду. На регионалну
депонију довозио би се отпад из целог региона са или без претходног делимичног издвајања отпада. На локацији депоније постојало би постројење за издвајање секундарних
сировина, док би се остатак отпада депоновао. Управљање отпадом на нивоу општине
не би се у великој мери разликовало од тренутно актуелног, односно сакупљао би се и
транспортовао помешани отпад из којег би се издвајале секундарне сировине на локацији депоније.
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2. Изградња регионалне депоније и спаљивање отпада
Ова опција се у односу на претходно поменуту, опцију 1, разликује у томе што би
се поред изградње регионалне депоније изградило и ново савремено, аутоматизовано постројење за сепарацију отпада. Циљ коришћења оваквог постројења пре свега издвајање
лаке суве фракције која би била сагоревана у постројењу Беочинске фабрике цемента
Лафарге. Инвестиција за набавку савременог аутоматизованог постројења за сепарацију
процењује се на 2 до 2,5 милона еура. Поред издвајања лаке суве фракције, било би организовано издвајање рециклабилних материјала из преостале количине отпада. Основна предност оваквог решења огледа се у чињеници да би се на крају депоновала мања
количина отпада, што би продужило животни век депоније, међутим у извесној мери би
повећало трошкове управљања отпадом.
3. Изградња регионалне депоније, примарна сепарација отпада, анаеробна
дигестија и спаљивање отпада
Трећа опција представља комплекснији систем управљања отпадом у односу на
претходно поменуте. Овакав систем заснива се на примарној сепарацији отпада на суву
и влажну фракцију којима би се управљало на различите начине. Изградњом постројења
за механичко биолошки третман отпада обезбедио би се третман биолошког дела отпада
(део влажне фракције), уз добијање енергије и корисних материјала као што су компост и
течни супстрат за кондиционирање земљишта услед анаеробне дигестије. У постројењу
за сепарацију отпада вршило би се издвајање секундарних сировина из суве фракције
отпада, док би се остатак отпада спаљивао у постројењу Беочинске фабрике цемента.
Остатак од сагоревања отпада, као и остаци оба тока отпада који нису могли на други
начин да се искористе одлагали би се на депонију.
5.5. Опције управљања отпадом на локалном нивоу
Општина Бачка Паланка је декларативно, али и својим деловањем опредељена
за укључивање у регион управљања отпадом чији центар ће представљати град Нови
Сад. Приликом анализе могућих опција неће се анализирати потребна улагања у објекте и постројења (изградња депоније, постројења за анаеробну дигестију и слично), већ
искључиво трошкови које би општина односно општинско комунално предузеће имало
уколико би се прикључило таквом систему. То подразумева трошкове који би били неопходни да се сакупљање отпада прилагоди систему (нпр. две канте за одлагање отпада
у домаћинству, уместо садашње једне), набавку недостајуће механизације и повећање
обима посла.
С обзиром на величину општине Бачка Паланка у погледу броја становника и расположивих финансијских средстава општине, приликом анализе могућих опција неће се
анализирати потребна улагања у објекте и постројења (изградња депоније, постројења
за анаеробну дигестију и слично), већ искључиво трошкови које би општина односно
општинско комунално предузеће имало уколико би се прикључило таквом систему. То
подразумева трошкове који би били неопходни да се сакупљање отпада прилагоди новом систему (нпр. две канте уместо садашње једне), набавку недостајуће механизације и
оптималан број радника.
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Како је општина Бачка Паланка опредељена да се прикључи региону управљања
отпадом који гравитира ка Новом Саду у овом тренутку није познато на који начин ће
се вршити управљање отпадом с обзиром да град Нови Сад није усвојио локални план
управљања отпадом. Из тог разлога није могуће са сигурношћу предвидети које ће бити
обавезе општине у будућем региону и на који начин је неопходно да се организује сакупљање и транспорт отпада на нивоу општине.
У прилогу овог Плана дата је анализа могућих опција управљања отпадом за
општине које би формирале регион чији центар би био Нови Сад. На основу тих анализа
могуће је видети да постоје два основна модела начина сакупљања отпада у општини.
• Први модел не разликује се много од тренутно постојећег модела који се заснива на одлагању свог отпада у једну канту (контејнер) изузев мањих количина
рециклабилних материјала који би се одвојено одлагали на јавним местима и
другим локацијама на којима борави већи број људи током дана. Такав модел
подразумева сакупљање и транспорт мешаног отпада који би се накнадно у постројењу за сепарацију третирао односно из којег би се издвајали рециклабилни
материјали који имају тржишну вредност.
• Други модел се огледа у одвојеном одлагању тзв. суве фракције (различите врсте рециклабилних материјала, као што су пластика, папир, картон, тканина, гума, стакло, кожа, метал и слично) и влажне фракције (остаци од хране, материје
органског порекла, баштенски отпад, искоришћене марамице и папирне убрусе,
пелене, хигијенске производе и слично), које би представљале посебне токове и
којима би се на различите начине управљало. То пре свега подразумева увођење
две канте у домаћинства и за друге кориснике услуга.
Како у тренутку израде локалног плана управљања отпадом за општину Бачка Паланка није познато који модел сакупљања ће се користити у даљем делу биће приказана
процена трошкова рада у оба модела, као и потребна механизација и остала средства за
рад општинског комуналног предузећа.
Коначан избор модела по којем ће се радити могуће је извршити у првој ревизији
локалног плана управљања отпадом који је потребно урадити након годину дана од усвајања, односно након периода завршетка активности око формирања региона и израде
регионалног плана управљања отпадом.
5.5.1. Управљање отпадом на нивоу општине – Модел 1
Модел 1. управљања отпадом на нивоу општине реализоваће се уколико се управљање отпадом на нивоу региона буде базирало на постојању регионалне санитарне
депоније на коју ће се одлагати сав отпад прикупљен са територије региона након сепарације која ће се обавити у постројењу на локацији депоније.
Као што је раније поменуто за овакав систем управљања отпадом довољно је коришћење једне канте за одлагање отпада који би се тако “помешан” транспортовао до
постројења за сепарацију и накнадно депоновао. Овим планом се предвиђа изградња
трансфер станице на подручју општина одакле би се отпад транспортовао на регионалну
санитарну депонију у Новом Саду.
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Слика 5.2 Кретање суве фракције отпада према моделу 1.
Услед непостојања трансфер станице отпад ће се након сакупљања транспортовати до локације постојеће главне депоније у првих неколико година у општини. Након
изградње и почетка рада трансфер станице отпад ће се транспортовати на трансфер станицу а затим на регионалну санитарну депонију. Овим се подразумева да ће се готово
целокупна количина сакупљеног отпада без претходне сепарације одвозити до депоније.
Изузетак ће представљати мања количина рециклабилних сировина које ће бити издвојена у посебним кантама и контејнерима на јавним локацијама и зонама колективног становања. Детаљнији преглед предложеног рада комуналног предузећа дат је у програмима сакупљања отпада.
За успешну реализацију оваквог модела рада комуналног предузећа потребно је
обезбедити адекватну механизацију и остала средства за рад, као што је приказано у наредном делу.
ЈКП „Комуналпројект“ тренутно располаже са три камиона аутосмећара чија
исправност не гарантује неометан рад предузећа. Анализом постојећег обима посла, односно сакупљања отпада, у свим насељеним местима у општини, додатних услуга које
ће пружати у будућем периоду и оптимизацијом потребног броја радника дошло се до
закључка да је за оптималан рад предузећа поред обезбеђивања исправности возила потребна замена једног возила, новим возилом, и куповина једног новог аутосмећара. Док
би се аутоподизачи требало скроз избацити из употребе, то јест планом се неће препоручивати наставак употребе ових контејнера, пре свега из хигијенских разлога, и зато што
је законом забрањено превозити отпад у отвореним посудама.
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Прорачун потребног броја камиона базиран је на анализи обима посла у три сектора и то индивидуално становање, колективно становање, заједно са комерцијалним и
индустријским сектором.
Прорачун потребне механизације за сакупљање отпада базиран је на следећим
подацима:
• продукција отпада у различитим секторима становања (индивидуално, колективно),
• количина отпада у комерцијалном сектору,
• количина отпада у индустријског сектору,
• густина отпада у растреситом стању и у камиону,
• капацитет камиона,
• број корисника (односно канти и контејнера),
• међусобне удаљености насеља у општини,
• удаљеност локације будуће регионалне депоније (време транспорта),
• учесталост одношења отпада.
Потребан број камиона за сакупљање комуналног отпада на територији општине
Бачка Паланка, које би се вршило 6 дана недељно у две смене, добијен је на основу следеће формуле:
Број камиона - Модел I
N kam

K dn . H t
8 . Kt

Где је:
Nkam – укупан број камиона за сакупљање отпада у две смене
Kdn – количина отпада коју је потребно сакупити у једном дану(у тонама)
Ht – време трајања сукупљања отпада у једној тури (у сатима)
Kt – количина отпада коју сакупи камион у једној тури (у тонама)
При чему је:

K god
K dn

52
H rd

Кgod – укупна количина отпада која се годишње продукује у општини
Hrd – број радних дана ЈКП у недељи
H t = Hd + H p ⋅ Nkv + H i

Hd– време потребно да камион оде и врати се са локацију за депоновање
Hp– време потребно да се испразни једна канта/контејнер у камион
Nkv – број канти/контејнера који камион запремински може да прихвати
Hi– време задржавања камиона на депонији при истовару отпада
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K t = Nkv ⋅ K k / k
Nkv – број канти/контејнера који камион запремински може да прихвати
Кк/к – просечна количина отпада у једној канти/контејнеру (у тонама)
Добијени резултат од 4 камиона који би отпад сакупљали у две смене, одговара
учесталости свакодневног сакупљања отпада у граду Бачка Паланка у деловима колективног становања и једном недељно у свим осталим деловима односно у зонама индивидуалног становања. Број тура камиона, према прорачуну износи од 8 до 9 тура на дан.
Поред набавке нових возила потребно је извршити детаљно испитивање исправности и извршити потпуно сервисирање постојећих камиона. Уколико се констатује да
су трошкови потпуног сервиса постојећих камиона превелики, предлаже се разматрање
набавке другог половног возила сличних карактеристика.
У власништву ЈКП „Комуналпројект” налази се 120 контејнера запремине 1,1 m3
и око 4.000 канти запремине 120 l као и 80 контејнера од 5 m3. На основу анализе броја
корисника (домаћинстава, привредних субјеката и различитих институција) утврђено је
да је број постојећих канти и контејнера потребно увећати, односно обезбедити укупно
228 контејнера запремине 1,1 m3, као и 18938 канти запремине 120 l.
Наведени број контејнера добијен је на основу следећих формула:
Број канти од 120 l
Nkan = Nind
Где је:
Nkan – укупан потребан број канти од 102 l у општини
Nind – укупан број домаћинстава у оквиру индивидуалног становања у општини
Број контејнера од 1,1m3-МОДЕЛ I
Nkon = Nkk + Nkv + Nkj + Nki

сектор

Где је:
Nkon –укупан потребан број контејнера од 1,1m3 у општини
Nkk – потребан број контејнера од 1,1m3 за колективно становање и комерцијални
Nkv – потребан број контејнера од 1,1m3 за викенд насеља
Nkj – потребан број контејнера од 1,1m3 за јавни сектор
Nki – потребан број контејнера од 1,1m3 за индустријски сектор
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Nkk =
Где је:

(K s / d ⋅ K s / d ⋅ Ndk )
(G r ⋅ Vk )

Ks/d – количина генерисаног отпада по становнику дневно у општини
Ns/d – просечан број становника по домаћинству у општини
Ndk – укупан број домаћинстава у оквиру колективног становања у општини
Gr – просечна густина отпада у растреситом стању
Vk – запремина контејнера

Nkv =
Где је:
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(K s / d ⋅ Ns / d ⋅ Ndv )
(G r ⋅ Vk )

Ks/d – количина генерисаног отпада по становнику дневно у општини
Ns/d – просечан број становника по домаћинству у општини
Ndv – укупан број домаћинстава у оквиру викенд насеља у општини
Gr – просечна густина отпада у растреситом стању
Vk – запремина контејнера
Nkj= Nst*kjs

Где је:
Nst – укупан број становника у општини
kjs – коефицијент односа броја контејнера и укупног броја становника(добијен на
основу искуствених података-креце се од 0,001 до 0,003)
k Nki = Nkk ⋅ k i

Где је:

кi – коефицијент односа броја контејнера из индустрије и из колективног становања (добијен на основу искуствених података – креће се од 0,2 до 0,6)
Највећи део потребног улагања односи се на набавку довољног броја канти за
индивидуална домаћинства. Према важећој општинској одлуци о комуналним делатностима није дефинисано у чијој је надлежности обезбеђивање канти за домаћинства.
Потребно извшити допуну члана 85. Одлуке о комуналним делатностима, односно обезбеђивање канти поверити комуналном предузећу. Иако ће овакав поступак значајно повећати трошкове комуналног предузећа, друга решења нису одржива, односно није извесно у којем периоду би било могуће очекивати да сви корисници услуга набаве канте.
Такође, реално је очекивати да би се канте корисника услуга крале и да би се појавили
произвођачи који би нудили сличне канте мањег квалитета по повољнијим ценама, као и
низ других проблема. Промена начина пословања и начина сакупљања отпада условиће
повећање обима посла и потребног времена да се обави сакупљање и транспорт отпада
узевши у обзор да је и у тренутној ситуацији покривеност сакупљања ЈКП „Комуналпројекта“ око 60%.
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Повећање транспорта отпада дато је у наредној табели и односи се само на транспорт отпада до трансфер станице у Бачкој Паланци, изражено у километрима свих тура
камиона током једног дана. Прорачуном потребног броја камиона добијени су и подаци
о времену ангажованости радника и механизације што је приказано у наредној табели.
У циљу поређења стављени су подаци о процењеној тренутној ангажованости и будућој
након успостављања активности наведених у моделу 1.
Табела 5.4 Поређење будућег и тренутног стања
Општина Бачка Паланка
Број камиона

Тренутно стање

Будуће стање

3

4

Број канти 102 l (ком.)

4000

18938

Број контејнера (ком.)

120

228

24

33

185

229

Време рада на сакупљању и транспорту (х/дан)
Повећање дужине транспорта

На основу приказаних резултата може се видети повећање обима посла услед успостављања начина рада према моделу 1.
У односу на досадашњи начин управљања отпадом који је подразумевао одлагање
отпада, без надокнаде, на несанитарне депоније у моделу 1, односно приликом одлагања
отпада на регионалну санитарну депонију појавиће се додатни трошкови у виду накнаде
за депоновање отпада. На основу података из Стратегије управљања отпадом утврђена
је продуцкија отпада по становнику на дан од 1,15 kg. Користећи тај податак процењена
количина отпада која се продукује на територији општине Бачка Паланка годишње износи 25.212 t, односно 2.101 t/месечно.
С обзиром да су процењени трошкови накнаде за одлагање отпада значајни, (поглавље 6.), планом су предвиђена решења која за циљ имају смањење количине отпада
која ће се транспортовати до депоније. Та решења огледају се пре свега у постављању посебних контејнера за одлагање рециклабилних сировина на јавним локацијама и зонама
колективног становања и другим местима на којима борави већи број људи. Као и остали
аспекти сакупљања отпада у општини, и посебно сакупљање рециклабилних сировина
обрађено је у програмима сакупљања отпада.
Управљање отпадом на нивоу општине према моделу 1 завршава се предавањем
отпада на локацији трансфер станице у Бачкој Паланци. Мора се напоменути да приказани трошкови подразумевају само трошкове одлагања отпада на депонију, и не укључују
трошкове функционисања трансфер станице, који су детаљно обрађени у делу плана који
се односи на финансијску анализу.
5.5.2. Управљање отпадом на нивоу општине – Модел 2
Други модел управљања отпадом на нивоу општине Бачка Паланка односи се на
случај, ако се на нивоу региона прихвати идеја о напредном систему управљања отпадом
који ће поред регионалне депоније имати и друге кључне делове као што је постројење
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за анаеробну дигестију, термички третман суве фракције отпада и издвајање рециклабилних сировина.
Овај модел је знатно сложенији од претходног и састоји се од два одвојена тока
отпада, сувог и влажног, који су помињани раније. За реализацију оваквог модела неопходно је на месту настанка отпада поставити две канте за различите фракције отпада. Такође, потребно је и одвојено сакупљање и транспорт тако раздвојеног отпада. Разликују
се и даље мере које се спроводе по питању третирања и искоришћења отпада, као и цена
по јединици масе за суву и влажну фракцију.

Слика 5.3 Контејнери за одвојено сакупљање
Овакав приступ, који је у сваком случају прихватљивији са аспекта заштите животне средине и очувања ресурса, обезбеђује да значајно мање количине отпада заврше
на депонијама отпада, чиме се директно смањују могућности загађење у будућем периоду, стварају се могућности за енергетско искоришћење, било у процесу анаеробне дигестије, било у термичким процесима и на крају, појављује се могућност поновног искоришћења и рециклаже дела рециклабилних материјала који су били присутни у саставу
отпаду, чиме се омогућује смањење потрошње нових, примарних ресурса. Међутим све
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ове наведене активности негативно ће утицати на цену управљања отпадом коју плаћају
корисници услуга.
У прилогу, приказана је анализа различитих опција управљања отпадом на нивоу
региона и трошкови који се односе на општину Бачка уколико би била део једног таквог
региона. Гледано искључиво са финансијског аспекта, видеће се да је овакав модел рада
значајно скупљи од претходно описаног, међутим предности са аспекта заштите животне
средине су несумњиво много веће у другом моделу, што индиректно има утицај на економски аспект, пре свега у будућем периоду.

Слика 5.4 Шема кретања влажне фракције отпада у моделу 2.
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Слика 5.5 Шема кретања суве фракције отпада у моделу 2.
Као што је раније поменуто ЈКП „Комуналпројект” тренутно располаже са три
камиона аутосмећара чија исправност не гарантује неометан рад предузећа. Анализом
постојећег обима посла, односно сакупљања отпада, у свим насељеним местима у општини, дошло се до закључка да је за оптималан рад предузећа потребна набавка три нова
возила, док би једно возило, требало заменити. Имајући у виду локалне карактеристике
општине, а посебно мањих насеља предлаже се набавка камиона аутосмећара мање запремине, односно мањих димензија којим би се лакше могло обавити сакупљање отпада у
сеоским насељима са уским улицама и другим неприступачним локацијама.
Потребан број камиона за сакупљање комуналног отпада на територији општине
Бачка Паланка, које би се вршило 6 дана недељно у две смене, добијен је на основу следећих формула:
Број камиона - Модел II
Nkam =

K dn ⋅ H t
8 ⋅ Kt

Где је:
Nkam – укупан број камиона за сакупљање отпада у две смене
Kdn – количина отпада коју је потребно сакупити у једном дану(у тонама)
Ht – време трајања сукупљања отпада у једној тури (у сатима)
Kt – количина отпада коју сакупи камион у једној тури (у тонама)
При чему је:
K god

K dn = 52
H rd

Кgod – укупна количина отпада која се годишње продукује у општини
Hrd – број радних дана ЈКП у недељи
H t = H d + H p ⋅ Nkv + H i

Hd – време потребно да камион оде и врати се са локацију за депоновање
Hp – време потребно да се испразни једна канта/контејнер у камион
Nkv – број канти/контејнера који камион запремински може да прихвати
Hi – време задржавања камиона на депонији при истовару отпада

K t = Nkv ⋅ K k / k
Nkv – број канти/контејнера који камион запремински може да прихвати
Kк/к – просечна количина отпада у једној канти/контејнеру (у тонама)
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Добијени резултат од 5 камиона одговара учесталости сакупљања влажне фракције отпада свакодневно у граду Бачкој Паланци у деловима колективног становања и
једном недељно у свим осталим деловима односно у зонама индивидуалног становања,
при чему ће сваки камион дневно правити до 4 туре. Учесталост сакупљања суве фракције биће накнадно дефинисана на основу количине отпада која ће се продуковати након
успостављања оваквог система. Анализе које су спроведене у циљу процене продукције
поменутих фракција отпада показале су да уколико би се користиле канте од 120 l довољно је сакупљање једном у две недеље. Сакупљање влажне фракције отпада из домаћинстава, без обзира на количину, неопходно је органозовати бар једном недељно из
хигијенско санитарних разлога.
Поред набавке три нова возила потребно је извршити детаљно испитивање исправности и извршити потпуно сервисирање постојећих камиона. Уколико се констатује да
су трошкови потпуног сервиса постојећих камиона превелики, предлаже се разматрање
набавке другог половног возила сличних карактеристика.
У власништву ЈКП „Комуналпројект” налази се 120 контејнера запремине 1,1 m3 и
око 4.000 канти запремине 120 l. На основу анализе броја корисника (домаћинстава, привредних субјеката и различитих институција) утврђено је да је број постојећих канти и
контејнера потребно повећати, односно да укупан број контејнера запремине 1,1m3 буде
274, односно 37.836 канти запремине 120 l.
Наведени бројеви контејнера и канти добијени су на основу следећих формула:
Број канти од 120 l

Nkan = 2 ⋅ Nind
Где је:

Nkan – укупан потребан број канти од 102 l у општини
Nind – укупан број домаћинстава у оквиру индивидуалног становања у општини

Број контејнера од 1,1 m3 – МОДЕЛ II
За оптималан број контејнера, ради реализације пословања према моделу 2, предлаже се повећање броја контејенера од 1,1m3 у односу на МОДЕЛ I за 20%.
Највећи део потребног улагања односи се на набавку довољног броја канти за
индивидуална домаћинства. Према важећој општинској одлуци о комуналним делатностима није дефинисано у чијој је надлежности обезбеђивање канти за домаћинства.
Потребно извшити допуну члана 85. Одлуке о комуналним делатностима, односно
обезбеђивање канти поверити комуналном предузећу. Иако ће овакав поступак значајно
повећати трошкове комуналног предузећа, друга решења нису одржива, односно није извесно у којем периоду би било могуће очекивати да сви корисници услуга набаве канте.
Такође, реално је очекивати да би се канте корисника услуга крале и да би се појавили
произвођачи који би нудили сличне канте мањег квалитета по повољнијим ценама, као и
низ других проблема.
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Промена начина пословања и повећање обима сакупљања отпада условиће повећање обима посла и потребног времена да се обави сакупљање и транспорт отпада.
Прорачуном потребног броја камиона добијени су и подаци о времену ангажованости
радника што је приказано у наредној табели.
У циљу поређења стављени су подаци о процењеној тренутној ангажованости и
будућој након успостављања активности наведених у моделу 2. Слично као и у моделу
1 и у овом моделу процењено је повећање ангажованости радника и механизације, као
и транспорта отпада с обзиром да ће се отпад одвозити до локације трансфер станице у
Бачкој Паланци.
Табела 5.5 Поређење између тренутног и стања другог модела
Општина Бачка Паланка
Број камиона

Будуће стање
модел 2

Тренутно стање
3

5

Број канти 102 l (ком.)

4.000

37.836

Број контејнера (ком.)

120

274

11,76

45,9

185

230

Време рада на сакупљању и транспорту (h/дан)
Повећање дужине транспорта

На основу приказаних резултата може се видети значајно повећање обима посла,
као и потребне механизације, услед успостављања начина рада према моделу 2.
У односу на досадашњи начин управљања отпадом који је подразумевао одлагање
отпада, без надокнаде, на несанитарне депоније у моделу 2, односно приликом предавања отпада на даљи третман, искоришћење и одлагање појавиће се додатни трошкови у
виду накнаде за третман отпада. На основу података из Стратегије управљања отпадом
утврђена је продуцкија отпада по становнику на дан од 1,15 kg. Користећи тај података
процењена количина отпада која се продукује на територији општине Бачка Паланка
годишње износи 25.212 t, односно 2.101 t/месечно (1.060 тона влажне фракције, 1.041t
суве фракције).
С обзиром да су процењени трошкови накнаде за одлагање отпада значајни (види
поглавље 6), планом су предвиђена решења која за циљ имају смањење количине отпада
која ће се транспортовати до депоније. Та решења огледају се пре свега у постављању посебних контејнера за одлагање рециклабилних сировина на јавним локацијама и зонама
колективног становања и другим местима на којима борави већи број људи. Као и остали
аспекти сакупљања отпада у општини и посебно сакупљање рециклабилних сировина
обрађено је у програмима сакупљања отпада. Мора се напоменути да приказани трошкови подразумевају само трошкове одлагања отпада на депонију, и не укључују трошкове
функционисања трансфер станице, који су детаљно обрађени у делу плана који се односи
на финансијску анализу.
Управљање отпадом на нивоу општине према моделу 2 завршава се предавањем
отпада на локацији регионалне депоније у Новом Саду и локацију MBT постројења.
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5.6. План сакупљања отпада
План сакупљања комуналног отпада
Правилно сакупљање свих врста отпада, па и комуналног подразумева одвојено
сакупљање различитих врста отпада у конкретном случају одвојено сакупљање комуналног од индустријског, медицинског и других врста отпада, који не би требало да се
мешају и заједно одлажу на депонију. У највећем броју случајева, у целој Србији, па и у
општини Бачка Паланка, не врши се посебно сакупљање поменутих врста отпада, а чак
ако се то и учини сав отпад на крају заједно бива одложен на депонију.
Планом се предвиђа редовно уклањање отпада пре свега из насеља, како би се
спречили негативни ефекти који произилазе из дужег задржавања отпадних материја у
насељеним деловима, а који се односе на угрожавање здравља становништва и животне
средине.
Предвиђа се свакодневно сакупљање отпада у урбаним, густо насељеним деловима, односно у крајевима у којима преовлађује колективни облик становања и једном седмично сакупљање отпада у руралним деловима, односно у крајевима у којима доминира
индивидуални облик становања. Учесталост сакупљања отпада од других корисника, као
што су индустрија, медицинске установе и слично дефинисаће се у односу на количину и
врсту отпада коју корисник продукује, а кретаће се у интервалу од дневног до седмичног
одношења.
Планом је предвиђено више опција управљања отпадом у циљу одређивања оптималне опције како са аспекта заштите животне средине, тако и са аспекта финансијских
могућности корисника.
Опцијама 1 и 2, описаним у прилогу, досадашњи систем сакупљања отпада не
мења се битно, осим што се зона сакупљања проширује и на викенд насеља која нису
раније била обухваћена, као и на насеље Нештин које се налази на територији општине
Бачка Паланка. Систем сакупљања отпада који одговара овим опцијама описан је као
модел 1 у поглављу 5.6.1.
Међутим за функционисање опције број 3, неопходно је извршити промене у
циљу одвојеног одлагања, на месту настанка, а онда и сакупљања суве и влажне фракције
отпада са којима би се даље различито управљало. Такве измене у систему сакупљања
отпада додатно би повећале инвестиционе али и оперативне трошкове.
Суви отпад подразумева различите врсте амбалажног отпада, папир, картон, пластику, метал и друге материјале који нису биолошки разградиви и за које постоји могућност поновног искоришћења и рециклаже. У канту за влажни отпад би се одлагало све
остало, као што су остаци од хране, баштенски отпад, односно одпад подложан биолошком разлагању.
Почетку успостављања оваквог система морају претходити активности на едукацији свих учесника у процесу управљања отпадом, а посебно становништва, обезбеђивање довољне механизације и друге опреме за сакупљање отпада. Неопходно је кон-
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стантно вршити промоцију новог система сакупљања отпада на општинским медијима,
истичући предности оваквог решена са аспекта заштите животне средине. Основни циљ
едукације становништва у домену управљања отпадом је информисање становништва да
је постојећи систем неприхватљив не само са начелних аспеката заштите животне средине, већ и са аспекта важећих закона, па из тог разлога привидна економска исплативост
постојећег система управљања отпадом у односу на савременија решења, која су у већој
мери у складу са принципима заштите животне средине, се не може поредити.
Планом се предвиђа постављање тзв. зелених острва на којима би се налазиле
посуде за одлагање различитих врста отпадака, више са циљем промовисања идеје раздвајања отпада него са циљем економске користи. Овака зелена острва била би постављена на местима са високом концентрацијом људи, као што су јавне институције, школе, болнице, тргови и слично. Избор локација зелених острва дефинисаће Oпштинска
управа на предлог ЈКП „Комуналпројект”.
У циљу минимизирања трошкова изградње зелених острва и рационализације
сакупљања и транспорта отпада сакупљаног са таквих места, неопходно је стратешки
изабрати локације зелених острва. Превелик број оваквих локација додатно би повећао
трошкове управљања отпадом, који ће неминовно бити већи од постојећих, међутим недовољан број локација негативно ће утицати на успешност преласка на нови начин одлагања отпада.
Повећање обима посла у домену сакупљања и транспорт отпада услед постојања
сепарисаног отпада који се не може заједно сакупљати, може превазићи капацитет
постојећих комуналних предузећа, па се из тог разлога предлаже разматрање могућности
ангажовања приватних предузећа за сакупљање појединих фракција отпада под посебно
дефинисаним условима.
Тренутно на тржишту постоји велики број различитих контејнера, канти, кеса и
других посуда за сакупљање отпада. Једноставнији и економичнији систем сакупљања
отпада изискује стандардизовање посуда за сакупљање отпада, односно коришћење неколико различитих величина које ће бити одабране пре свега у зависности од облика
становања (индивидуално, више домаћинстава…), али и динамике сакупљања отпада.
У складу са поменутим, најчешће се користе контејнери од 1,1 m3, за више домаћинстава и канте од 80 или 120 l за индивидуална домаћинства.
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Слика 5.6 Контејнер запремине 1,1m3 и канта запремине 120 l
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Слика 5.7 Механизација за сакупљање отпада
5.6.1. Програм сакупљања комуналног отпада
За организовано сакупљање комуналног отпада из домаћинстава, комерцијалног
сектора и других привредних објеката у општини задужено је ЈКП „Комуналпројект“.
Према расположивим подацима поменуто комунално предузеће је до сада успешно
обављало делатност сакупљања отпада са готово целе територије општине. У циљу
ефикаснијег система сакупљања отпада и што веће покривености услугама сакупљања
отпада, Планом је предвиђено да програм и начин сакупљања буду одређени на основу
зона становања у оквиру општине. Учесталост сакупљања, као и врста и број контејнера,
дефинисани су за три различита сектора становања:
1. Сектор колективног становања и центар града;
2. Сектор индивидуалног становања у градском подручју;
3. Сеоске зоне у оквиру општине.
С обзиром на постојећу механизацију ЈКП „Комуналпројект“ препоручује се да се
за одлагање, односно сакупљања отпада користе искључиво канте од 120 l у индивидуалним домаћинствима и контејнери од 1,1 m3 за урбане зоне са колеквиним становањем,
јавне установе (болнице, школе, обданишта и сл.) и привредне субјекте.
Сектор колективног становања и центар града
Планом је предвиђено да становници из домаћинстава која се налазе у делу града
са стамбеним зградама отпад одлажу у контејнере запремине 1,1 m3. Постојећи број кон-
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тејнера је потребно повећати и правилно распоредити на основу искустава запослених у
комуналном предузећу. Сакупљање отпада из урбаног дела насеља потребно је вршити
једном дневно. Сви контејнери од 1,1m3 који се користе у овом сектору становања морају бити унифицирани, односно истог облика, димензија и типа отварања. Програмом
сакупљања, који се може видети у табели доле, предвиђено је да комунално предузеће
сакупља отпад сваким радним даном, а по потреби и једном током викенда.
Сектор индивидуалног становања у градском подручју
За сакупљање отпада из дела града којег карактерише индивидуални тип становања, Планом је предвиђено коришћење канти запремине 120 l. Неопходно је да свако
домаћинство из овог сектора поседује канту, као и да се сакупљање отпада из ових канти
врши једанпут седмично. Уколико у овом сектору становања постоје јавне установе или
комерцијални објекти, потребно је да на тим локацијама буду постављени и контејнери
од 1,1 m3. Све канте, односно контејнери морају бити истог облика димензија и типа
отварања.
Сеоска зона у оквиру општине
За сакупљање отпада из сеоских насеља препоручује се коришћење канти од 102
l, осим у деловима насеља у којима је отежан приступ камионима аутосмећарима. У таквим ситуацијама се предлаже постављање пунктова са контејнерима на деловима којима
комиони могу прићи. Поменути систем важи и за викенд насеља, за која је неопходно
обезбедити адекватан број контејнера како се у сезонским периодима боравка не би стварале дивље депоније у околини насеља. Такође се предлаже увођење посебне тарифе за
поменута викенд насеља. Предлаже се следећи план сакупљања отпада чији је табеларни
приказ приказан у прилогу.
5.6.2. Програм сакупљања опасног отпада из домаћинства
Опасан отпад чини један мали проценат кућног отпада, али када се помеша са осталим отпадом контаминира и њега и тако настаје велика количина опасног отпада. Зато
опасни производи не би смели бити одлагани заједно са осталим комуналним отпадом.
Када опасни предмети и производи из свакодневне употребе више нису употребљиви
или нам више нису потребни, они постају опасан отпад из домаћинства.
Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава могуће је организовати на
исти начин као и примарну сепарацију искористивих врста отпада, с тим да одлагање
опасног отпада захтева посебне контејнере, односно канте. Основни предуслов за успостављање система одвојеног сакупљања опасног отпада је обезбеђивање адекватног
постора за привремено складиштење опасног отпада из домаћинства, који би се одатле
продавао заинтересованим странама, које испуњавају услов за даље управљање опасним отпадом. Систем сакупљања опасног отпада из домаћинстава укључивао би постављање посебних канти (боксова) намењених за одлагање опасног отпада из домаћинстава постављених на јавним површинама уз канте намењене за одлагање секундарних
сировина и постављање контејнера за одлагање опасног отпада уз контејнере намењене
за сакупљање секундарних сировина лоцираних на тзв. „зеленим острвима“ која представљају прихватне платое за комунални отпад уопште и најчешће се налазе у оквиру
јавних фреквентних делова насеља (у оквиру школа, болнице, зграда локалне самоупра-
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ве, маркета итд.) и крај саобраћајница, како би се обезбедило што лакше поступање при
сакупљању отпада. Обично су постојећа "зелена острва" бетонски платои, али у циљу
што бржег успостављања система квалитетног управљања отпадом, могуће је поставити
и монтажно-демонтажне платое, са завршним премазом од епокси смоле. Пожељно је да
су ови простори ограђени, како би се спречило разношење евентуално просутог отпада
ветром, или уклањали лош визуелни утисак.

Слика 5.8 Пример „зеленог острва”
Различите врсте опасног отпада обавезно треба одлагати одвојено на предвиђена
места (није дозвољено мешати заједно различите врсте). Све посуде, лименке и боце
под притиском, треба пре одлагања испразнити. Термометри, живини прекидачи и други
предмети који садрже живу треба одлагати само у затвореној амбалажи. Отпадни лекови
и делови ињекција без игала одлажу се само у прозирној амбалажи. И све остале врсте
опасног отпада требало би вратити у оригиналну амбалажу или неку алтернативну, а
затим одложити у, за њих, предвиђен контејнер.
Поред наведеног потребно је повремено организовати кампање сакупљања опасног отпада из домаћинства, попут кампања за сакупљање крупног и баштенског отпада.
За успешну реализацију сакупљања опасног отпада из домаћинстава неопходна је активност на едукацији становништва у циљу спечавања мешања опасног отпада са неопасним.
Потребно је обезбедити простор за складиштење опасног отпада из домаћинства.
Уколико би општинско комунално предузеће било ангажовано на сакупљању ове врсте
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отпада, неопходно је да се у кругу предузећа обезбеди и на адекватан начин припреми
простор за привремено складиштење.
5.6.3. Програм сакупљања кабастог отпада
Сакупљања кабастог отпада треба организовати на два начина. Први начин је
кампањско одношење кабастог отпада које би се организовално 4 до 6 пута годишње.
Приликом кампањског сакупљања кабастог отпада не би се наплаћивале додатне услуге
комуналног предузећа. Поред тога потребно је организовати одвожење кабастог отпада
по позиву, које би се додатно плаћало, а комунално предузеће би било у обавези да у
што крачем року уклони такав отпад. Такође, у оквиру активности сакупљања кабастог
отпада потребно је увести услугу изнајмљивања контејнера на 24 сата, који би грађани
користили у ситуацијама када врше одређене грађевинксе радове или преуређење простора и слично, што често има за последицу велику количину отпада. За такве услуге би
се накнада такође додатно плаћала.
Као и у случају других програма сакупљања и за успешану реализацију програма
сакупљања кабастог отпада, неопходно је јачање активности рада инспекцијских служби
и обезбеђивање санкција за лица која не поштују правила дефинисана програмом.
5.6.4. Програм сакупљања индустријског отпада
Сви генератори индустријског отпада дужни су да врше одвајање опасног од
неопасног индустријског отпада, при чему се опасан отпад мора складиштити у кругу
фабрике. Такође, потребно је издвојити и рециклабилне материја, што већина индустријских предузећа и чини. Како би се смањила количина помешаног отпада који је теже
разврстати накнадно, потребно је размотрити модел формирања цене накнаде за овакве
привредне субјекте на основу количине отпада који се продукује, а што би се огледало у
потребном броју контејнера за одлагање отпада у кругу предузећа. Динамика сакупљања
треба да се дефинише у зависности од количина отпада који се продукује, могућности
комуналног предузећа за сакупљањем и положајем предузећа у односу на редовне трасе камиона аутосмећара. Узимајући у обзир наведене факторе потребно је прорачунати
најоптималнију учесталост сакупљања која не сме бити већа од 2 недеље.
5.7. Опције третмана и искоришћења отпада
У наредном делу биће укратко Otto основе опције третмана и искоришћења за
различите врсте отпада које се примењују у пракси. Детаљнији приказ поменутих опција
налази се у прилогу плана.
5.7.1. Рециклажа
Под рециклажом се подразумева поновна прерада отпадних материјала (папира,
стакла, пластике, метала...) у производном процесу за првобитну или другу намену, осим
у енергетске сврхе.
Основне предности примене рециклаже огледају се у смањену потрошње примарних материјала, уштеди енергије за производњу и обраду примарних материјала и
смањењу штетних утицаја на животну средину.
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Други поменути позитивни ефекти, поред финансијских, често нису узети у обзир
приликом прорачуна укупног позитивног дејстава рециклаже, што је у великом броју
случајева неопходно како би се процес рецклаже исплатио лицима која се њиме баве.
Како очување ресурса није посао појединца већ друштва у целини, тако и рециклажа не
треба да се посматра као потенцијална могућност појединца, односно одређеног привредног субјекта да оствари профит, већ и позитиван утицај на општа добра, па је самим
тим потребно на неки начин наградити субјекте који се баве овом делатношћу.

Слика 5.9 Контејнери за различите врсте отпада
Основни предуслов за процесе рециклирања било које врсте материјала је добро
организован процес сепарације отпада. Најпожељнији облик сепарације је свакако примарна сепарација или сепарација отпада на месту настанка нпр. у домаћинствима где
страновништво одлаже отпад у различите канте и контејнере за различите врсте отпада.
Такав облик сепарације у многоме поједностављује даље процес управљања отпадом, с
обзиром да није неопходан често сложен процес секундарне сепарације односно сепарације након сакупљања измешаног отпада. У многим развијеним земљама Западне Европе
овакав систем је заживео, од чега директу корист имају становници, а која се огледа у
нижим ценама услуга одношења и депоновања отпада у односу на средине у којима се не
примењује примарна сепарација.
5.7.2. Биолошки третмани отпада
Биолошки третмани отпада представљају групу третмана који се базирају на деградацији органске материје услед деловању микроорганизама под одговарајућим околностима.
Компостирање
Компостирање се дефинише као брзо, али делимично, разлагање влажне и чврсте
органске материје, отпада од хране, баштенског отпада, папира, картона, помоћу аероб-
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них микроорганизама и под контролисаним условима. Као производ компостирања добија се користан материјал, сличан хумусу, који нема непријатан мирис и који се може
користити као средство за кондиционирање земљишта или као ђубриво.
Постројење за компостирање је постројење које под одговарајућим околностима
може имати економских разлога за инсталирање. Велика количина баштенског отпада и
забрана одлагања органског отпада на депоније су разлози који ће у наредном периоду
индицирати изградњу компостишта.
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Слика 5.10 Пример изгледа постројења за компостирање
Цена, једноставност, у односу на друге третмане, и ефективност увођења програма
за компостирање зависи од изабраног метода сакупљања компостне сировине. Општина
може изабрати и развити од различитих система сакупљања онај који им највише одговара за њихове потребе. Програми могу бити осмишљени тако да сакупљају само баштенски отпад, или баштенски и комунални отпад заједно. Сакупљање се може обављати
по кућама, где радници директно купе материјале из домаћинстава, или са депонија, где
становници и произвођачи остављају своје материјале за компостирање на предвиђеном
месту. Сакупљање се разликује ако је у питању баштенски отпад или комунални отпад,
или ако се заједно сакупљају.
Анаеробна дигестија
Разлагање органског дела отпада, при чему долази до стварања биогаса који у
себи саџи велике количине метана, може се остварити путем анаеробног разлагања или
анаеробне ферментације. Такође, у процесу анаеробне дигестије као излази добијају се
компостни материјал и течна фаза која се такође може користити за кондиционирање
земљишта.
Упркос значајним ограничењима, биолошке методе за прераду отпада стално привлаче пажњу.
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Примена анаеробне дигестије затева раздвајање органског од неорганског отпада.
Квалитет производа који се добија након третмана зависи у великој мери од квалитета
сировине која је у процесу коришћена. Уколико се у саставу сировине нађу токсичне
материје и друге врсте опасних материја, то ће сигурно утицати на присуство поменутих
у самом производу, чиме ће се смањити могућности безбедног коришћења таквих производа.
Детаљнији приказ анаеробне дигестије налази се у прилогу плана.
Механичко биолошки третман отпада
Механичко биолошки третман (MBT) комбинује механичке процесе разврставања
комуналог отпада на сировине, које се могу рециклирати као што су стакло, метали (некад пластика и папир) са биолошким процесима исушивања и стабилизовања органског
дела отпада.
Све врсте MBT-а омогућују смањење запремине отпада и смањене емисија гасова
који изазивају ефекат стаклене баште (углавном смањење генерисања метана). На основу
података о саставу отпада приказаним у поглављу 4. може се закључити да постоји значајна количина органске материје, што погодује примени MBT-а.
MBT постројења могу да помогну у побољшању поновне употребе неких категорија отпада (папира, гвожђа, метала, итд.), производњом и рекламирањем квалитетног
компоста и/или „зелене“ енергије, док са друге стране MBT процес постројења не замењују нити ће икад заменити крајње одлагање које нуде постројења за одлагање у тло
или постројења за спаљивање. MBT поступак није замена за постојеће класичне третмане, већ представља процес пред – третмана који користи различите технике.
Економска исплативост и могућност грађана да плаћају напредне третмане отпада
као што су компостирање или MBT ће у највећој мери утицати на могућност примене ове
технологије у општини Бачка Паланка.
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Слика 5.11 Шема MBT по фазама
Prihvat
Kućni otpad i sl. otpad iz
domaćinstva,
1. faza Ulazna kontrola
krupni otpad, mulj iz kan.
taložnica …
2. faza

Odvajanje krupnog otpada i
sekundarnih sirovina

4. faza

Biološki tretman
Izduvni gas

Vazduh
Aerobni rotirajući prozori “Chimney Technology”

3. faza

Mehanička
obrada

according to SPILLMANN/COLLINS

5. faza
Mljevenje i
homogenizacija

Trajno odlaganje
Kompaktiranje

Искоришћење депонијског гаса
Данас постоји велики императив да се спроводи контролисање и управљање емисијама антропогеног порекла у које се сврставају и емисије депонијских гасова са депонија комуналног отпада. Метан и угљендиоксид чине главне компоненте депонијског
гаса. Угљендиоксид је гас са изузетним негативним ефектом стаклене баште, док метан
има 23 пута већи потенцијал глобалног загревања од угљендиоксида у периоду од 100 година. Коришћење депонијског гаса (LFG) као енергента је један од метода за управљање
емисијама са депоније. За коришћење депонијског гаса као енергента неопходан је оптималан систем за издвајање гасова, подаци о снази извора гаса, укључујући и податке о
просторној дистрибуцији гаса.
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Слика 5.12 Шема тока депонијског гаса кроз постројење
Постоје различите могућности искоришћења депонијског гаса које пре свега зависе од количине депониског гаса, односно садржаја метана у саставу гаса. За производњу
електричне енергије сагоревањем депонијског гаса неопходна је велика и константна
продукција како би се трошкови производње елетричне енергије минимизирали. Друге
опције које подразумевају производњу топлотне енергије или неке облике складиштења
метана могу се такође применити на депонијама комуналног отпада.
5.7.3. Термички третмани отпада
У циљу максималног искоришћења потенцијала отпада или минимизирања
трошкова и негативног утицаја на здравље људи и животну средину, неопходно је
размотрити што је више могуће различитих опција третмана отпада. Најзаступљеније
технологије термичког третмана отпада су:
• Инсинерација (најзаступљенија технологија за термички третман отпада)
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• Гасификација
• Пиролиза
• Системи горива добијеног из отпада.
Свака технологија захтева различите количине улазних сировина, емитује различите количине нуспродуката, има различите излазне материје и различите је ефикасности.
Инсинерација је процес контролисаног сагоревања отпада, са циљем уништавања
или трансформисања отпада у састојке које су мање опасни, мање кабасти, и састојке
које је лакше контролисати. Инсинерација представља процес који се може користити
за третирање разних типова отпада укључујући комунални отпад, комерцијални, као и
одређене типове индустријског отпада. Поред депоновања, инсинерација представља
најзаступљенији поступак управљања комуналним отпадом. поступка инсинерације су:
• Смањење запремине и тежине отпада, посебно кабастог комуналног отпада са
горивим садржајем.
• Деструкција и детоксификација одређених типова отпада, чинећи их погоднијим
за коначно одлагање: запаљиве канцерогене материје, патолошки контаминирани материјали, токсична органска једињења, биолошки активни материјали који
могу утицати на рад постројења за третирање отпадних вода из канализације.
• Деструкција органских компоненти биоразградивог отпада, које након депоновања директно генеришу депонијски гас (LFG).
• Замена фосилних горива.
Пиролиза и гасификација су термалне методе које се употребљавају као алтернативе инсинерацији. Главна одлике ових технологија је трансформација отпада у гас
који се може користити за производњу енергије у котловима или у гасним моторима. У
поређењу са инсинерацијом запремина димног гаса је мања.
Технологија пиролизе је облик инсинерације при којој на високој температури
долази до хемијске декомпозиције органског материјала у одсуству кисеоника. Пиролиза
се обично одиграва под притиском, на температури изнад 430˚C.
Гасификација је једна од метода за термални третман отпада, која може трансформисати органски отпад у нискокалорични гас, рециклабилне продукте и остатке. Обично
је процес гасификације праћен сагоревањем продукованог гаса у пећи за сагоревање или
турбини након пречишћавања гаса. Уобичајена температура на којој се одвија процес је
800 – 1.100°C, зависи од топлотне вредност и подразумева одређени број хемијских реакција којима се формира сагорљиви гас који саџи катран у траговима. Пепео се обично
витрификује и одваја као чврсти остатак.
5.8. Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за
поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама
Локалним плановима управљања отпадом није обухваћено управљање посебним
токовима отпада. Посебни токови отпада се дефинишу као кретања отпада (истрошених
батерија и акумулатора, отпадног уља, отпданих гума, отпада од електричних и електонских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања,
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транспорта и третмана, до одлагања на депонију. Управљање различитим токовима отпада је регулисано појединичним нациналним плановима. Национални план доноси Влада
за период од 5 година.
На територији Републике Србије не постоји уређени систем сакупљања отпада који чине посебне токове отпада. Подаци о количинама нису прецизни, односно не
постоје егзактни подаци о количинама отпада које се генеришу на територији Републике
Србије. Доступни подаци се углавном заснивају на предпоставкама и проценама.
С обзиром на тренутну ситуацију, односно да се до сада није организовано вршило управљање посебним токовима отпада, да још увек не постоје државне стратегије управљања појединим токовима отпада, у оквиру овог плана управљања отпадом акценат
ће бити стављен на организацију система праћења продукције и кретања посебних токова, едукацију и информисање јавности и заинтересованих страна, као и успостављање
неопходних услова за улазак приватног сектора у ову област.
У првој години, од почетка примене локалног плана управљања отпадом, у оквиру Јавног комуналног предузећа које је задужено за сакупљање отпада на територији
општине, треба основати информативну службу (call centar) у циљу пружања информација корисницима о начину поступању са отпадом који спадају у посебне токове отпада.
Цалл центар представља инструмент модерне политике информисања и комуникације и
начин приближавања услуга ЈКП-а грађанима и утиче на подизање свести корисника о
њиховим правима и обавезама.
У периоду од 2010. до 2012. године неопходно је успоставити систем управљања
посебним токовима отпада, који спада у краткорочне циљеве према Стратегији управљања отпадом. У циљу успостављања једног оваквог система, неопходна је стручна
обука кадрова (инспекцијске службе). Обезбеђивањем адекватне техничке и професионалне компетентности кадрова омогућује се ефикасно управљање отпадом као и спровођење закона.
Поред обуке кадрова, потребно је започети едукацију становништва и развијање
јавне свести. Циљ развијања јавне свести је повећање нивоа свести становништва о проблему заштите животне средине, посебно код деце и младих људи, чиме се ствара подлога за будуће акције и одрживо управљање отпадом.
Након успостављања система управљања посебним токовима отпада, у периоду
од 2013. до 2015. године потребно је да стручне и обучене стручне службе контролишу
рад лица регистрованих за делатност сакупљања посебних токова отпада. Лице које врши сакупљање, складиштење, третман посебних токова отпада, у обавези је да води и чува евиденцију о количинама посебних токова отпада који су сакупљени, ускладиштени
или третирани, као и евиденцију о коначном одлагању остатака после третмана.
Организовано сакупљање посебних токова отпада, његово привремено складиштење и транспорт до места третмана или коначног одлагања од стране предузећа/лица регистрованог за ову делатност потребно је успоставити 3 године од усвајања локалног плана управљања отпадом, односно од момента када се успостави систем евиденције
генератора и количина посебних токова отпада.
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У циљу значајнијег учешћа приватног сектора у области управљања отпадом, локалне управе би требало да уведу подстицајне инструменте. На тај начин би се обезбедио
већи квалитет услуга и избегло би се додатно преоптерећивање постојећих ЈКП-а. Један од видова подстицајних инструмената је омогућити и олакшати регистрацију малих
предузећа - сакупљача, нарочито ромске националности, који чине велики број малих
сакупљача. На тај начин Општина би побољшала социјални положај најугроженијег дела
популације и омогућила увођење њихове активности у легалне токове.
5.9. Претоварне станице за локално сакупљање у општини
Трансфер станице или претоварне станице су локације где се отпад из локалних
возила за сакупљање отпада привремено складишти и претовара у већа возила којим се
одвози на санитарну депонију. На овај начин се постиже да се и друга, нестандардна и
приручна возила (мања возила, трактори, подизачи контејнера па чак и возила којима би
грађани довозили у одређено време одређене врсте отпада) користе као подршка локалном сакупљању отпада, али и обезбеђује економичнији и рационалнији превоз отпада до
удаљене санитарне депоније.
Трансфер станице представљају и локације где ће се и остале врсте отпада сакупљати пре транспорта на санитарну депонију (на пример, неопасан индустријски отпад, отпад који би довозили сами грађани, власници мањих предузећа, занатских радњи,
угоститељских објеката, кабасти отпад, опасан комунални отпад, отпадна уља, акумулатори и слично).
Према регионалном плану управљања отпадом за јужнобачки регион предвиђа се
изградња трансфер станице на територији општине Бачка Паланка на коју би локално
комунално предузеће одвозило отпад, а касније би тај отпад био транспортован до регионалне депоније у Новом Саду. Планом није предвиђена изградња постројења за сепарацију отпада на трансфер станици у Бачкој Паланци, јер ће се на тој трансфер станици
вршити претовар мање количине отпада, односно број корисника комуналних услуга је
мали а трошкови сложеније трансфер станице су много већи од прихода који се наплате
корисницима комуналних услуга.
Најпогоднија локација за трансфер станицу општине Бачка Паланка је постојећа
депонија. Локација је погодна због постојеће саобраћајне инфраструктуре, чиме би били
смањени трошкови сакупљања смећа и одвоза на трансфер станицу.
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Слика 5.13 Шема класичне трансфер станице
Трансфер-станица ће бити пројектована тако да садржи:
1. простор за манипулацију транспортних возила која довозе отпад,
2. простор за истовар возила,
3. простор за манипулацију претоварног возила,
4. простор за паркинг и прање возила,
5. простор за корисне компоненте,
6. простор за кућни опасан отпад,
7. простор за отпад великих габарита типа великих комада намештаја,
8. административно-управну зграду.
У претоварним, односно трансфер-станицама је могуће инвестирати у компакторске јединице, опрему и превозна средства за превоз контејнера, у које би се складиштио
компактован отпад. У том случају потребно је пројектовати и следеће делове:
1. колска вага,
2. простор за компакторску јединицу за компактирање отпада,
3. постројење за издвајање секундарних сировина, уколико би у будућности повећањем количине отпада постојала могућност за инвестирањем.
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Слика 5.14 Улаз на трансфер станицу

ка 5.15 Вага на трансфер-станици

Сли-
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Слика 5.16 Изглед трансфер-станице
Принцип рада на станици је једноставан, на платоу се истовара отпад из аутосмећара и затим се отпад ручно или уз помоћ малог утоваривача убацује у пресконтејнере у којима долази до вишестепеног компактирања отпада. Сваки напуњен пресконтејнер се транспортује до регионалне депоније камионом навлакачем.

Део за отпадна уља

Део за акумулаторе и батерије

Слика 5.17 Издвојени опасан отпад на трансфер станици
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Табела 5.6 Прорачун трошкова за трансфер-станицу у Бачкој Паланци
Прорачун годишњих трошкова трансфер станице
Трошкови везани за употребу основних средстава

УКУПНО
(€)
94.681

трошкови амортизације

48.443

трошкови одржавања

14.504

трошкови осигурања

4.860

трошкови камата
Трошкови радне снаге
Трошкови материјала и енергије
УКУПНО
Трошкови трансфер станице по тони преузетог отпада
Трошкови транспорта отпада од трансфер станице до регионалне депоније

26.874
23.231
4.500
122.412
4,3 €/т
Укупно (€)

Трошкови везани за употребу основних средстава

28.000

Трошкови радне снаге

15.487

Трошкови материјала и енергије

64.099

УКУПНО

Трошкови по тони превезеног отпада
УКУПНИ ТРОСКОВИ ПО ТОНИ ОТПАДА (ТРАНСФЕР-СТАНИЦЕ + ПРЕВОЗ)

107.586
3,8 €/т
8 €/т

5.10. Препоруке за санацију сметлишта
На територији општине Бачка Паланка идентификовано је 17 депонија. Успостављање новог савременог система управљања подразумева и решавање постојећих проблема. Санација најугроженијих депонија на територији општине захвета значајна финансијска средства, а како тренутно постоји изузетно велики број дивљих депонија, неопходно је пронаћи једноставнији, финансијски исплативији и временски краћи начин
решавања проблема дивљих депонија.
У поглављу 5.2. дати су прикази главне комуналне депоније у општини Бачка Паланка. За главну депонију неопходно је урадити пројекат санације и извшити радове
санације. За остале депоније, мора се пронаћи неко другачије решење. Предлог минималних мера које је потребно спровести у циљу заштите животне средине биће приказан
у наредном делу.
Санације сметлишта могуће је извршити на три начина:
1. Премештањем депоније (уколико се ради о веома малој депонији и уколико се
налази у релативној близини локације Регионалне депоније),
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2. Делимичном санацијом (изоловањем горњих слојева депоније у случају када
подземне воде не могу квасити тело депоније),
3. Потпуном санацијом депоније (комплетним изоловањем и горњих и доњих
слојева депоније у случају високих подземних вода).
Предлог решења тј. санације и затварања старих депонија захтева израду студија
процена стања са предлогом мера које је неопходно спровести са циљем избора најадекватнијег решења.
Премештање (уклањање) депоније
Премештање, односно уклањање дивље депоније представља рационалну опцију
у ситуацији када у релативној близини дивље депоније постоји санитарна депонија на
коју би отпад могао да се безбедно одложи и када не постоје могућности за адекватну
ремедијацију дивље депоније на локацији на којој се налази. Да би се извела једна оваква
акција потребан је читав низ повољних услова као што су близина санитарне депоније,
могућности за прихватање додатног отпада на санитарну депонију, техничке могућности
за премештање отпада са једне локације на другу. С обзиром да тренутно у неколико
општина у Србији постоји интенција изградње регионалних депонија може се рачунати
да ће се депоније које представљају највећу претњу по животну средину моћи преместити у потпуности, али о томе се мора водити рачуна приликом пројектовања капацитета
нове регионалне депоније, како се не би угрозио период експлоатације нове депоније.
До краја 2008. године очекује се завшетак пројекта идентификације дивљих депонија
на територији АП Војводине, те ће се у регионалним плановима управљања отпадом и
пројектима регионалних депонија моћи користити подаци о дивљим депонијама.
Премештање отпада са дивљих депонија на уређене депоније остаје као најизводљивија опција у случајевима када се процени да дивља депонија значајно угрожава
животну средину и када на њој постоји релативно мања количина отпада, те да није рационално вршити комплетну ремедијацију (постављање горњих и доњих изолационих
слојева). Такође, премештање отпада препоручује се у случајевима када се отпад налази
на терену који онемогућава спровођење неопходних мера са санацију дивље депоније.
Делимична ремедијација дивље депоније
Уколико из било којег од наведених разлога није могуће извршити премештање,
односно уклањање депоније, постоји неколико могућности њеног „затварања“, односно
уређивања на начин да се минимизира њен негативан или потенцијално негативан утицај на животну средину. Уколико се анализирањем локације на којој се депонија налази
утврди да не постоји велика опасност од загађивања животне средине, потребно је у
циљу превенције извести неколико основних корака, који подразумевају:
• сакупљање разасутог отпада на једну „гомилу“ која ће бити прекривена, изједначавање висине отпада на целој гомили како би се једноставније и са бољим
ефектом могао поставити покривни слој,
• постављење горњег покривног слоја, односно геосинтетичког материјала који
треба да спречи продирање атмосферских падавина у тело депонија и на тај начин да онемогући спирање различитих загађујућих материја и њихов транспорт
у подземне воде,
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• постављање ободних канала око прекривеног дела депоније који требају да омогуће отицање атмосферске воде са тела депоније како се вода у том делу не би
задржавала и угрожавала прекривни слој,
• постављање слоја хумуса на којем ће се налазити слој вегетације.

Слика 5.18 Приказ горњих покривних слојева депоније

Слика 5.19 Приказ депоније са ободним каналима за отицање воде са фолије
За депоније са значајнијом количином отпада који је налази у слојевима дебљине
од неколико метара, потребно је на основу прорачуна, извршити постављање одређеног
броја биотрнова (дегазатора) како би се елиминисало задржавање метана у телу депоније, а самим тим и формирање потенцијално експлозивних смеша. Пожељно је и постављање неколико пијезометара на различитим деловима депоније и посебно на ободним
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деловима депоније како би могао да се контролише физичко хемијски састав подземних
вода, а на основу чега може да се извуче закључак да ли су спроведене мере адекватне.

Слика 5.20 Приказ структуре биотрна на депонији
Потпуна ремедијација дивље депоније
У случајевима да се анализирањем локације депоније утврди да та депонија има
значајнији негативан утицај на животну средину, потребно је извршити комплетну санацију и затварање депоније мерама које ће обезбедити минимизирање ризика од загађења.
Овакве методе се по правилу користе на локацијама са високим нивоом подземних вода
које у појединим тренуцима могу да спирају загађујуће материје из тела депоније и на тај
начин да шире загађење. У случајевима комплетне рекултивације тежи се потпуном изоловању тела депоније односно одложеног отпада постављањем доњих и горњих непропусних слојева како би се депоновани отпад заштитио од пре свега атмосферских, али и
других утицаја, односно како би се локализовала зона у којој постоје загађујуће материје.
Да би се извшила потпуна ремедијација депоније потребно је привремено пребацити отпад са места на којем се налазио и извршити припрему терена за постављање
непропусних HDPE фолија. Након равнања терена и постављања песковитог слоја земље
врши се постављање трака од HDPE фолије које се преклапају како би могле бити заварене тј. да би се обезбедила непропусна површина. На постављену фолију насипа се слој
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земље која има задатак да штити фолију од пробијања, након чега се врши поравнавање
отпада у слоју одговарајуће дебљине. Слој отпада се затрпава са једним или више слојева
земље након чега се поставља горња непропусна фолија која се заједно са доњом непропусном фолијом сидри у претходно припремљним ободним каналима како би се обезбедила њихова стабилност. На горњу фолију потребно је ставити слој земљишта висине
око 20 cm као зашиту фолије од механичких утицаја, а на тај слој земљишта могуће је
по жељи додати и слој хумуса који може да се искористи за озелењавање тог простора.
Да би рекултивација била потпуна потребно је поставити биотрнове, односно системе за дегазацију и пијезометре ради праћења квалитета подземних вода испод тела
депоније и у околини депоније.
У случајевима рекултивације затворених дивљих депонија није потребно постављање дренажних цеви и система за сакупљање процедних вода, јер ће депонија имати
горњу покривну фолију и депоновани материјал неће бити изложен атмосферским падавинама.
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Слика 5.21 Постављања доње непропусне фолије

Слика 5.22 Приказ доњих слојева депоније
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6. Финансијска анализа и процена трошкова
Претходна поглавља су дала пресек тренутног стања у области управљања комуналним отпадом у општини као и препоруке за побољшање истог. Ово поглавље има за
циљ анализу постојећег пословања ЈКП у области управљања комуналним отпадом и
да испита очекиване промене у финансијском резултату предузећа услед усвајања неке
од предложених мера и све строжијих захтева који се постављају општинама у области
управљања отпадом.
6.1. Анализа постојећег стања
6.1.1. Извори података
Анализа пословања општинског ЈКП-а је заснована на подацима које је општина
или представници ЈКП-а доставили током 2010. године. Следећа табела представља приказ докумената са изворима података и области обухваћених анализом.
Табела 6.1 Извори података који су коришћени у финансијској анализи

Допунски извор

Основни
извор

Важност

Документи

Извор података

Релевантна питања

Упитник

Актуелно стање у области управљања отпадом (количина
Општина и упраи састав отпадом, поступање са отпадом, постојећа
ва предузећа
механизација, подаци о броју запослених)

Додатак упитника

Општина и упра- Подаци о оперативним трошковима пословања ЈКП у
ва предузећа
сегменту управљања отпадом.

Интерни документи

Управа предузећа

Удео укупних прихода и расхода од активности управљања отпадом у укупним приходима и расходима предузећа

Финансијски
извештај

Управа
предузећа,
Агенција за
привредне
регистре

Подаци о финансијском положају, успешности и
променама у финансијском положају предузећа у
последње три године

Урбанистички
план

Општина

Величина насеља, број становника, број домаћинстава

Статистички
подаци по
општинама

Републички
завод за статистику

Запосленост по секторима, број незапослених, приходи и
расходи по домаћинствима

Интервју

Остала релевантна питања

Посебан проблем при анализи успешности пословања ЈКП-а у области управљања
комуналним отпадом представља чињеница да ЈКП пружа различите комуналне услуге.
Приходи и расходи се евидентирају на синтетичким рачунима стања и успеха посло-
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вања и њихова анализа на нивоу појединачних комуналних услуга је немогућа на бази
редовних финансијских извештаја предузећа. Због тога подаци везани за финансијске
категорије прихода, а пре свега расхода управљања комуналним отпадом представљају
само процене на бази искуства управе ЈКП-а. То је разлог неких мањих недоследности
које могу настати у неким подацима (нпр. подаци о фактурисаним приходима из рачуноводствених књига наспрам неких података заснованих на интерним извештајима који су
урађени у сврхе управљања).
6.1.2. Специфичности услова пословања ЈКП-а у Србији
У Србији пословање ЈКП-а у области управљања комуналним отпадом је
специфична, и директно је одређено са два општа очекивања која локална управа
односно оснивачи ЈКП-а постављају предузећу1. Као прво, од ЈКП-а се очекује да пружа
одређене комуналне услуге (у овом случају услуге сакупљања и депоновање комуналног
отпада) следеће основне тржишне принципе. Први међу њима би био да покрију све своје
трошкове путем наплате потраживања за пружене услуге од корисника услуга. Са друге
стране, од ЈКП-а се генерално очекује да пруже те услуге свим члановима заједнице без
обзира на њихову спремност и способност да их плате. У Србији, комуналне услуге се
традиционално сматрају „јавним добром“.
Овај дуализам комерцијалних и јавних принципа у раду ЈКП-а одражава се на
њихову финансијску ситуацију. ��������������������������������������������������
Генерално, финансирање ЈКП је организовано на следећи начин:
1. Оперативни трошкови (укључујући и амортизацију и остале трошкове везане за
употребу основних средстава) су покривени наплаћивањем пружених услуга од
корисника,
2. Инвестиције (капитални трошкови) су финансирани из локалних општинских
буџета.
Ова подела финансирања пословних активности није урађена експлицитно већ
је резултат спонтаног развоја наслеђеног из социјалистичког периода и такође периода
деведесетих када је, услед разарајућих макроекономских трендова животни стандард
грађана драматично опао. Један од начина обезбеђивање „социјалног мира“ био је обезбеђивање основних добара и услуга становништву испод њихове економске вредности.
Комуналне услуге су сматране једним од тих основних услуга.
Код већине ЈКП-а комерцијални део послова у вези са обављањем оперативних
задатака (нпр. одређивање висине цена услуга) није урађен по принципима тржишне
економије, већ полу-тржишном или у маниру контролисаног тржишта. У већини анализираних општина ЈКП-а функционишу као монополи2 који одређују цене својих услуга
по правилу на нивоу трошкова (трошкови радне снаге, опреме и основних средстава) али
1 Разматрања се базирају на: Хецкман, Х., Стругар, М., Оостердијк, Х., Чолић, Н., Леусхуис, М.,
Брњас, З. Студија изводљивости за пројекат управљања чврстим отпадом Дубоко. Број Пројекта: 9Р5927.
Европска агенција за реконструкцију у Београду, Београд, 2006
2 Јавна комунална предузећа су под вишеструком контролом рада и функционисања комуналних
делатности, почевши од државе, локалне самоуправе, управног одбора, о монополу треба говорити као
о специфичној врсти монопола (квазимонопола), који има технички ограничено дејство и над којим је
успостављена државна контрола.
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без укључивања трошкова везаних за инвестиције. Пракса је да на крају фискалне године
ЈКП-а припремају план својих активности са обрачуном укупних оперативних трошкова. По правилу, ови трошкови нису тестирани на тржишне услове, с обзиром да нема
ниједног другог предузећа као конкуренције, нити се посвећује довољно пажње њиховој
дубљој анализи (нпр. број запослених по услужној јединици, по кориснику, потрошња
горива по јединици раздаљине, итд.).
Тренутно, у већини ЈКП-а инвестиције у комуналну инфраструктура као и имовина ЈКП-а обично се финансирају из општинског буџета. Поред ових извора постоје и
други извори за финансирање пројеката из области управљања отпадом на републичком
и локалном нивоу. Од домаћих извора финансирања потребно је споменути Републички
фонд за заштиту животне средине. Овај фонд је установљен Законом о заштити животне
средине из 2005. године у коме су дефинисани специфични извори прихода, а то су:
такса установљена за ову специфичну сврху, део прихода из приватизације, други извори
(нпр. донације). Уколико за то постоји потреба општине имају право да оснују сличан
фонд на локалном нивоу и да одреде механизам пуњења фонда.
Приликом одређивања висине цена комуналних услуга ЈКП-а по правилу не укључују добит у цену пошто се не очекује да ЈКП остварује добит. То је разлог што финансијски резултат већине јавних комуналних предузећа не исказује добит. У случају да се
планирани и остварени финансијски индикатори значајно разликују управа ЈКП-а обично реагује променом цена својих услуга, и то на следећи начин:
1. Уколико ЈКП остварује губитке управа предузећа се одлучује за повећање цена
услуга. Ово повећање је по правилу у границама пројектоване инфлације. У
противном према Закону о јавним предузећима из 2005. године општина ризикује
обуставу новчаних трансфера из републичког буџета. Повећање цена у оквиру
овог лимита код неких ЈКП-а може да буде довољна за покриће губитака. Као
могућност покривања насталих губитака јавља се и могућност давања субвенција
ЈКП-у из општинског буџета. Међутим, општине се ретко одлучују за овај вид
помоћи.
2. У случају да ЈКП има добитак управа реагује повећањем цена комуналних услуга
испод законски дозвољене стопе. Пошто српска економија функционише са двоцифреном стопом инфлације током последњих неколико година, подизање цена
комуналних услуга је често било мање у односу на стопу инфлације. Остварена
добит из пословања се обично усмерава ка мањим инвестицијама, као што су
замене различитих делова опреме или набавка нове опреме или обезбеђивање
доприноса ЈКП-а у финансирању неких већих инвестиција.
Наплата потраживања за услуге комуналног карактера је по правилу ниска и креће
се у границама од 55 до 70% у многим општинама. Могуће је неколико разлога за недовољан ниво наплате потраживања од стране ЈКП-а:
1. Друштвена питања: комуналне услуге се у Србији традиционално сматрају делом минимума животног стандарда и стога се карактеришу као „јавно добро“.
Чињеница да су ЈКП власништво локалне управе и да се већина њихових управних одбора састоји од званичника локалне управе, објашњава недостатак воље да
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се наметну ригорозније мере грађанима који не измирују редовно своје обавезе
за комуналне услуге.
2. Политичка питања: повећање цена за комуналне услуге и наметање строгих
мера да би се тај новац сакупио, генерално није популарна мера. Пошто су те
одлуке у надлежности локалне управе, оне могу утицати на њихову популарност.
3. Недостатак ефикасних инструмената за наметање обавезе измирења дугова:
судови у Србији су генерално врло спори. С друге стране, дугови за неплаћене комуналне услуге (нарочито комунални отпад) врло су мали и врло чести су
трошкови подизања оптужбе једнаки целом дугу.
4. Слаб приоритет: услуге у вези са комуналним отпадом генерално су мањи део
укупног пакета комуналних услуга које ЈКП пружа грађанима, тако да оне обично нису приоритетне када се ради о наплати потраживања. С друге стране, могући губици у вези са овим представљају релативно мали део укупних прихода и
могу се покрити релативно лако приходима из других извора.
6.1.3. Остварени приходи и тарифирање услуга из управљања отпадом
Општинско ЈКП поред прихода остварених из пружања услуге сакупљања и депоновања отпада остварује приходе и од осталих комуналних услуга као што су водоснабдевање и канализација, чишћење улица и одржавање зелених површина, гробаља и
сл. Основни разлог за овакву организацију рада је то што ЈКП-а мањих општина не могу
да достигну економију обима са својим бројем корисника које тренутно опслужују пружајући једну или само неколико комуналних услуга. Следећа табела приказује укупно
остварене приходе ЈКП-а у 2009. години и део прихода који се остварује на основу услуга управљања комуналним отпадом.
Табела 6.2 Укупни приходи ЈКП-а и приходи од управљања комуналним отпадом 2009.
- износи у хиљадама динара
Показатељ
1.

Пословни приход

2.

Финансијски приход

3.

Ванредни приход

Укупни приход

Приходи* од услуга у
вези са комуналним
отпадом

Удео прихода од
комуналног отпада у
укупном приходу ЈКП-а

308.453

52.964

17,2

129

0

0,0

2.815

519

18,4

Укупан приход
311.397
* Рачуноводствени (фактурисани) приход

53.483

17,2

Анализа формирања укупног прихода предузећа показује да услуге везане за управљањем комуналним отпадом представљају релативно мали удео у укупним пословним
активностима предузећа, што указује да управљање отпадом не представља примарну
делатност овог предузећа.
Приходи ЈКП-а у области управљања отпадом генерално зависе од висине цене
услуге сакупљања отпада и од броја корисника услуга. Систем одређивања цене услуга
сакупљања комуналног отпада за различите групе корисника услуга се заснива на различитим принципима у оквиру ЈКП-а. За домаћинства цена услуге се обрачунава месечно
по домаћинству, док се за индустрију цена обрачунава према површини објекта. Следећа
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табела даје преглед важећих цена услуга сакупљања отпада за различите групе корисника услуге.
Табела 6.3 Цене услуга сакупљања отпада у 2010. години у зависности од врсте
корисника
Група

Јединица мере

Цене услуга,
дин/месец

Домаћинства

по домаћинству

Индустрија

m

226,40

Колективно становање

по стану

277,42

Локали

по локалу

696,74

10,35

2

Напомена: Цене за један део привредног сектора се одређује по уговору, и може се
разликовати од цене наведене у табели.
Цена услуга по домаћинству износи 226,40 динара месечно што је мало изнад просечних цена у Јужнобачком округу.
Цене услуге у комерцијалном и јавном сектору нису директно упоредиве са осталим општинама у региону због коришћења различитих основа за обрачун потраживања.
Следећа табела приказује успешност наплате потраживања од корисника услуга
сакупљања отпада у општини исказан преко удела наплаћеног прихода у укупним фактурисаним приходима.
Табела 6.4 Успешност наплате потраживања из управљања комуналним отпадом
2009. године
Група корисника

Проценат наплате

Домаћинства

51,7

Привредни сектор

82,9

Укупно

65,3

Највећи проценат наплате потраживања се остварује у пословању са привредним
сектором, док је ниво наплате потраживања са домаћинствима сразмерно низак, али у
границама уобичајеног за пословне активности ове врсте у региону.
6.1.4. Трошкови сакупљања отпада у ЈКП
Следећа табела показује ниво и структуру укупних трошкова ЈКП-а са нагласком
на учешћу трошкова у вези са активностима сакупљања отпада у 2009. години у укупним
трошковима предузећа. Подаци о трошковима услуга сакупљања отпада представљају
процене на бази интерне документације предузећа. Трошкови у вези са сакупљањем
отпада чине око 17% укупних трошкова ЈКП-а. Трошкови зарада чине нешто мање од
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50% укупних трошкова што је типично за комуналне услуге ове врсте у Србији и што
указује на изразито интензивну употребу радне снаге по оствареном учинку пословања.
Табела 6.5 Укупни расходи ЈКП-а и расходи од управљања комуналним отпадом 2009.
Године
- износи у хиљадама динара
Показатељ
1.

Пословни расходи

1.1

Трошкови материјала

1.2

Трошкови зарада

1.3

Трошкови одржавања

1.4

Трошкови амортизације

1.5

Трошкови осигурања

1.5

Остали пословни расходи

2.

Финансијски расходи

3.

Непословни и ванредни
расходи
Укупни расходи

Расходи од услуга
у вези са комуналним отпадом

Удео расхода од комуналног
отпада у укупном расходу
ЈКП-а

289.296

49.503

17,1

42.512

9.842

23,2

140.269

21.357

15,2

5.620

964

17,2

38.543

5.530

14,3

4.246

1.861

43,8

58.106

9.949

17,1

455

0

0,0

20.724

3.548

17,1

310.476

53.051

17,1

Укупни
расходи

Општинско ЈКП запошљава 203 особе од којих је 29 (14%) ангажовано на активностима у вези са сакупљањем и депоновањем отпада. У сегменту управљања отпадом
укупни трошкови зарада износе око 21 милион динара. Према квалификационој структури
4% запослених у ЈКП располаже са вишом или високом школском спремом, 16% радника
са средњом стручном спремом док су остали квалификовани односно неквалификовани
радници.
6.1.5. Индикатори ефикасности и укупна оцена тренутног пословања
Ефикасност пословања општинског ЈКП-а у области управљања отпадом ће се
оценити преко вредности индикатора ефикасности. За потребе ове анализе индикатори
ефикасности пословања су подељени у три групе:
1. Индикатори ефикасности радне снаге – који имају за циљ да утврде количину
отпада сакупљеног по запосленом и број запослених по кориснику комуналне
услуге;
2. Трошковни индикатори – треба да покажу трошковну ефикасност сакупљања
отпада при општинском ЈКП-у;
3. Финансијски индикатори – указују на ризик остварења финансијског резултата и
на доњу тачку рентабилности.
Следећа табела приказује резултате анализе ефикасности радне снаге при општинском ЈКП-у. Просечна количина сакупљеног отпада по запосленом у области управљања
отпадом је 446t годишње. У међународним оквирима ефикасност сакупљања до 600t го-
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дишње за сваког запосленог није неуобичајена, стога општинско предузеће има потенцијал да унапреди своје пословање. Треба ипак нагласити да општинско ЈКП предузеће
по оствареним резултатима по запосленом не заостаје наспрам других предузећа у региону.
Табела 6.6 Индикатори ефикасности радне снаге у области управљања комуналним
отпадом у 2009. години
Број запослених на 1.000
корисника (чланова
домаћин-става)

Запремина прикупљеног отпада по
запосленом (m3/
запослен)

Маса прикупље-ног
отпада по запосленом
(т/запослен)

0,9

1.486

446

Индикатор ефикасности радне снаге

Напомена: Процењена количина сакупљеног отпада је 12.935 тона годишње (види
Поглавље 4.1). У прорачуну се полази од претпоставке да је густина отпада 300 кг/m3
Просечни трошкови сакупљања комуналног отпада су око 4.100 динара по тони,
што је еквивалентно око 44 € по тони.3 Студија Светске банке процењује да су трошкови
сакупљања комуналног отпада за земље средњег прихода између 30 и 70 долара по тони,
што је еквивалентно износу од 25 и 55 € по тони. Према томе, процењени трошкови се
крећу у међународним оквирима и они се сматрају типичним за регион.
Табела 6.7 Трошковни индикатори ефикасности управљања комуналним отпадом у
2009. години

Трошковни
индикатор

Трошкови по
запремини
сакупљеног
отпада (дин/m3)

Трошкови
по маси
прикупљеног
отпада (дин/т)

Количина сакупљеног
отпада по 1.000
дин бруто личних
доходака (т/1000 дин)

Трошкови
горива по тони
сакупљеног
отпада (дин/т)

1.230

4.101

0,6

447

При анализи финансијског резултата пословања разматрани су само пословни
приходи и расходи остварени из редовног пословања предузећа. Односно, финансијски
приходи и расходи као и непословни и ванредни приходи и расходи нису укључени у
анализу због тога што су они привремени и повремени и као такви не могу бити дугорочан основ остварења финансијског резултата.
Као индикатори финансијске успешности пословања коришћени су следећи индикатори:
• Пословни резултат – рачуна се као разлика између пословних прихода и расхода
предузећа.
• Коефицијент економичности – рачуна се из односа годишњих пословних
прихода и пословних расхода. Ако је вредност коефицијента већи од 1 онда је
пословање економично.
3 Рачунато по просечном курсу за 2009. годину (1 € = 94 РСД)
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• Фактор пословног ризика – утврђује се из односа марже покрића и пословног
резултата, а у основи он показује колико се брже мења пословни резултат него
што се мења маржа покрића. Фактор пословног ризика треба да је што мањи.
• Потребан пословни приход за остварење неутралног послованог резултата –
рачуна се из односа фиксних трошкова и броја који показује процентуални удео
марже покрића у пословним приходима. Ако се овако утврђен приход подели са
износом оствареног пословног прихода и помножи са сто, добија се проценат
искоришћења пословног прихода за остварење неутралног пословног резултата.
Општинско ЈКП је пословало са пословним добитком 2009. године како на нивоу
целог предузећа тако и у сегменту управљања комуналним отпадом где је остварило
пословни добитак од око 3,5 милиона динара. Пословање у области управљања отпадом
спада у економичније активности предузећа што се види кроз виши ниво коефицијента економичности за овај сегмент привређивања. Фактор пословног ризика у сегменту
управљања отпадом је 7,8 што значи да ће свака промена марже покрића од један одсто
изазвати промену пословног резултата 7,8%. Фактор ризика треба да је што мањи, јер је
мањи ризик смањења пословног резултата испод границе која не обезбеђује позитиван
финансијски резултат. Фактор пословног ризика у сегменту управљања отпадом је сразмерно мали за овај вид пословања.
У сегменту управљања отпадом проценат искоришћења пословног прихода за
остварење неутралног пословног резултата је 87%. Према томе, стопа еластичности
остварења неутралног пословног резултата је 13%. Уколико се пословни приход смањи
више од овог процента област сакупљања отпада ће пословати са губитком.
Табела 6.8 Финансијски индикатори успешности пословања у 2009. години

Пословни
резултат
(хиљ. дин)

Коефицијент економичности

Укупно ЈКП

19.158

Управљање
отпадом

3.461

Потребан пословни приход за
остварење неутралног пословног резултата

Фактор пословног ризика

(хиљ. дин)

%

1,1

272.923

88

8,7

1,1

46.139

87

7,8

6.2. Очекиване промене у финансијским показатељима пословања при примени
предложених модела управљања отпадом
У овом поглављу ће се испитати утицај предложених промена у управљању отпадом на трошкове и приходе, као и на укупну успешност пословања општинског ЈКП-а.
Анализом су обухваћена два основна модела пословања:
• Модел 1 – подразумева изградњу трансфер станице, одлагање свог отпада у једну
канту, и одвожење целокупног отпада до регионалне санитарне депоније у Новом Саду;
• Модел 2 – подразумева изградњу трансфер станице, одвојено одлагање суве
фракције (различите врсте рециклабилних материјала) и влажне фракције (оста-
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ли отпад) у посебне канте и одвожење целокупног отпада до регионалне санитарне депоније у Новом Саду.
Финансијска анализа се заснива на прорачунима потребног броја камиона и контејнера, као и на процени промене у обиму пословања у случају усвајања предложених
модела пословања. Детаљни прорачуни физичког обима посла, као и процена потребног
броја камиона и контејнера дат је у Поглављу 5.5.
6.2.1. Прорачун потребних улагања
Прорачун потребних улагања се састоји из два дела. У првом делу се процењују
потребна улагања у изградњу трансфер станице и у возила за транспорт отпада од
трансфер станице до регионалне депоније у Новом Саду. Затим, у другом делу, процењују
се потребна улагања у набавку камиона, канти и контејнера ради несметаног одвијања
активности према предложеном моделу 1 и 2 пословања.
Процена висине улагања у изградњу трансфер станице и набавку камиона за
транспорт отпада од трансфер станице до регионалне депоније
Процена улагања у трансфер станицу се врши на темељу дефинисане спецификације потребних зграда, уређаја и друге опреме за обављање пословних операција. Вредност улагања одређује се проценом трошкова набавке наведених имовинских облика.
Та је процена релативно једноставна код универзалних имовинских облика са активним
тржиштем, међутим код специфичне опреме јавља се проблем реалне процене набавне
вредности. Неки подаци, посебно они који се односе на структуру инвестиционих улагања, преузети су уз одређене корекције из стране литературе, док је до других било тешко или чак немогуће доћи, па представљају само процене темељених на претпоставкама
стручњака за испитивану област. Следећа табела представља пресек улагања у изградњу
трансфер станице годишњег капацитета до 30.000 тона отпада.
Табела 6.9 Процена висине улагања у изградњу трансфер станице
- износи у хиљадама динара
Спецификација инвестиције

Јед. мере

1.

Набавка земљишта

ха

2.

Припрема земљишта

паушал

3.

Приступна рампа и путна инфраструктура

m2

4.

Потпорни зид

5.

Количина

Јединична
цена

Укупна улагања

2,5

104

260

1

3.120

3.120

6000

2,1

12.480

бетонски
блокови

250

17

4.160

Бетонска платформа за истовар

m2

300

4,2

1.248

6.1.

Ојачани контејнери за сакупљање и
транспорт отпада (опен Роллофф бинс)

Ком

5

520

2.600

6.2.

Ојачани контејнери за сакупљање и
транспорт отпада (цомпацтор Роллофф
бинс)

Ком

8

2.080

16.640
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7.

Челична кровна конструкција

Ком

5

1.664

8.320

8.

Колска вага и административне зграде

паушал

1

16.640

16.640

9.

Помоћна опрема

паушал

1

18.720

18.720

10.

Озелењавање

паушал

1

1.560

1.560

11.

Ограда, капија

М

900

3,6

3.276

Међузбир
12.

Непредвиђени трошкови

89.024
% укупног
улагања

10

8.902

Међузбир
13.

Надзор и инжењеринг

97.926
% ук.
улагања

15

13.354

Укупно трансфер станица
Камион за превоз отпада

111.280
ком

Укупно (трансфер станица и камиони)

3

7.280

21.840
133.120

Висина улагања у фиксну имовину трансфер станице је процењена на око 110
милиона динара односно око 1.000.000 €4. У зависности од локалних услова и техничких
појединости могуће су значајне варијације у висини улагања.
На основу процењеног обима посла (види Поглавље 5.5) утврђено је да је за превоз отпада од трансфер станице до регионалне депоније у Новом Саду потребно набавити три камиона. Камион превози отпад у „rolloff“ контејнерима запремине 38 m3. За
набавку камиона потребно је издвојити 22 милиона динара.
Процена висине улагања у набавку камиона, канти и контејнера ради несметаног
одвијања активности према моделима 1 и 2 пословања
Предложени модели пословања поред изградње трансфер станице предвиђају и
промене у садашњем моделу пословања које подразумевају и додатна улагања у набавку
камиона, канти и контејнера. Анализом предвиђеног обима посла, односно сакупљања
отпада, у свим насељеним местима у општини и одвожење свог отпада до трансфер станице дошло се до закључка да постојећа три камиона нису довољна за рад предузећа
према предложеним моделима пословања. Модел 1 пословања захтева набавку једног
додатног возила аутосмећара, док је за потребе пословања према моделу 2 потребна набавка додатна два возила аутосмећара.
Општинско ЈКП тренутно располаже са 120 контејнера запремине 1,1 m3 и око
4.000 канти запремине 120 литара. Анализа је показала да постојећи број посуда за одлагање отпада не задовољава потребе новог начина пословања. Ради реализације Модела
1 пословања потребно је набавити додатних 108 контејнера од 1,1 m3 и око 14.938 канти
запремине 120 литара. Према Моделу 2 потребно је обезбедити две канте по домаћинству односно потребно је набавити додатних 33.836 канти, као и додатних 154 контејнера од 1,1 m3.

4 Рачунато по курсу од 104 RSD/€ (2010. година)
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Следећа табела показује прорачун потребних додатних улагања у набавку камиона и канти према предложеним моделима пословања.
Табела 6.10 Потребна додатна улагања у камионе и канте/контејнере за одлагање
отпада
- износи у хиљадама динара
Спецификација

Јединица
мере

Модел 1

Модел 2

Јединична
цена
(хиљ. дин/ј.м)

Количина

Потребна додатна инвестиција
Модел 1

Модел 2

Камион

ком.

1

2

10.400

10.400

20.800

Канте (120 l)

ком.

14.938

33.836

3,1

46.607

105.568

Контејнер (1.100 l)

ком.

108

154

26,0

2.808

4.004

59.815

130.372

Укупно

6.2.2. Промена у трошковима
Трошкови везани за функционисање трансфер станице и транспорт отпада од
трансфер станице до регионалне депоније
На основу спецификације имовинских облика и обима пословања утврђују се
трошкови везани за функционисање трансфер станице и транспорта отпада од трансфер станице до регионалне депоније. На основу процењене висине улагања у трансфер
станицу и камион за транспорт отпада процењује се висина трошкова везаних за употребу основних средстава. При прорачуну трошкова амортизације, трошкова одржавања,
осигурања основних средстава и трошкова камата на позајмљена средства полази се од
следећих претпоставки:
Табела 6.11 Базне претпоставке за прорачун трошкова трансфер станице везаних за
употребу основних средстава
Амортизација (година)

Годишња стопа одржавања
(%)

Годишња стопа осигурања
(%)

Грађевински објекти

25

1

0,1

Контејнери за сакупљање и транспорт
отпада

15

3

1,5

Помоћна опрема

20

3

1

Камион

10

4

1

Пројектовање и инжењеринг

10

-

-

Година
отплате
кредита

Годишња
каматна
стопа

15
годишњих
рата

4,5%

Процењује се да би за трансфер станицу капацитета пријема отпада до 30.000 тона
годишње требало да се ангажује 6 радника (без радника на превозу отпада од трансфер станице до регионалне депоније). Пет радника би било ангажовано на непосредним
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местима производње, док је један радник ангажован на општим местима производње
(управник погона). За превоз отпада до регионалне депоније било би ангажовано три
запослена (шофера). Следећа табела даје пресек годишњих трошкова зарада запослених
на трансфер станици и транспорту отпада од трансфер станице до регионалне депоније.
Табела 6.12 Прорачун годишњих трошкова радне снаге при трансфер станици
- износи у хиљадама динара
Број
радника

Месечна нето зарада

Месечна сума нето
зарада

Годишња сума
бруто зарада

Управник погона

1

44

44

752

Остали запослени при трансфер
станици

5

32

161

2.774

Возачи камиона

3

31

93

1.611

Укупно

9

298

5.137

Укупни трошкови материјала и енергије обухватају трошкове енергије и материјала при трансфер станици и трошкове горива транспорта отпада од трансфер станице до
регионалне депоније. Трошкови материјала трансфер станице се рачунају на бази процењене потребе трансфер станице у електричној енергији и на бази вредности утрошеног осталог материјала (помоћни, канцеларијски). Трошкови горива се прорачунавају на
основу процењеног утрошка горива и цене дизел горива у Србији. Следећа табела даје
пресек годишњих трошкова материјала и енергије трансфер станице.
Табела 6.13 Прорачун годишњих трошкова материјала и енергије при трансфер
станици
- износи у хиљадама динара
Јединица мере

Количина

Јединична цена

Укупно

Трансфер станица
Потрошња електричне енергије

kWh/god

Остали трошкови

паушал

100.000

0,0052

520

1

832

832

51.532

0,104

5.359

Транспорт отпада
Гориво
Укупно

l/god

6.711

Сабирањем појединих категорија трошкова долази се до укупних годишњих
трошкова трансфер станице. Укупни годишњи трошкови трансфер станице (заједно са
транспортом отпада до регионалне депоније) су процењени на око 25 милиона динара
односно око 886 динара по тони отпада (8,5 €/т).5 Око 60% укупних трошкова чине
трошкови везани са функционисањем саме трансфер станице док преостали део трошкова
5 Трошкови трансфер станице по тони отпада се рачунају на основу годишњег прилива отпада који
је процењен на 28.657 тона (25.213 тона из Бачке Паланке и 3.444 тона из Бача).
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чине трошкови везани за транспорт отпада од трансфер станице до регионалне депоније.
Следећа табела даје пресек укупних годишњих трошкова трансфер станице.
Табела 6.14 Прорачун укупних годишњих трошкова трансфер станице и укупних
трошкова транспорта до регионалне депоније
- износи у хиљадама динара
Укупни трошкови

Структура (%)

I

Трошкови трансфер станице

15.501

61,1

1.

Трошкови везани за употребу основних средстава

10.623

41,9

1.1.

Трошкови амортизације

5.524

21,8

1.2.

Трошкови одржавања

1.631

6,4

1.3.

Трошкови осигурања

525

2,1

1.4.

Трошкови камата

2.943

11,6

2.

Трошкови радне снаге

3.526

13,9

3.

Трошкови материјала и енергије

1.352

5,3

II

Трошкови транспорта до регионалне депоније

9.882

38,9

1.

Трошкови везани за употребу основних средстава

2.912

11,5

2.

Трошкови радне снаге

1.611

6,3

3.

Трошкови материјала и енергије (само гориво)

5.359

21,1

III

Укупни трошкови

25.383

100,0

IV

Трошкови по тони отпада

0,886

100,0

Трошкови трансфер станице (без транспорта)

0,541

61,1

Трошкови транспорта до регионалне депоније

0,345

38,9

Промена у трошковима услед примене модела 1 и 2 пословања (без трошкова
трансфер станице)
У овом делу се разматрају трошкови који настају услед примене модела 1 и 2
пословања. Трошкови везани за трансфер станицу су прорачунати у претходном делу
анализе, стога се ова анализа ограничава на додатне трошкове сакупљања отпада и
одвожењу отпада до трансфер станице уместо до локалне депоније као што је то раније
био случај. Услед промена у начину и обиму пословања могу се очекивати и промене у
трошковима пословања ЈКП-а. За потребе анализе трошкови су подељени у три групе:
• трошкови везани за употребу основних средстава,
• трошкови радне снаге и горива,
• трошкови одлагања отпада.
Трошкови везани за употребу основних средстава обухватају трошкове амортизације, одржавања, осигурања и трошкове камате. За прорачун трошкова камата претпоставља се да се укупна улагања финансирању туђим средствима при повољним условима. Позајмљена средства се враћају у 10 једнаких годишњих рата при годишњој каматној
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стопи од 4,5%. Основне претпоставке за прорачун трошкова основних средстава дати су
у следећој табели.
Табела 6.15 Базне претпоставке за прорачун трошкова везаних за употребу основних
средстава
Камиони

Канте, контејнери (запремина)
120 л

1.100 л

Амортизација (година)

12

5

4

Годишња стопа одржавања (%)

4

0

5

Годишња стопа осигурања (%)

1,5

0

0

На основу спецификације потребних улагања у набавку основних средстава и базних претпоставки наведених у горњој табели израчунати су годишњи трошкови настали
због додатних улагања у набавку основних средстава због примене Модела 1, односно
Модела 2 пословања.
Табела 6.16 Додатни трошкови везани за употребу основних средстава (без трошкова
трансфер станице)
- износи у хиљадама динара
Модел пословања

Трошкови
амортизације

Трошкови
одржавања

Трошкови
осигурања

Трошкови
камата

Укупни
трошкови

Модел 1

10.890

556

156

1.578

13.180

Модел 2

23.848

1.032

312

3.439

28.631

Трошкови радне снаге и горива се прорачунавају на основу промене у обиму пословања услед примене Модела 1 и 2 у односу на садашње пословање. Овакав приступ
прорачуну полази од претпоставке оптималне организације садашњег рада у општинском ЈКП-у. Обим пословања се изражава преко потребног времена рада како би се сакупио отпад који се дневно генерише на територији општине. Ови подаци су доступни из
анализа обима посла при различитим моделима пословања из Поглавља 5.5.
Табела 6.17 Годишњи варијабилни трошкови при различитим моделима пословања (без
трошкова трансфер станице)
- износи у хиљадама динара
Базна величина
Промене у обиму посла (индекс)
Зараде запослених*
Трошкови горива
Укупни варијабилни трошкови

Модел 1

Модел 2

100

138

188

12.880

17.710

24.150

5.786

7.956

10.849

–

25.666

34.999
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* Повећани обим пословања односи се само на раднике на производним активностима, што у случају
управљања отпадом обухвата возача камиона и његове помоћнике. Укупни трошкови зарада возача и
помоћника износе 12.880 хиљада динара годишње (Извор: Управа ЈКП-а).

У односу на досадашњи начин управљања отпадом који је подразумевао одлагање
отпада, без надокнаде, на несанитарне депоније у моделу 1 и 2 појавиће се додатни трошкови у виду накнаде за депоновање отпада на регионалној санитарној станици. Иако је
цена ове накнаде тренутно непозната, за потребе базне калкулација узета је вредност од
15 €/т (1.560 дин/т). У базном моделу прорачуна полази се од претпоставке да неће бити
разлике у цени одлагања влажне и суве фракције отпада.
Следећа табела приказује прорачун годишњих трошкова одлагања отпада на регионалној санитарној депонији.
Табела 6.18 Годишњи трошкови одлагања отпада
- износи у хиљадама динара
Модел пословања

Количина отпада годишње
(t)
Сува фрак.

Влажна
фрак.

Модел 1

0

25.213

Модел 2

12.493

12.720

Трошкови одлагања (хиљ.
дин/t)
Сува фрак.

Влажна фрак.

1,6

1,6

Годишњи трошкови
одлагања
39.332
39.332

Напомена: Подаци о количини и саставу отпада су преузети из Поглавља 5.5
При примени модела 1 и 2 пословања долази до раста у укупним трошковима
пословања предузећа. Доминанто учешће у новонасталим трошковима имају трошкови
одлагања отпада. Следећа табела даје пресек укупних додатних трошкова који би настали у случају преласка предузећа са садашњег начина пословања на модел 1 односно 2.
Табела 6.19 Промене у укупним годишњим трошковима предузећа по преласку на нове
моделе пословања у односу на садашње стање (без трошкова трансфер станице)
- износи у хиљадама динара
Модел 1
Трошкови везани за употребу ОС

Модел 2

13.180

28.631

Трошкови зарада

4.830

11.270

Трошкови горива

2.170

5.063

39.332

39.332

+59.512

+84.296

Трошкови одлагања отпада
Укупно

Напомена: позитиван предзнак указује на повећање у трошковима пословања
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6.2.3. Очекиване промене у приходима
При примени новог облика пословања (модел 1 и 2) општинско ЈКП може очекивати
додатне приходе по два основа:
1) приходи остварени на основу управљања отпадом других општина,
2) приходи на основу потраживања од нових корисника покривених услугама
сакупљања отпада на територији општине.
Приходи на основу услуга транспорта отпада других општина
Регионалним планом је предвиђено да трансфер станица у Бачкој Паланци буде
одговорна поред општинског отпада и за транспорт отпада општине Бачка Паланка до
регионалне депоније у Новом Саду. На основу пружених услуга Бачу општинска трансфер станица може остварити приход.
Цена услуга по тони превезеног отпада је тренутно непозната али за потребе ове
калкулације се узима да ће она бити на нивоу просечних годишњих трошкова трансфер
станице по тони отпада односно, 886 динара по тони отпада. Следећа табела приказује
очекиване приходе општинског ЈКП-а на основу пружања услуге општини Бачка Паланка.
Табела 6.20 Годишњи приходи на основу пружања услуге транспорта отпада другим
општинама
- износи у хиљадама динара
Насеље

Количина преузетог
отпада (t/год)

Бач

3.444

Укупно

3.444

Цена услуге
транспорта по тони

Приходи на основу
транспорта

0,886

3.050
3.050

Укупни годишњи приходи на основу пружања услуге транспорта отпада другим општинама су процењени на 4,7 милиона динара.
Приходи на основу потраживања од нових корисника
Рачуноводствени приходи ЈКП-а у области управљања отпадом зависе од броја
корисника који су обухваћени услугом и цене услуга сакупљања отпада. При прорачуну
промене у приходима пословања при новим моделима пословања, полази се од броја нових корисника обухваћених услугама управљања отпадом, те од цене услуга која је уобичајена при садашњем пословању предузећа. Следећа табела показује очекиване промене
у приходима предузећа услед примене Модела 1 односно 2 пословања.
Табела 6.21 Промене у укупним фактурисаним приходима услед примене Модела 1 или 2
пословања
Модел пословања

Број нових корисника услуга
(чланова домаћинства)

Цена услуге
(дин/члану дом.)

Промена у приходима
(хиљ. динара годишње)

Модел 1

29.364

79

27.700

Модел 2

29.364

79

27.700
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Остварени додатни приходи нису довољни да покрију додатне трошкове настале
због преласка на нове моделе пословања. Повећани трошкови настали услед промене у
условима пословања се стога морају надоместити ефикаснијим организовањем пословања или повећањем цене услуга сакупљања отпада.
Даља анализа је усмерена на испитивање могућности повећања цене услуга у
општини.
Веома мало истраживања је спроведено како би се утврдио максимални ниво примања који су грађани спремни да издвоје за комуналне услуге у вези са сакупљањем
комуналног отпада. За потребе ове анализе користи се износ у висини од 1,5% прихода по домаћинству као индикатор платежне способности за услуге сакупљања отпада.
Овај степен се користи при процени максималне платежне способности у многобројним
пројектима управљања отпадом у околним земљама.
6.2.4. Финансијски резултат
Услед промена у трошковима и приходима пословања неминовно долази до промене у успешности финансијског пословања предузећа. Следеће табеле приказују биланс успеха предузећа у области управљања отпадом, као и изабране индикаторе трошковне и финансијске ефикасности пословања предузећа након преласка на нови облик
пословања. Ради упоредивости табеле садрже и билансне позиције односно индикаторе
ефикасности садашњег пословања општинског ЈКП-а.
Потребно је нагласити да су при прорачуну финансијског резултата узети у обзир
укупни трошкови и укупни приходи пословања општинског ЈКП у области управљања
отпадом. Укупни трошкови обухватају садашње трошкове пословања (2009. године), додатне трошкове пословања услед преласка на модел 1 односно 2 пословања, као и трошкове трансфер станице и транспорта отпада до регионалне депоније. Укупни приходи
пословања обухватају укупне фактурисане пословне приходе при садашњем пословању,
додатне приходе од пружања услуга транспорта отпада другим општинама као и додатне
приходе на основу повећаног броја корисника услуга сакупљања отпада на територији
општине.
Следећа табела приказује очекивани биланс успеха предузећа у области управљања отпадом у зависности од примењеног модела пословања. При примени пословања
према моделу 1 и 2 долази до погоршања пословног и бруто финансијског резултата
пословања предузећа.
Табела 6.22 Биланс успеха предузећа у области управљања отпадом у зависности од
модела пословања
- износи у хиљадама динара
Билансна позиција

Садашње пословање
(2009. година)

Модел 1 пословања

Модел 2 пословања

1.

Пословни приходи

52.964

83.715

83.715

2.

Пословни расходи

49.503

129.877

152.800
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2.1

Трошкови материјала

2.2

Трошкови зарада, накнада зарада
и остали лични расходи

2.3

Трошкови амортизације

2.4

Трошкови одлагања отпада

2.5

Остали пословни расходи

3.
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9.842

18.723

21.616

21.357

31.323

37.763

5.530

23.764

36.722

0

39.332

39.332

12.774

16.735

17.366

Финансијски приходи

0

0

0

4.

Финансијски расходи

0

4.521

6.382

5.

Непословни и ванредни приходи

519

519

519

6.

Непословни и ванредни расходи

3.548

3.548

3.548

7.

Пословни резултат (1-2)

3.461

-46.162

-69.085

8.

Бруто финансијски резултат
(1+3+5)-(2+4+6)

432

-53.712

-78.496

Применом модела 1 и 2 пословања долази до погоршања успешности пословања
како на нивоу целог предузећа тако и у сегменту управљања отпадом. У оба модела се
остварују већи пословни расходи од пословних прихода, односно остварује се негативан
пословни резултат. Економичност пословања у сегменту управљања отпадом је једино
одржива рационализацијом пословања или повећањем цена услуга сакупљања отпада.
При задржавању садашњег начина пословања, анализа је показала да при усвајању модела 1 пословања, потребно је повећати цене услуге сакупљања отпада за просечних
55%, док је при моделу 2 пословања потребно повећати цену услуге за 83%, како би се
остварио неутралан пословни резултат у сегменту управљања отпадом. На примеру домаћинства ово би подразумевало повећање цене услуге сакупљања отпада са садашњих
226 динара на 375 односно 441 динара у зависности од модела пословања. Ово повећање
је испод утврђене максималне платежне способности корисника (види Поглавље 7.4).
Табела 6.23 Финансијски индикатори успешности пословања ЈКП-а као целине и
посебно области за управљање отпадом у зависности од модела пословања
Цело ЈКП
Пословни
резултат
(хиљ. дин)
Садашње стање

Послована делатност: управљање отпадом

Коеф.
еко.

Пословни
резултат
(хиљ. дин)

Коеф.
еко.

Потребна промена у цени
услуге у односу на садашњу

19.158

1,1

3.461

1,1

Модел 1

-30.466

0,9

-46.162

0,6

+55%

Модел 2

-53.388

0,9

-69.085

0,5

+83%

Због значајно већих трошкова сакупљања отпада према моделу 2 овај вид пословања не може постати економичан чак и при значајним олакшицама које се могу очекивати при откупу унапред одвоје суве фракције. Чак и при претпостављеној стимулативној цени одлагања од 10 € по тони суве фракције овај вид пословања је мање економичан
у односу на модел 1.
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7. Социо-економски аспекти
Жене у Војводини чини већину становништва са 51,4% наспрам 48,6% мушкараца. 57,2% живи у градским насељима, а 42,8% у мешовитим или градским насељима.
Мушкарци су дефинисани као носиоци 73% домаћинстава у Србији, а жене у 27%.
Према истраживању о положају жена на тржишту рада стопа незапослености жена
је за половину већа од стопе незапослености мушкараца. Жене чине 44% запослених, а
54,3% незапослених у Србији. Разлика у висини плата између мушкараца и жена је 16%,
што је најчешће последица одсуства жена из неких сектора услед избора традиционалних занимања, нижа стручне спрема запослених жена и мање жена на руководећим позицијама. Жене чине 20,8% директора у Србији, а на челу управних одбора је 14,3% жена.
Жене чине 80% од лица која су добровољно напустила посао из породичних разлога и чак 98% популације којима једини рад јесте онај у домаћинству. Удео жена у
власништву укњижених објеката је 29,7%.
Велике неуједначености међу половима постоје по секторима делатности. Тако
жене чине већину запослених у образовању (78,5%), здравственом и социјалном раду
(77%), док су у прерађивачкој индустрији заступљене са 33,5%, пољопривреди, водопривреди и шумарству са 27,5%, производњи енергије, гаса и воде 26%, саобраћају, складиштењу и везама са 16,8%, а у грађевинарству чине 9,6% запослених.
Посебно је отежано запошљавање жена изнад 45 година старости, домаћица,
пољопривредница, младих жена и жена из вишеструко дискриминисаних група.
Од укупног броја радно способног становништва 42,5% чине жене. Стопа
запослености износи 31,8%, према 51,8% колико је у мушкој популацији. Стопа њихове
незапослености је 22,3%, а мушкараца 17,4%6.
Жене чине 23,3% самозапослених у Србији. Најзначајније препреке за самозапошљавање жена су недостатак почетних средстава, кредитне неспособност и недостатак
власништва над некретнинама, недостатак знања и вештине за предузетништво и недостатак самопоуздања.
Са повећањем старости жена расте удео жена у неписменој популацији. Тако жене
чине 88,2% неписменог становништва изнад 65 година старости, а већину неписмених,
са 53,1% жене чине већ од 25-29 година старости популације. Међу Ромкињама је чак
30,8% неписмених.
Жене су на челу само 2 од 45 градова и општина у Војводини – општине Шид и
града Панчева. Жене чине 14,2% посланика Скупштине АП Војводине. У Влади Војводине има 3 секретарке7 и 13 секретара.
6 Стратегија за унапређење родне равноправности и побољшање положаја жена у Србији
7 При формиранују Владе Војводине је било 5 секретарки и 13 секретара, од чега су две било
потпредседнице Владе. Оставком Иване Дулић Марковић и Јадранке Бељан Балабан, овај број је пао на 4
секретарке и 1 потпредседницу.

910 страна - Број 24/2011

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

29. јул 2011. године

Положај жена на селу, сматра се вишеструко неповољним, због неразвијености
руралних подручја, положаја пољопривреде као привредне гране и доминантним традиционалним обрасцима. У Војводини је спроведено истраживање положаја жена на селу,
на узорку од 800 жена у Војводини8.
Само 7% жена на селу ради у сопстеној фирми (власница или сувласница). Само
45,9% су формално запослене. Скоро половина, 47% жена са села не ради у пољопривреди,
док остале раде у пољопривреди као помажући чланови домаћинства, од тога 22% ради
више од 5 сати дневно у пољопривреди.
Жене на селу имају предузетничке склоности – 48,6% је изјавило да би било
заинтересовано за покретање сопственог бизниса, али је додатне обуке након школовање
похађала само ¼ сеоске женске популације.
Жене највише времена троше на рад у домаћинству – најчешће 2 до 3 сата дневно
(57% жена), а 36% жена ради 4 и више сати дневно у кући и то највише на спремању
хране и одржавању стана и куће, што су доминантно женске активности. Само 14,4%
жена на селу поседује стан или кућу на свом имену, 8,2% имање, а 10,6% аутомобил
на свом имену, док возачку дозволу поседује 42,6% жена. Жене су слабо мотивисане и
услед обавеза у домаћинству и на послу немају времена и могућности, а ни мотивације
да се активније укључе у друштвене и политичке мреже и процесе. Тако је у месној
заједници активно 4,7% жена, у НВО 4,4% док су највише ангажоване у добротворном
раду 18,4%, а у политичким странкама 15,5% сеоских жена.
Препоруке за побољшање положаја жена на селу на основу истраживања.
Табела 7.1 Незапослени жене и мушкарци у Јужнобачком округу за септембар 2010.
укупно

жене

Нови У

Нови Ж

Бач

1.792

849

99

46

Бачка Паланка

7.614

4.029

425

199

Бачки Петровац

1.144

526

83

34

Беочин

1.414

707

142

58

Бечеј

4.664

2.220

214

117

Жабаљ

4.178

2.100

212

94

Нови Сад - град

28.263

15.907

1.915

1.016

Србобран

2.935

1.580

150

72

835

446

41

24

Темерин

2.521

1.386

199

90

Тител

1.156

536

124

45

Врбас

6.961

3.683

329

178

Сремски Карловци

8 „Жене на селу у Војводини“, Благојевић М., Завод за равноправност полова, 2010., Нови Сад
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Општина Бачка Паланка је насељена са 60.966 становника, што су званилчни подаци из 2002. године иако се процењује да је у општини трајно насељено око 15.000 избеглих лица. У општини има 7.614 незапослених од тога је 4.029 жена.
На територији општине има 17 месних заједница и насељених места, од чега су 13
сеоска насеља, а 4 месне заједнице су на територији града. Већину становништва, 78.59%
чине Срби затим Словаци са 9.57% и Мађари са 2,44% док су остале етничке групе заступљене се мање од 2%.
Општинско веће чини 8 чланова од чега су 2 жене, док је члан општинског већа
задужен за урбанизам, комунална питања и животну средину мушкарац.
Нису доступни подаци о становништву општине, нити постоји једниствени регистар удружења грађана са територије општине. Постоји неколико аспеката о којима је
потребно посебно водити рачуна, а то је пуна досптупност програма и услуга, као и мера
сеоском становништву и избеглим лицима, посебно женама из ових група становништва.
Овај аспект подразумева укључивање и сарадњу различитих заинтересованих актера који се могу класификовати у 2 групе:
• примарни корисници – грађани и грађанке који примају услуге
• секунадарни корисници - локална самоуправа и друге институције, предузећа,
невладине организације
Укључивање значи учешће у самом прикупљању и сегрегацији отпада, а затим
и укључивање у дијалог и процес доношења одлука, ово посебно због тога што у променама у области управљања отпадом постоји тенденција да кључни партиципанти и
партнери буду организације цивилног односно формалног приватног сектора, као што су
суседства, мала и средња предузећа у приватном власништву, невладине организације,
асоцијације и сл.
Социоекономски аспект подразумева првенствено подизање јавне свести и измену образаца у вези са отпадом ради измене ставова грађана односно генераторима отпада, затим укључивање грађана и других актера у селекцију и прикупљање отпада, затим
обезбеђивање партиципације и укључивање свих релевантних и заинтересованих актера,
како би се обезбедило да с једне стране мере буду планиране у складу са стварним потребама, а са друге како би се избегли отпори (као сто је НИМБY синдром) и тиме омогућила пуна реализација циљева.
Неповољнији друштвени положај подразумева мање учешће на тржишту рада,
мање учешће у процесима доношења одлука, веће сиромаштво или већу изложеност ризику од сиромаштва. Предвиђеним мерама, у складу са постојећим стратешким оквиром
(наведеним у прилогу) обезбеђује се првенствено да при планирању мера буду уважени
и сагледани сви аспекти од којих може да зависи ефикасност и квалитет реализације, затим да се обезбеди укљученост различитих група и да се, тамо где је то могуће, примене
афирмативне мере.
Да би одређене мере биле одрживе морају бити прилагођене стварним потребама
становништва. У том смислу је недостатак података, на свим нивоима значајна препре-
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ка. Прикупљање података и развијање индикатора, који би обухватили и положај мање
видљивих група становништва је једна од кључних препоруке.
Овде социо-економски аспект подразумева укљученост и партиципацију свих
грађана, испитивање њихових потреба и укључивање различитих актера у процесе и активности. Обезбеђивање усклађености са начином живота и капацитетима грађана, омогућавање партиципације у одлучивању, доступност ресурса свим грађанима и грађанкама у једнакој мери и примену афирмативних мера којима се доприноси унапређењу
положаја.
Осим нормативног и стратешког оквира, основ за то су и малобројни подаци који
указују на последице неповољнијег положаја жена, а исто тако и Рома, као групе у посебно неповољном положају и вишеструко угожених група. У овим активностима потребно
је доследно примењивати законску регулативу, која се односи и на заштиту права припадника/ца мањинских националних заједница.
У општини Бачка Паланка усвојена је стратегија развоја. У секторској групи за
комуналне послове била је само 1 жена од 16 чланова, док је у групи за заштиту животне
средине било 7 жена од 13 чланова секторске групе. У овом стратешком документу
подаци о становништву су веома штури и нису егзактни, посебно они који се односе на
припаднике/це националних мањина.
7.1. Развијање јавне свести
7.1.1. Измена културних образаца и навика становништва
Потребно је радити на измени ставова грађана о отпаду, информисање о њиховим
правима и обавезама, са циљем измене културних образаца генератора отпада.
При организовању едукација, едукативних кампања и дистрибуције информативног материјала потребно је водити рачуна о различитим категоријама становништва и
учинити информације свима доступним.
• Потребно је информативни материјал прилагодити и неписменим категоријама
становништва;
• Жене су главни агенси социјализације деце и тиме могу да буду кључни фактори
измене ставова и понашања у вези са отпадом, стога је кампање неопходно прилагодити женама кроз визуелни аспект, начин дистрибуције материјала, садржај;
• Укључити школе и друге институције на локалном нивоу;
• Иако је мађарски језик у службеној употреби важно је предвидети досптупност
свих материјала и одвијање свих активности и на мађарском језику;
• Носиоци активности су локална самоуправа, јавна предузећа у сарадњи са локалним медијима и другим организацијама.
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7.2. Учешће јавности
7.2.1. Доношење одлука и планирање мера
Жене су на челу само 2 од 45 градова и општина у Војводини – општине Шид и
града Панчева. Жене чине 14,2% посланика Скупштине АП Војводине. У Влади Војводине има 3 секретарке9 и 13 секретара.
Положај жена на селу, сматра се вишеструко неповољним, због неразвијености
руралних подручја, положаја пољопривреде као привредне гране и доминантних традиционалних образаца. У Војводини је спроведено истраживање положаја жена на селу, на
узорку од 800 жена у Војводини10.
Само 7% жена на селу ради у сопстеној фирми (власница или сувласница). Само
45,9% су формално запослене. Скоро половина, 47% жена са села не ради у пољопривреди,
док остале раде у пољопривреди као помажући чланови домаћинства, од тога 22% ради
више од 5 сати дневно у пољопривреди.
Жене на селу имају предузетничке склоности – 48,6% је изјавило да би било
заинтересовано за покретање сопственог бизниса, али је додатне обуке након школовање
похађала само ¼ сеоске женске популације.
Жене највише времена троше на рад у домаћинству – најчешће 2 до 3 сата дневно
(57% жена), а 36% жена ради 4 и више сати дневно у кући и то највише на спремање
хране и одржавање стана и куће, што су доминантно женске активности.
Само 14,4% жена на селу поседује стан или кућу на свом имену, 8,2% имање, а
10,6% аутомобил на свом имену, док возачку дозволу поседује 42,6% жена.
Жене су слабо мотивисане и услед обавеза у домаћинству и на послу немају времена
и могућности, а ни мотивације да се активније укључе у друштвене и политичке мереже
и процесе. Тако је у месној заједници активно 4,7% жена, у НВО 4,4% док су највише
ангажоване у добротворном раду 18,4%, а у политичким странкама 15,5% сеоских жена.
• Неопходно је укључити грађане у планирање мера и активности кроз анкете, интервјуе, јавне расправе, било непосредно, било посредно преко невладиних организација. Овим ће се обезбедити демократичност креирања програма, а затим и
одрживост мера које су у складу са стварним потребама и капацитетима.
• Жене и мушкарци имају различите родне улоге и са тим повезане активности, као
и различит однос према јавном здрављу и животној средини. Посебно на локалном нивоу, ове и друге родно условљене разлике обликују потребе односно врсте
услуга и сервиса које су потребне женама од стране државе, заједнице односно
локалне заједнице. Због тога је важно омогућити женама партиципацију у доношењу одлука на локалном нивоу и развоју услуга.
9 При формиранују Владе Војводине је било 5 секретарки и 13 секретара, од чега су две било
потпредседнице Владе. Оставком Иване Дулић Марковић и Јадранке Бељан Балабан, овај број је пао на 4
секретарке и 1 потпредседницу.
��������������������������������������������������������������������������������������������
„Жене на селу у Војводини“, Благојевић М., Завод за равноправност полова, 2010., Нови Сад
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• Жене у Војводини чини већину становништва са 51,4% наспрам 48,6% мушкараца.
• У складу са Законом о равноправности полова и другим законским актима потребно је обезбедити учешће 30% жена у свим телима које се баве управљањем
отпадом или заштитом животне средине на територији општине, као и у свим
структурама у оквиру јавних предузећа или локалне самоуправе.
• Приликом организовања јавних расправа женске невладине организације и ромске невладине организације морају бити укључене у планирање политика и мера
на локалном нивоу.
• У складу са надлежностима локалне самоуправе, законског и институционалног
оквира потребно је обезбедити сарадњу између лица/тела задужених за спровођење овог плана, као и другим лицима/телима задуженим за животну средину
у општини са механизмом за равноправност полова и другим представницима/
цама институција које се баве заштитом права у самој локалној самоуправи. Као
претпоставка овог процеса намећу се обуке и подизање капацитета ових тела у
локалним самоуправама као и њихово оснивање. Неопходно је укључити координаторку за ромска питања у планирање и спровођење мера.
7.2.2. Укључивање грађана у измењени процес прикупљања, селекције и
одношења отпада
Неопходно је укључити грађане у прикупљање отпада, како отпада из домаћинства, тако и других врста отпада, чишћење јавних простора и друге активности. Осим
тога, потребно је обезбедити подршку грађана за промене и нове процесе, што је могуће
једино уз потпуно информисање грађана и учешће у процесу планирања и доношења
одлука.
• Организовање кампање и интервјуисање грађана „од врата до врата“ у којима
ће им бити представљен процес, кључне промене, а уједно ће бити испитане и
њихове потребе и преференције у вези са прикупљањем отпада и изменама услуга комуналног предузећа и других институција. Неопходно је у ове активности
укључити жене као циљну групу и омогућити да оне изнесу своје мишљење и
потребе. Родне улоге у домаћинству су такве да су жене те које припремају храну, старају се о хигијени, односно обављају 2/3 неплаћеног рада у домаћинству,
утичу на то да су жене задужене за селекцију, сегрегацију и одношење отпада из домаћинства. Оваква подела улога утиче на потребе које оне имају у вези
са услугама одношења отпада – квалитетом, локацијом, начином прикупљања,
фреквенцијом и ценом. Жене ће, имајући у виду потребно време радије желети
да определе средства за услуге одношења отпада из домаћинства и комуналног
отпада из домаћинства, док мушкарци можда на то неће бити спремни.
• Организовати обуке за грађане за примарну селекцију и генерисање отпада из домаћинства, где је неопходно укључити жене. Жене су у оквиру домаћинства, на
основу родних и породичних улога доминантно одговорне за хигијену и уопште
селекцију највећег дела отпада из домаћинстава. Стога је потребно на обуке које
се односе на генерисање отпада, његову селекцију и одлагање укључити првенствено жене.
• Организовати консултације у месним зеједницама и насељима око могућности
да се грађани укључе у прикупљање и самоприкупљање отпада у сарадњи са невладиним организацијама. Предложити могућности за периодично прикупљање
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чрвстог отпада из домаћинстава и других рециклажних сировина од врата до врата, као и могућности наплате комуналних услуга од врата до врата.
У складу са родним обрацима препоручљиво је да, уколико се уведе нека од ових
мера отпад прикупљају жене, јер ће жене које су претежно код куће и у домаћинствима задужене за селекцију отпада бити поверљивије према женама, док евентуалну наплату овим путем треба да обављају мушкарци, због отпора који могу
да постоје.
Неопходно је организовати консултације са грађанима и невладиним организацијама на нивоу насеља, око најпожељнијег модела њиховог укључивања, као и
због обезбеђивања сагледавања реалних и стварних потреба становништва, на
основу којих ће бити планиране мере. Овде је неопходно укључити и женске организације, као и обезбедити присуство грађанки. Тиме се обезбеђује формулисање мера и закључака које више одговарају потребама и доприносе побољшању
положаја жена.
Због неповољних услова становања и материјалног положаја становништва у
ромским насељима потребно је предвидети посебне мере којима ће и ова насеља
бити укључена у измењени план уклањања отпада, уз консултације са становништвом путем фокус група и јавних расправа.
Неопходно је да жене из руралних подручја такође буду укључене у све мере и
активности које се спроводе, као и да се унапреди инфраструктура у руралним
подручјима како би се побољшали услови живота жена и мушкараца. Имплементацијом овог плана свакако ће се подићи квалитет услуга у руралним подручјима
што ће допринети побољшању положаја жена у руралним подручјима.

7.3. Начин укључивања мишљења јавности у процес процене утицаја
Измењени процес прикупљања и управљања отпадом подразумева све већу укљученост приватног сектора, формалног приватног сектора и малих и средњих предузећа
у процес и не ретко приватизацију услуга. Осим тога овај процес омогућава отварање
нових радних места и развој нове гране делатности.
Неформални сакупљачи отпада односно сакупљачи секундарних сировина живе
испод доње границе сиромаштва, без социјалне и здравствене заштите, раде у нехигијенским условима, без адекватне опреме и заштите. Променама које су предвиђене њима ће
бити онемогућен или отежан приступ ресурсима, а и успех одређених мера је доведен у
питање.
Жене су генерално мање запослене и сиромашније од мушкараца, заузимају ниже
и мање плаћене друштвене и економске позиције. Жене су у прикупљање и управљање
отпадом укључене такође на позицијама које захтевају ниже образовање, мање вештина и обуке, мање су плаћене. Ово се у Војводини посебно односи на неформално прикупљање отпада, сиву и црну економију, док у јавним комуналним предузећима жене не
раде на прикупљању отпада већ и тамо где их има у значајнијем броју међу запосленима
обављају административне послове.
Према истраживању о положају жена на тржишту рада стопа незапослености жена
је за половину већа од стопе незапослености мушкараца. Жене чине 44% запослених, а
54,3% незапослених у Србији. Разлика у висини плата између мушкараца и жена је 16%,
што је најчешће последица одсуства жена из неких сектора услед избора традиционал-

916 страна - Број 24/2011

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

29. јул 2011. године

них занимања, нижа стручне спрема запослених жена и мање жена на руководећим позицијама. Жене чине 20,8% директора у Србији, а на челу управних одбора је 14,3% жена.
Жене чине 80% од лица које су добровољно напустила посао из породичних разлога и чак 98% популације којима једини рад јесте онај у домаћинству.
Удео жена у власништву укњижених објеката је 29,7%.
Велике неуједначености међу половима постоје по секторима делатности. Тако
жене чине већину запослених у образовању (78,5%), здравственом и социјалном раду
(77%), док су у прерађивачкој индустрији заступљене са 33,5%, пољопривреди, водопривреди и шумарству са 27,5%, производњиенергије, гаса и воде 26%, саобраћају, складиштењу и везама са 16,8%, а у грађевинарству чине 9,6% запослених.
Посебно је отежано запошљавање жена изнад 45 година старости, домаћица,
пољопривредница, младих жена и жена из вишеструко дискриминисаних група. Са повећањем старости жена расте удео жена у неписменој популацији. Тако жене ћине 88,2%
неписменог становништва изнад 65 година старости, а већину неписмених, са 53, 1 %
жене чине већ од 25-29 година старости популације. Међу Ромкињама је чак 30,8% неписмених.
Од укупног броја радно способног становништва 42,5 одсто чине жене. Стопа
запослености износи 31,8 одсто, према 51,8 процената колико је у мушкој популацији.
Стопа њихове незапослености је 22,3 процента, а мушкараца 17,4%11.
Жене чине 23,3% самозапослених у Србији. Најзначајније препреке за самозапошљавање жена су недостатак почетних средстава, кредитне неспособност и недостатак
власништва над некретнинама, недостатак знања и вештин за предузетништво и недостатак самопоуздања.
• Неопходно је укључити неформалне сакупљаче отпада у активности којима би
се омогућило да имају боље услове за рад, социјалну и здравствену заштиту,
опрему и да раде у бољим условима. Како су сакупљачи секундарних сировина
најчешће Роми, потребно је укључити ромске организације које би посредовале у
креирању програма и мера. Овде је посебно значајно водити рачуна о партиципацији Ромкиња, као вишеструко угрожене групе. Запошљавање неформалних сакупљача отпада подразумевало би подстицајне мере у сарадњи са покрајинским
институцијама (НЗС, PS за рад, запошљавање и равноправност полова, Гаранцијски фонд Војводине, Канцеларија за инклузију Рома) које се баве запошљавањем рањивих група и спроводе програме за самозапошљавање и запошљавање
уопште.
• Стратегијом развоја је предвиђена израда плана за уређење и интегрисање ромских насеља и у скалду са тим је могуће предвидети јавне радове којима би се
становништво укључило у ове активности.
• Организација обука за новозапослене или постојеће запослене у комуналним
предузећима је неопходна како би се адекеватно прилагодили променама. Неопходно је обезбедити учешће жена у овим обукама.
����������������������������������������������������������������������������������
Стратегија за унапређење родне равноправности и побољшање положаја жена у Србији
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• При евентуалној приватизацији делатности или редукцији предузећа потребно је
проценити последнице које ово може да има на жене и друге групе у неповољнијем положају.
• Услед измене делатности отварају се могућности за нова мала и средња предузећа. Жене су знатно сиромашнији део популације и у знатно мањем проценту
власнице малих и средњих предузећа . Потребно је омогућити женама власницама предузећа да имају једнаке услове за улагања и ствотити могућности да се у
области предузетништва формулишу афирмативе акције и подстицајне мере за
оснивање предузећа од стране жена или запошљавање жена у оним чији су оснивачи и власници мушкарци, информисати и мотивисати жене да се баве предузетништвом у овој области, као и применити подстицајне мере. Исто тако женама је
потребно обезбедити приступ технологијама и знању. Потребно је омогућити да
женама буду доступне обуке, информације, технологија и средства.
• Потребно је применити подстицајне мере за самозапошљавање Рома и мере за
развој постојечих предузеча у области отпада и секундарних сировина.
• Као што је напоменуто, уочљива је тенденција да се прикупљање отпада пребацује са јавног на формални приватни односно цивилни сектор, и у тим случајевима се неретко догађа да преко 70% ангажованих појединаца ангажованих од
стране општина и додатно плаћених за то, буду мушкарци. Због циљева повећања
стопе запослености жена потребно је обезбедити мере којима ће се успоставити
механизми који гарантују равноправан приступ радним местима и слободном избору професија, стручним обукама, информацијама, знањима и вештинама, како
би се жене улчиниле потпуно конкурентним у одређеним областима. Имајући у
виду знатну подзаступљеност жена међу запосленима који раде на прикупљању,
селекцији и одношењу отпада, потребно је предвидети афирмативне мере за обуке, преквалификације и запошљавање жена у оквиру ових делатности како би се
изменио родно засновани образац и омогућило и женама да се у већој мери баве
овим послом и запошљавају у комуналним предузећима.
• У планирање мера и активности неопходно је укључити невладине организације,
посебно ромске и женске, које имају могућност и тенденцију да прерасту у задруге или мала предузећа, а и омогућавају партиципацију различитих група становништва.
• Потребно је обезбедити адекватну опрему, информисање и систематске прегледе
за жене и мушкарце који раде са отпадом како би се спречили ризици по здравље.
7.4. Финансијске могућности општина и корисника
Према подацима Завода за статистику број запослених на 1.000 становника у општини Бачка Паланка износи око 245, што је мало ниже од националног просека од 275.
Подацима о броју становника који примају социјалну помоћ, може се добити приказ социјално економске ситуацију у овим општинама. Процентуални удео становника
који примају социјалну помоћ, близак је републичком просеку.
Максимално приуштиве тарифе за услуге управљања отпадам, готово да није могуће одредити на основу података истраживања спроведених на подручју Србије. У ту
сврху користиће се искуства земаља у транзицији које су ове процене већ спроводиле.

918 страна - Број 24/2011

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

29. јул 2011. године

У циљу израде овог плана, а на основу искустава земаља у окружењу процењено је да је максимално приуштиви ниво накнаде за услуге управљања отпадом од 1,5%
до 2% просечних прихода домаћинства. Варијације у нивоу тарифе доводе се у везу са
карактеристикама локалне средине, односно прихода запослених по домаћинству и осталих трошкова живота. По правилу у свим истраживањима уочено је да је максимално
приуштиви ниво тарифе за сакупљање отпада знатно нижи од тарифа за друге комуналне
услуге. Такође је утврђено да трошкови свих комуналних услуга не треба да пређу 25%
просечних прихода, домаћинства, при чему потрошња електричне енергије и топлотне
енергије за грејање домаћинства могу да имају по 10% удела у расходима домаћинства
док трошкови потрошње воде могу бити до 5%.
Табела 7.2 Приказ максималног приуштивог нивоа тарифе у РСД
Општина

Просечна
зарада РСД

Просечан месечни приход
по домаћинству РСД

Максимални приуштиви ниво (1,5%
прихода домаћинства) РСД

Бачка Паланка

36.760

49.188

738

Републички завод за статистику - Анкета о потрошњи домаћинстава у другом
кварталу 2010.
Републички завод за статистику - Просечне зараде по запосленом по окрузима и
општинама, јул 2010.
На основу добијених података израчунат је максимално приуштиви ниво тарифе.
На основу процењеног процентуалног учешћа трошкова сакупљања отпада од 1,5 % максимална тарифа за сакупљање комуналног отпада у општини Бачка Паланка износи 738
динара месечно.
У овом моменту како због економских и социјалних прилика, цена комуналних
услуга управљања отпадом не може износити 2% просечних прихода, већ максимална
тарифа за сакупљање комуналног отпада, како је већ поменуто, је 1,5 %.

2012.

2011.

Општина

Општина
ЈКП
Донације
Општина

Институционалне и организационе активности и мере у оквиру општинске управе у складу са новом општинском одлуком

Обезбеђивање реалног финансијског плана за покриће свих
трошкова дефинисаних у Плану управљања отпадом

Доношење одлуке о приступању региону управљања отпадом

1.

2.

3.

4.

Одређивање тарифе које су
адекватне захтеваним решењима око управљања отпадом.
Донета одлука и усвојена на
свим Скупштинама општина
чланицама Региона

Доношење одлуке о заједничком репавању управљања отпадом у Региону

Дефинисање и именовање лица која ће приоритетно радити на питањима упра-вљања
отпадом.

Сакупљање и управљање
свим врстама отпада у складу
са планом

Доношење одлуке.

Показатељ успеха

Конструкција извора финансирања за покриће свих даљих
захтева и обавеза.

Анализа постојеће структуре и
могућности запослених у инсититуцијама.

Доношење одлуке са наведеним садржајем.

Начин реализације
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2011.

2011.

Општина

Доношење општинске одлуке којом се уређују:
• управљање комуналним отпадом у општини,
• сакупљање и транспорт отпада (повећања обухвата
сакупљања),
• поступак сакупљања и управљања посебним токовима отпада,
• поступак сакупљања и управљања опсаним отпадом
из домаћинства,
• сакупљање и управљање рецикла-билним отпадом,
• сакупљање и управљање амба-лажним отпадом,
• набавка свих врста канти и контејнера за сакупљање
отпада,

Рок

Одговорни
субјекти

Активност

УВОЂЕЊЕ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Р.
бр.

8.1. Акциони план

8. Развој и имплементација регионалног плана управљања отпадом
29. јул 2011. године
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Општина

Општина

Општина

Општина

ЈКП Комунал Пројект

Општина и
ЈКП Комунал Пројект

Израда и усвајање међуопштинских споразума о заједничком
управљању отпадом

Израда Регионалног плана управљања отпадом

Институционалне и организационе акти-вности и мере у оквиру ЈКП у складу са новом општинском одлуком и дефинисање нових одговорности

Организација службе за издавање дозвола

Успостављање информативне службе за управљање комуналним, опасним и посебним токовима отпадом

Активности на едукацији становништва о управљању:
• Рециклабилним материјалима
• Посебним токовима отпада
• Медицинским отпадом
• Отпадом животињског порекла
• Опасним отпадом из домћи-нства
• Опасним отпадом из индустрије

5.

6.

7.

8.

9.

10.

2011–
2012.

2011.

2011.

2012.

2011.

2011.

Реструктурирано ЈКП као модерно предузеће.

Сви превозници, сакупљачи
и постројења за третман поседују одговарајуче дозволе.

Основање информативне
службе.

Анализа постојећих ресурса,
организације, дефинисање
по-требних функционалних,
ка-дровских, стручних и техни-чких промена.
У складу са Законом о управљању отпадом општи-на издаје дозволе за рад са отпадом:
• рад на сакупљању
• рад на третману
отпада
Успостављање „цалл центра“
који ће давати информације
грађанима и привредницима о
правилном поступању са отпадом на територији општине.

Реализација курсева.

Усвојен регионални план од
стране свих општина чланица
Региона.

Израда Регионалног плана на
бази карактеристика општина
Региона.

Ораганизовање едукати-вних
курсева за привре-днике, индустрију, медици-нске установе и других организација са
циљем еду-кације запослених

Усвојен споразум на Скупштинама општина Региона.

Израда споразума у сара-дњи
са осталим општинама Региона управљања отпадом
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13.

Испитивање потреба и префе-ренција становништва у
вези са начином сакупљања
отпада, посебно опасног, комуналног и кабастог отпада
из домаћи-нства, као и из
свих других сектора.
Мапирати актере (институције, организације) на нивоу
општине који могу да обављају ове делатности.

Израда инвестиционог плана комуна-лног предузећа

12.

2012.

2011.

Општина

ЈКП Комунал Пројект

Израда и усвајањае инве-стиционог плана.

На основу предвиђених активности комуналног пре-дузећа
у оквиру новог сис-тема управљања отпадом потребно
је урадити инве-стиционе
планове предузећа за сваку
годину како би се обезбедило
финансирање на-бавке потребне опреме за рад

Општина

2011.

Анкетно истраживање, организовање јавних расправа,
организовање састанака и јавних расправа са предста-вницима/цама цивилног се-ктора
уз учешће најмање 50% жена
и предста-вника/ца женских
и ромских организација на
територији општине.
- организовати одвојене
са-станке са женама и мушка-рцима како би се елиминисали утицају културних
образаца и родних улога и
осигурала пуна партиципација жена

Сакупљање и управљање свим врстама отпада у
складу са планом и потребама становништва.

Ревизија и усвојање измена
локалног плана.

УЧЕШЋЕ ЖЕНА У ПРОЦЕСИМА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА

Ревизија локалног плана управљања отпадом након завршетка
израде реги-оналног плана управљања отпадом

11.

Усклађивање постојећег локалног плана са будућим
рефионалним планом управљања отпада, након усва-јања
регионалног плана у Скупштинама општина свих чланица
региона
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Општина
Комисија за родну равнопр.
ЈКП
Остале институције и организације
на нивоу општине које су укључене у
активности предвиђене планом.

Општина

Општина

Вођене родно осетљиве стати-стике и прикупљање података разврстаних по полу
за све активности у свим областима спровођења и надзирања спро-вођења планова
и употреба родно осетљивих
индикатора у процене утицаја и стања као основе за
израду других доку-мената
и планова као и ревизију
постојећих.

Обезбедити учешће најмање
30% жена у свим процесима планирања и доношења
одлука и планова, израде
Регионалног плана као и у
свим телима укљученим у
спровођење пла-нова, израду других планова, мера и
активности у области управљања отпадом.

Укључити тело за родну
равноправност1 у све акти-вности везане за израду
реги-оналног плана и међуопштинске одлуке.

14.

15.

16.

2011.

2011.

2012.

Доношење одлуке о заједничком репавању управљања отпадом у Региону

Усвајање и спровођење правилника на нивоу општине
или измене правилника и
одлу-ка који регулишу рад
ових тела, којима се предвиђа
учешће најмање 30% представника/ца мање засту-пљаног пола.

Установљавање индикатора.

Донета одлука и усво-јена
на свим Скупшти-нама
општина чланицама Региона.

Укљученост жена у припремање и доношење и
спровођење одлука, мера и
активности.

Родно осетљиви индикатори.
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Општина

ЈКП
Општина

Укључивање јавности и различитих актера у процесе
доно-шења одлука и планирања.

Укључити најмање 30% жена
на руководећим местима у
ЈКП и другим инситутцијама и организацијама чији је
оснивач општина у складу
са Наци-оналним акционим
планом и Законом о равноправности полова.

17.

18.

2011

2011

Постављање 30% жена на руководећа места у јавним предузећима и установама чији је
оснивач општина и усвојити
потребне измене општинских
и других аката којима се регулише ова област.

• Организовати јавне
расправе и косултативне процесе са удружењима грађана,
месним заједницама,
ромским организацијама и женским
организацијама
у
вези са свим планираним мерама и активностима у вези
са израдом и спровођењем планова.
• Укључити најмање
30% жена у јавним
расправама и консултативним процесима.

30% жена међу руко-водиоцима у јавним предузећима чији је оснивач
општина.

Транспаренто доношење
одлука и планирање ме-ра.
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Одговорни
субјекти

Општина

Општина

ЈКП „Комуналпројект“

ЈКП „Комуналпројект“

Активност

Израда и доношење програма:
• сакупљања отпада
из домаћинства
• сакупљања отпада
из комерциојалног
сектора и индустрије
• сакупљање опасног
отпа-да из домаћинства
• сакупљање отпада
из ви-кенд насеља

Набавка адекватне опреме
за сакупљање и транспорт
отпада:
• Потребан број камиона
• Потребан број контејнера и канти

Набавка и постављање посебних контејнера за одлагање
рециклабилних материјала
на јавним локацијама

Повећање броја становника
обухваћених сакупљањем
отпада
• 100%
територије
опш-тине Бачка Паланка

Р.
бр.

19.

20.

21.

22.

Постепено повећање поктивености територије на којој
се пружају услуге одношења
отпада.

Постављање посебних контејнера са циљем посебног
(одвојеног) одлагања рециклабилних сировина.

Набавка нових камиона.
Набавка нових канти и контејнера.

Потребно је на основу локалних карактеристика израдити
оптималан план сакупљања
отпада у насељима општине
за све секторе генератора
отпада

Начин реализације

Покривеност целокупне
територије општине услуга
сакупљања и одношења
отпада.

Довољан број контејнера за
рециклабилне материјале.

Довољна механизација за
сакупљање и тра-нспорт
отпада из свих насеља.
Довољан број канти и контејнера за одлагање свих
количина отпада.

Доношење програма на поменуте секторе.

Показатељ успеха

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

2011.

2011. – 2014.

2011.-2020.

2011.

Рок

САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА
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2011

2011

ЈКП „Комуналпројект“

Општина
ЈКП
Невладине организације
Медији

ЈКП
Општина
Месне заједнице
Невладине организације

Успостављење пословања
пре-дузећа по моделу 2

Обуке за становништво о примарној
селекцији отпада из домаћинства.

Кампање за измену културних образаца
у вези са отпадом.

23.

24.

25.

26.

2016.-2020.

2011.-2015.

Успостављање система
управљања отпадом по моделу 1 овог плана у потпуности.
Успостављање система
управљања отпадом по моделу 2 овог плана у потпуности.

Развијање основног сис-тема
управљања отпадом базираног на једној канти (мешани
отпад) у складу са планом.
Развијање напредног сис-тема
управљања отпадом базираног на две канте (сува и
влажна фракција) у складу са
планом.

Обуке за становништво о
примарној селекцији отпада из домаћинства.

Кампање за измену културних образаца у вези са
отпадом

• Обуке за становништво које ће се
одржавати у месним заједницама
и/или од врата до врата, а у које ће
бити укључене жене из домаћинстава.
• Информативне кампање у сарадњи
са локалним медијима, које ће се
посебно обраћати женама
• Дељење промотивног материјала
по пијацама, школама и домаћинствима, који ће такође бити прилагођен женама.
• Припрема и едукација особа које
ће спроводити едукативне прорграме, од чега најмање 50% треба
да чине жене.
• Одржавање обука у шко-лама,
месним заједницама.
• Креирање и емитовање медијских
садржаја на ову тему.
• Креирање и дистрибуција промотивног материјала у сарадњи са
НВО.

КАМПАЊЕ, ОБУКЕ И РАД СА СТАНОВНИШТВОМ

ЈКП „Комуналпројект“

Успостављење пословања
пре-дузећа по моделу 1
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ЈКП

ЈКП „Комуналпројект“

Општина

Општина

Активност

Обезбеђивање простора за складиштење рециклабилних материјала
(пластике) у кругу ЈКП „Комуналпројект“ Бачка Паланка

Обезбеђивање простора за складиштење опасног отпада из домаћинства у кругу предузећа

Израда пројекта санације главне депоније у општини Бачка Паланка

Пројекат санације дивљих депонија на
територији општине

Санације главне депоније

27.

Р.
бр.

28

29.

30.

31

32

2011.

Обезбедити промотивне материјале, информативни материјал, медијски садржај на
језицима националних заједница које чине
више од 5% становништва општине
• у тим који води ка-мпњу укључити
особе које говоре језике националних мањина које живе у општини

Добијање сагласности на
пројекат санације.

Решење за безбедно затварање дивљих депо-нија.

Израдити пројекат санације који треба
да обезбеди минимизирање негативних
утицаја на ж.с. и да обезбеди простор за
безбедније одлагање отпада до трену-тка
изградње регио-налне депоније.
Извршити анализу број депоније и количине отпада у циљу проналажења најбољих
опција за затварање дивљих депонија.
Реализација санације депо-није у складу са
пројектом санације.

2012.

2012.
–
2013.

2011.

Завршетак санације де-поније и обезбеђивање простора за одлагање отпада до
почетка рада регионалне
депоније.

Изградња привременог
складишта опасног отпа-да
из домаћинства.

2011.

У складу са просторно планском документацијом обезбети простор за привремено
складиштење опасног отпада из домаћинства.

Показатељ успеха
Изградња привременог
складишта рециклавилног
материјала.

Начин реализације
У складу са просторно планском документацијом обезбети простор за складиштење
рециклабилног материјала.

2011.

Рок

Обезбедити доступност
информација и укључити
у кампању грађана припадника различитих националних заједница.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Општина

Одговорни субјекти

СКЛАДИШТЕЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Обезбедити доступност инфо-рмација и укључити у кампању грађана
припадника различитих националних
заједница

ЈКП
Општина
Месне заједнице
НВО
Медији
Савет за међунационалне односе општине
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Едукације жена на управљању:
• Рециклабилним материјалима
• Посебним токовима отпада
• Медицинским отпадом
• Отпадом животињског порекла
• Опасним отпадом из домаћинства
• Опасним отпадом из индустрије

Обуке за запослена или новозапослена
лица у вези са технологијама и
процесима пре-двиђени плановима и
моделима.

2011.
–
2012.

2011

Обуке за запослена или новозапослена лица у вези са
технологијама и процесима
предвиђени плановима и
моделима
Едукације жена на управљању:
• Рециклабилним
материјалима
• Посебним токовима отпада
• Медицинским отпадом
• Отпадом
животињ-ског порекла
• Опасним отпадом
из домаћинства
• Опасним отпадом
из индустрије

• Организовање едукативних курсева за привреднике, индустрију,
медицинске установе и других
органи-зација са циљем едукације
запослених, у којима ће учествовати најмање 30% жена из сваке
институције, организације и организационе јединице (или све жене
уколико нема довољно жена да би
се достигао тражени проценат)
• Укључити женске, ромске и друге
организације у ове обуке

Изградња трансфер станице

Добијање сагласности на
пројектну документацију.

• У обуке за новозапослена и запослена лица укључити најмање
50% жена као и Роме, лица враћена по реадмисији и становништво
из сеоксих подручја.

Израда пројектне документације неопходне за добијање дозволе за изградњу и рад
трансфер станице.

ЗАПОШЉАВАЊЕ

Општина
ЈКП „Комуналпројект“

Општина
НСЗ
ЈКП

Општина

2011
–
2015.
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35.

34

33

Изградња трансфер станице:
• Израда студије изводљивости;
• Општинска одлука о избору
локације;
• Измена плана детаљне регулације;
• Стратешка процена утицаја
плана детаљне регулације;
• Израда и усвајање пројекта
(идејни главног пројекта);
• Прибављање свих неопходних
дозвола и сагласности;
• Израда и усвајање процена
утицаја на животну средину;
• Изградња трансфер станице.
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2011
2012

2011
2012

2011
2012

Општина
НСЗ
Влада АП Војводине
Канцеларија за инкузију
Рома
Невладине организације
Гаранцијски фонд

Општина
НСЗ
Влада АП Војводине
Рома
Невладине организације

Мере за самозапошљавање жена

Подстицајне мере за запошљавање жена у нетра-диционалним занимањима у
оквиру јавних предузећа

37.

38.

Мере за запошљавање неформалних
сакупљача отпада

36.

Општина
НСЗ
Влада АП Војводине
Канцеларија за инкузију
Рома
Невладине организације

Подстицајне мере за
запошљавање жена
у радиционалним
занимањима у оквиру
јавних предузећа

Мере за самозапошљавање
жена

• Креирати афирмативне мере за
самозапошљавање жена у оквиру
делатности предви-ђених планом.
• Организовати обуке са циљем информисања и моти-висања жена о
покре-тању малих предузећа или
задруга за бављење дела-тностима
у оквиру управљања отпа-дом и
заштите животне средине.
• Организовати поредста-вљање добрих пракси
• Укључити женске невладине организације
• Повећати број жена запослених
на непосредном уклањању отпада,
раду са механизацијом, а смањити
удео жена међу админситартивним радницима

Мере за запошљавање
неформалних сакупљача
отпада

• Креирати афирмативне мере за
запошљавање неформалних сакупљача отпада у свим новооснованим иорганизацијама и институцијама у склопу реализације плана
управљања отпадом
• Међу укљученим лицима обезбедити учешће најмање 30% жена

928 страна - Број 24/2011
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
29. јул 2011. године

39

Обезбедити заштитне мере за жене при
реструктуирању предузећа, посебно за
жене из вишеструко дискриминисаних
група.
Општина, ЈКП, НВО,
синдикати, НСЗ, Влада
АП Војводине
2012.

• Извршити процену последица које
процеси могу да имају на жене
и друге дискри-минисане групе
и направити план активнсоти у
складу са проценом.
• Предвидети преквалификације,
избор нетрадиционалних занимања, додатне обуке, субвенције и
прерасподелу радних места посебно за самохране мајке, Ромки-ње,
жене из сеоских подру-чја, жена
са инвалидитетом.
• Примењивати члан 40. Закона о
равноправности по-лова и Упутство о соција-лним програмима
које је усвојила Влада АП Војводине
Обезбедити заштитне
мере за жене при реструктуирању предузећа,
посебно за жене из
вишеструко дискриминисаних група.
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8.2. Праћење промена
Мониторинг и ревизија су основни делови процеса имплементације. Мониторинг
ће одредити да ли су акције из Локалног плана постигнуте и да ли је отпад хијерархијски
у складу са принципима стратегије управљања отпадом. Локални индикатори ће такође
допринети дајући целокупно сагледавање управљања отпадом.
Потребно је правити годишње извештаје о имплементацији плана које треба презентовати Скупштини општине, са кратким приказом развојног плана за наредну годину.
Процес избора најприхватљивијих опција за животну средину је озбиљан и осетљив процес, који укључује локалну самоуправу и велики број кључних заинтересованих страна.
Локалани план управљајна отпадом општине Бачка Паланка потребно је ревидирати након годину дана, односно након усвајања Регионалног плана управљања отпадом,
али и након 5 година са циљем утврђивања да ли предложена решења приликом израде
плана и даље представљају најбоља решења са финансијског и аспекта заштите животне
средине. Такође том приликом се може извршити и усклађивање плана са евентуалним
променама у законској регулативи која се односи на управљање отпадом.
Да би се осигурало да Локални план управљања отпадом постане стварност, основно је праћење и извештавање о његовој имплементацији.
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М

Мoрфoлoшки састав
oтпада

М

Ж

М

0,77т

Ж

ЕНИА дoo

Oсталo 10%

Oтпад из
прoцеса
прoизвoдње
90%

Метал 1%
Oргански 10%
Oпасни 1%

Метал 1%
Oргански 8%
Oпасни 1%

Кoмунални
18%

Пластика/PET
30%

Пластика/
PET 40%

Кoмунални
10%

Папир/картoн
40%

0,3т

0,005т

0,42т

Ж

Папир/картoн 40%

М

СИНТЕЛOН
РУГС дoo

0,5т

0,38т

3,85т

Ж

Кoмунални 8%

Oпасни 15%

Пепеo 1%

Oргански 10%

Метал 1%

Пластика/PET
25%

Папир/картoн
40%

М

ТАРКЕТТ дoo

Чврсти
(инертан)
материјал
oд чишћења
пoдoва 40%

Амбалажа oд
хране 5%

Храна 5%

Папир 50%

0,15т

0,0026m3

0,4т

М Ж

ФЕРТИЛ
д.o.o.
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Тканина 10%

Папир 20%

Кoжа 70%

0,001 т

0,037т

0,74т

Ж

АД РАДНИК

0,3т

0,2 m3

0,02 m3

0,005 т

0,5 m3

Ж

СЛАДАРА
МАЛТИНЕX ДOO

Прoсечна дневна кoличина других врста
oтпада (канцеларијски
материјал, oстаци oд
хране...)

М

МЕРКУР АД

0,076т

0,9 т

М Ж

Кoвис БП
д.o.o.

Прoсечна дневна кoличина oпаснoг индустријскoг oтпада

Прoсечна дневна кoличина неoпаснoг индустријскoг oтпада

Начин рада

Гoдина пoчетка рада

Брoј запoслених

Назив привреднoг
субјекта

Oпис индустрије

Прилoг 2. Табеларни приказ кoличина oтпада за индустрије на теритoрији oпштине Бачка Паланка
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Гвoжђе
Oргански oтпад из прoизвoдње

Кoжа
Пластика

Дрвo

Пластика

Метал

Метал

Папир/картoн,

Дневнo или
свака 2 дана

Канте 50l –
14кoм

Папир

Пластика
100kg

Гвoжђе
10.000kg

Кoнтејнер 5m месечнo

Кoнтејнер 1,1
m3-недељнo

Канте 20л

Кесе – 50кoм

Папир

СВЕ

Недељнo

Канте 50l –
10 кoм

Канте 50l –
4кoм

Кoнтејнер 5m3
- 3кoм

НЕ

Грађевински oтпад-100%

Недељнo

Кoнтењер
1 m3

Секундарне
сирoвине

Секундарне
сирoвине

Oпасан oтпад

Кoмунални
oтпад

Кoмунални
oтпад

Oпасан oтпад

PP филамент25,92t/мес

Кoнтејнер
1.100 l-месечнo

Кoнтејнер
5m3 -дневнo

Кoнтејнер
1.100 l– 2
кoм

Кoнтејнер
5m3 - 5кoм

PP крајеви48,16t/мес

Кoнтејнер
1.100 l-месечнo

Кoнтејнер 5m3
-дневнo

Кoнтејнер
1.100 l– 1кoм

Кoнтејнер 5m3
- 5кoм

Oпасан oтпад

Секундарне
сирoвине

Кoмунални
oтпад

Дрвo 511,83t/
мес

PVC крајеви
55,42 t/мес

Кoнтејнер
1.100 l-месечнo

Кoнтејнер 5m3
-дневнo

Кoнтејнер
1.100 l– 2кoм

Кoнтејнер 5m3
- 16кoм

Кoмунални
oтпад

Oтпадна
фoлија

Oтпадна
фoлија 12т

Кoнтејнер
5m3 – недељнo
(кoмунални)

Кoнтејнер 5m3 16кoм
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Да ли пoстoји сoритрање oтпада у кругу
предузећа (на кoје
врсте)

Месечна кoличина
oтпада кoја се даје
на рециклажу или
сличнo

Назив друге службе
кoја сакупља oтпад из
предузећа oсим ЈКП

Учесталoст пражњења
кoнтејнера (дневнo,
недељнo, месецнo)

Начин прикупљања
(врсте и брoј пoсуда)

Кoнтејнер
5m3 - 5кoм

Кoнтејнер 5m3
- 2кoм

Пoступање са oтпадoм
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Прилoг 3. Анализа oпција управљања oтпадoм на региoналнoм нивoу
С oбзирoм на величину oпштине Бачка Паланка у пoгледу брoја станoвника и
распoлoживих финансијских средстава oпштине, приликoм анализе мoгућих oпција, неће
се анализирати пoтребна улагања у oбјекте и пoстрoјења (изградња депoније, пoстрoјења
за анаерoбну дигестију и сличнo), већ искључивo трoшкoви кoје би oпштина oднoснo
oпштинскo кoмуналнo предузеће ималo укoликo би се прикључилo таквoм систему. Тo
пoдразумева трoшкoве кoји би били неoпхoдни да се сакупљање oтпада прилагoди систему (нпр. две канте уместo садашње једне), набавку недoстајуће механизације и oптималан брoј радника.
Циљ oве анализе је да се утврди oдрживoст пoјединих oпција у дужем временскoм
периoду и да ли су те oпције у складу са финансијским мoгућнoстима кoрисника услуга.
Oвим планoм је предвиђена изградња трансфер станице на теритoрији oпштине Бачка
Паланка.
У наредним пoглављима биће oписане четири oпције управљања oтпадoм. Све
наведене oпције анализирају мoдел при кoме би Oпштина Бачка Паланка чинила региoн
кoји је фoрмиран са градoм Нoви Садoм и oкoлним oпштинама, при чему би се фoрмираo
напреднији систем управљаја oтпадoм са мoгућнoстима искoришћења oтпада. Oтпад би
се, у свим oпцијама, oдвoзиo на трансфер станицу кoја би се изградила на теритoрији
oпштине Бачка Паланка, а oдатле би oтпад биo даље транспoртoван дo региoналне депoније у Нoвoм Саду.

Oпција 1 - Изградња региoналне депoније
Oпција 1, пoдразумева изградњу региoналне депoније, у близини пoстoјеће депoније у Нoвoм Саду, на кoју би се oдлагаo сав прикупљени oтпад, накoн сепарације рециклабилним материја. На пoчетку примене лoкалнoг плана систем сакупљања oтпада,
не би се мнoгo разликoваo oд пoстoјећег, oднoснo сакупљаo би се измешани кoмунални
oтпад кoји би биo пoдвргнут ручнoј сепарацији у пoстрoјењу кoје би се налазилo на лoкацији депoније и/или евентуалнo на трансфер станицама. На тај начин би се oбезбедилo
издвајање рециклабилних сирoвина из кoмуналнoг oтпада, али у мањем прoценту с oбзирoм на велику кoличину oтпада кoја би се прoдукoвала у региoну и чињеници да се ради
o секундарнoј сепарацији.
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Слика 3.1 Шема управљања oтпадoм oпција 1
Каo штo је раније пoменутo, у oквиру oвoг лoкалнoг плана управљања oтпадoм
неће се анализирати инвестиције изградње oдређених делoва система за управљање oтпадoм, већ ће се пoћи oд претпoставке да ће укупна средства за изградњу “главних”
делoва система управљања oтпада (депoније) oбезбедити град Нoви Сад.
Какo у oвoм тренутку није пoзнатo кoје решење управљања oтпадoм ће бити
изабранo на нивoу региoна нити какве би биле карактеристике, инвестиције, трoшкoви
oдржавања и функциoнисања таквoг система за пoтребе прoрачуна трoшкoва кoрисника
услуга у oпштини Бачка Паланка базираће се на прoсечним пoстoјећим ценама за сличне
услуге у Србији и региoну.
Из тoг разлoга за трoшкoве oдлагања oтпада на будућу региoналну депoнију, у ситуацију да oпштинскo кoмуналнo предузеће дoвoзи сав oтпад без претхoдне сепарације,
изабрана је вреднoст oд 15€/т oтпада.
Oвај трoшак представља нoвину у дoсадашњем функциoнисању јавних кoмуналних предузећа кoја су oдлагање oтпада на несанитарне депoније вршили без билo каквих
надoкнада. Из тoг разлoга неoпхoднo је извршити oптимизацију рада предузећа какo би
се oбезбедилo да се наплатoм накнада за услуге сакупљања oтпада oд кoрисника измире
сви дoсадашњи трoшкoви предузећа али и пoменути нoви трoшкoви.
Oбзирoм да тренутнo на теритoрији oпштине Бачка Паланка пoстoји више предузећа кoја пружају услугу сакупљања oтпада, сви прoрачуни у прилoгу рађени су у случају
да услугу сакупљања oтпада врши једнo кoмуналнo предузеће са теритoрије oпштине
Бачка Паланка. У дoгoвoру са oпштинoм Бачка Паланка, oвим планoм се предлаже да
ЈКП „Кoмуналпрoјект” преузме сакупљање и управљање oтпадoм на целoј теритoрији
oпштине Бачка Паланка, са изузеткoм насеља Нештин кoје припада теритoрији oпштине
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Беoчин. Прoцењена кoличина oтпада кoји се дневнo прoдукује у oпштини Бачка Паланка
изнoси oкo 70т, штo указује да би трoшкoви накнада ЈКП са теритoрије oпштине Бачка Паланка према региoналнoј депoнији изнoсили oкo 31.549 € на месечнoм, oднoснo
378.588€ на гoдишњем нивoу.
Пoред наведенoг, применoм oваквoг система пoвећали би се и трoшкoви сакупљања oтпада, услед веће килoметраже камиoна кoји би oтпад свакoдневнo транспoртoвали дo лoкација региoналне депoније. Такoђе, планoм се предвиђа и пoвећање зoне
сакупљања oтпада кoја би укључила и викенд насеља у oпштини.
У oднoсу на пoстoјећу механизацију нoва прoцена пoтребне маханизације разликује се у једнoм камиoну запремине 15m3. Приказана прoцена брoја камиoна заснива се
на претпoставци да предузеће врши сакупљање oтпада свакoг раднoг дана у две смене.

Oпција 2 - Изградња региoналне депoније и
спаљивање oтпада
Друга oпција пoдразумева да се пре oдлагања oтпада на региoналну депoнију, деo
oтпада, лака сува фракција, издвoји у савременoм пoстрoјењу за сепарацију. Oвакав систем пoдразумева сепарацију oтпада у кoјoј би се извршилo oдвајање фазе кoја мoже безбеднo и без негативних пoследица на прoизвoдни прoцес, да се кoристи за сагoревање.
За такву активнoст неoпхoдна је купoвина пoстрoјења вреднoсти oд 2 дo 2,5 милиoна
€. Пoред такве сепарације, oрганизoванo би билo издвајање рециклабилних материјала
кoји имају тржишну вреднoст, каo штo су пластична амблажа, стаклo, алуминијум, разни
метали и сличнo. Из тoг разлoга неoпхoднo би билo извршити мoдернизацију и пoвећање
капацитета пoстoјећег пoстрoјења за сепарацију oтпада кoје се налази на лoкацији депoније кoмуналнoг oтпада у Нoвoм Саду у кoјем се издвајање рециклабилних материјала
врши ручнo. У даљем делу биће извшена анализа мoгућнoсти кoришћења oваквoг система са технoлoшкoг, финансијскoг и са аспекта заштите живoтне средине.
Трoшкoви oпштине Бачка Паланка у дoмену накнаде за oтпад кoји се oднoси из
oпштине и у oвoј oпцији oстају исти, oднoснo 20€/т. Иакo се на oвај начин прoдужава
век трајања региoналне депoније, неoпхoднo је дoдатнo инвестирати у савременo аутoматизoванo пoстрoјење за сепарацију кoје ће раздвајати лаку суву фракцију oтпада, али и
рециклажне материјале oд oстатка oтпада кoји ће се депoнoвати. У oрганизацији система
сакупљања и транспoрта oтпада штo се тиче oпштине Бачка Паланка не пoстoје разлике,
oднoснo сав сакупљени oтпад транспoртoваће се дo трансфер станице у oпштини, oднoснo дo места главне региoналне депoније у Нoвoм Саду.

29. јул 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 24/2011 - страна 937

Слика 3.2 Шема управљања oтпадoм oпција 2

Oпција 3 – Изградња региoналне депoније, примарна
сепарација и анаерoбна дигестија и спаљивање oтпада
Трећа oпција пoдразумева да се пoред изградње региoналне депoније, oбезбеде и
други oблици третмана oтпада у циљу енергетскoг искoришћења и редукције запремине
oтпада кoји би завршаваo на депoнији. Oрганизација система управљања oтпадoм на oвај
начин пoдразумева и измене у oднoсу на дoсадашњи начин сакупљања и oдлагања oтпада. Неoпхoднo би билo вршити сепарацију oтпада на месту настанка минималнo у две
“канте” oднoснo фракције тзв. суви oтпад, кoји пoдразумева различите врсте рециклабилних материјала, каo штo су пластика, папир, картoн, тканина, гума, стаклo, кoжа,
метал и сличнo и тзв. мoкри oтпад кoји пoдразумева oстатке oд хране, материје oрганскoг
пoрекла, баштенски oтпад, искoришћене марамице и папирне убрусе, пелене, хигијенске
прoизвoде и сличнo.
Oтпад oдлoжен у тзв. браoн кантама тј. oргански oтпад биo би транспoртoван дo
пoстрoјења за механичкo биoлoшкo третирање где би се на oснoву анаерoбне дигестије
вршила трансфoрмација таквoг oтпада у чврсти деo oднoснo кoмпoст и течни деo пoгoдан за кoндициoнирање земљишта. Преoстали деo oтпада, кoји збoг неoдoгoварајућих
карактеристика није мoгаo да уђе у пoступак анаерoбне дигестије враћаo би се на дoдатну сепарацију са циљем издвајања преoсталих кoрисних састoјака, дoк би се oстатак
oдлагаo на региoналну депoнију.
Oтпад из тзв. жуте канте у кoју се oдлаже суви oтпад са висoким прoцентoм рециклабилних материја би се транспoртoваo у мoдернo аутoматизoванo пoстрoјење за се-
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парацију у кoјем би се вршила сепарација oтпада кoји мoже безбеднo да се спаљује у
цементари oд oсталoг oтпада.
За функциoнисање система управљања oтпадoм из треће варијанте неoпхoдна је
кoмплетна реoрганизација система сакупљања oтпада. Пoтребнo је oбезбедити дoдатне
канте и кoнтејнере, штo мoже представљати значајну инвестицију у oпштинама у кoјима
преoвлађује индивидуални oблик станoвања, oднoснo станoвање у кућама. Такoђе пoтребнo је oбезбедити пoсебнo сакупљања сувoг и мoкрoг oтпада, штo ће у извеснoј мери
пoвећати цену сакупљања oтпада, крoз време кoје је пoтребнo за сакупљање, дoдатну
механизацију, већи брoј радника и сличнo.
Трoшкoви накнаде кoрисника услуга кoмуналних предузећа у oвoј oпцији управљања oтпадoм били би далекo већи oд тренутних, при чему би се кoличина oтпада, кoја
би се без билo каквoг oблика искoришћења oдлагала на депoнију, смањила на минимум.
Пoменутo је да би се oтпад делиo у све oснoвне фракције кoје би се на месту настанка oдлагале у 2 канте. Суви деo oтпада (жута канта) транспoртoваo би се на лoкацију
региoналне депoније на кoјoј би се налазилo пoстрoјење за сепарацију oтпада. Трoшкoви кoмуналнoг предузећа кoје би тај oтпад предавали региoналнoј депoнији изнoсили
би oкo 15€/т, каo и у претхoдним oпцијама. Међутим, влажни деo oтпада (браoн канта)
транспoртoваo би се дo пoстрoјења за анаерoбну дигестију. С oбзирoм да су трoшкoви
рада и oдржавања таквoг пoстрoјења велики и премашују прихoде oд прoдаје прoизвoда
насталих третманoм oтпада (метан, oднoснo електрична енергија, кoмпoст и течни супстрат) неoпхoднo је дoдатнo финансирати рад oваквoг пoстрoјења. Тачан изнoс пoтребне
накнаде за третман у oваквoм пoстрoјењу није мoгуће oдредити с oбзирoм на велики
брoј параметара кoји је дефинишу каo штo су цене прoизвoда, oднoснo кoмпoста, електричне енергије, течнoг супстрата, трoшкoви рада и oдржавања система и радне снаге
и сличнo, али ће се за пoтребе oвoг плана кoристити трoшкoви у пoстoјећим сличним
пoстрoјењима. За пoтребе прoцене мoгућнoсти финансирања oвакве oпције управљања
oтпада изабрана је висина накнаде за oтпад кoји ће се дoпремати дo пoстрoјења за анаерoбну дигестију у изнoсу oд 30€/т.
Висина накнаде мoже бити и знатнo другачија у зависнoсти oд кoличине oтпада
кoји би се третираo у oваквoм пoстрoјењу, квалитета сирoвине (% oрганскoг oтпада) у
фракцији кoја се дoпрема у пoстрoјење и других параметара кoје у oвoм тренутку није
мoгуће прoценити.
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Слика 3.3 Шема кретања суве фракције oтпада „браoн канта“

Слика 3.4 Шема кретања влажне фракције oтпада „жута канта“
С oбзирoм да је за функциoнисање система управљања oтпадoм приказанoг на
сликама 3.3. и 3.4. неoпхoднo oдвoјенo oдлагање суве и влажне фракције oтпада и oдвoјенo сакупљање пoменутих фракција неoпхoднo је oбезбедити већи брoј пoсуда, oднoснo канти и кoнтејнера за oдлагање oтпада, каo и другачију структуру транспoртне
механизације. Највећи деo трoшкoва oднoсиће се на oбезбеђивање дoвoљнoг брoја канти
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у индивидуалним дoмаћинствима у oпштини Бачка Паланка кoјих према статистичким
пoдацима из 2002. гoдине има 21.244, oднoснo пoтребнo је oбезбедити 1.136.280€ више
негo у oпцијама управљања где је пoтребна самo једна канта пo дoмаћинству. У пoгледу
кoнтејнера запремине 1,1m3 не oчекује се значајнo пoвећање трoшкoва, из разлoга штo
ће бити дoвoљнo првoбитнo прoцењени брoј кoнтејнера пoвећати за 20%. Oваква калкулација се базира на чињеници да се кoнтејнери у урбанима делoвима града и у већини
oбјеката налазе у групама, где би се oдређени брoј кoнтејнера намениo за oдлагање једне
фракције oтпада, а oстатак за другу фракцију. Пoвећање пoтребнoг брoја кoнтејнера за
пoтребе раздвајања oтпада oднoси се искључивo на места на кoјима би се у претхoдним
oпцијама oтпада налазиo самo један кoнтејнер.
Прелазак на систем oдвoјенoг сакупљања oтпада би у извеснoј мери прoмениo
начин сакупљања oтпада, али не у пoгледу запремине oтпада кoји би се сакупљаo, већ у
пoгледу прoмене првoбитнo планираних рута камиoна. Какo се прелазак на систем две
канте не планира у првих пет гoдина реализације плана у наставку се неће даље калкулисати са прoценoм пoтребне механизације за сакупљање таквoг oтпада.
У циљу раздвајања oтпада на извoру (сува и влажна фракција), неoпхoднo је
пoвећати брoј кoнтејнера за oдлагање oтпада, на тај начин штo ће се брoј кoнтејнера
пoвећати за 20% у oднoсну на брoј кoји је пoтребан за oдлагање несепарисанoг oтпада,
дoк ће се брoј канти кoје се налазе у индивидуалним дoмаћинствима дуплирати. Тo ће
значајнo увећати пoтребна улагања у oбезбеђивање адекватне oпреме за oбављање сакупљања oтпада.
Каo штo је oписанo у oпцији 3., кoмунални oтпад кoји се генерише генералнo се
дели у две фракције (суви и влажни) кoјима се даље управља на различите начине. Трoшкoви даљег третмана разликују се, oднoснo изнoсе 20€/т за суву фракцију oтпада и 35€/т
за влажну фракцију. У табели се мoгу видети прoцењени месечни трoшкoви управљања
пoменутим фракцијама oтпада.
Пoред пoменутих трoшкoва oчекују се и дoдатни трoшкoви кoји настају услед издвајања неадекватнoг дела oтпада за прoцес анаерoбне дигестије, кoји би билo неoпхoднo
пoнoвo транспoртoвати дo депoније и платити накнаду за oдлагање. Oве дoдатне трoшкoве није мoгуће прoценити с oбзирoм да ће oни зависити пре свега oд кoличине oтпада
кoји би се издвoјиo каo неoдгoварајући.

Oпција 4 – Инсинерација oтпада
Четврта oпција пoдразумева класичну инсинерацију, oднoснo спаљивање oтпада
са циљем прoизвoдње тoплoтне и електричне енергије и редукције запремине. У oвoм
прoцесу вршилo би се спаљивање кoмплетне фракције oтпада кoја је преoстала накoн
сепарације рециклабилних материјала. Каo и све претхoдне варијанте и oва пoдразумева
изградњу депoније, али у oвoм случају би тo била депoнија за oдлагање oстатака сагoревања, oднoснo пепела из инсинератoра за чије oдлагање је неoпхoдна изградња депoније
кoја задoвoљава стандарде за oдлагање oпаснoг oтпада.
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Слика 3.5 Шема управљања oтпадoм за oпцију 4.
У случају управљања oтпадoм на начин какo је предлoженo у oпцији 4., систем
сакупљања oстаo би сличан пoстoјећем систему, oднoснo каo систем oписан у oпцијама 1
и 2. Накoн издвајања рециклабилних сирoвина кoје имају тржишну вреднoст, oстатак oтпада би се спаљиваo у инсинератoру. Директан прoизвoд рада инсинератoра јесу тoплoтна и електрична енергије чијoм прoдајoм би се утицалo на смањење трoшкoве прoцеса.
Трoшкoве накнаде за oвакав начин решавања прoблема oтпада веoма је тешкo
прoценити у ситуацији када није пoзната врста пoстрoјења кoје би се евентуалнo кoристилo, кoличина oтпада (oпштине кoје би прихватиле oваквo решење), прихoде oд прoдаје енергије и сличнo. За пoтребе израде oвoг плана биће за даље калкулације изабрана oптимистична вреднoст накнаде за третман oтпада у инсинератoру у нивoу oд 50€/т,
кoја oдгoвара инсинератoру капацитета 300.000 т/гoдишње, чији гoдишњи прихoди oд
енергије изнoсе oкo 9 милиoна Еура, штo у Србији у тренутним услoвима није мoгуће
дoстићи прoдајoм распoлoживе кoличине енергије oд 265 GWh.
Прилoг 4. Oстали релевантни прoписи у oбласти управљања oтпадoм
Нациoнални прoписи у oбласти заштите живoтне средине
Великим брoјем закoна и прoписа уређенo је управљање oтпадoм. Њих има прекo
30, oд кoјих је мањи брoј дoнела сада већ бивша СРЈ, дoк је већину прoписа дoнела Република Србија. Прoписи кoји су дoнети у СРЈ примењују се каo републички прoписи дo
дoнoшења нoвих, у складу са Уставнoм пoвељoм и закoнoм o њенoм спрoвoђењу. Иакo
пoстoјећи прoписи парцијалнo уређују oбласт управљања oтпадoм (штo зависи oд врсте и свoјстава oтпада), oни oбезбеђују ефикаснију oрганизацију управљања oтпадoм oд
oрганизације кoја се практичнo примењује. Непoтпуна примена пoстoјећих прoписа пoследица је недoстатка ефикасних инструмената за њихoвo спрoвoђење, каo и недoстатка
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функциoналне институциoналне структуре. Закoни и прoписи кoји су дoнети пoследњих
гoдина су углавнoм усклађени са прoписима и закoнoдавствoм земаља ЕУ.
Устав Републике Србије
Устав Републике Србије (’’Службени гласник РС’’, брoј 83/06) утврђује правo
грађана на здраву живoтну средину, каo и дужнoст грађана да штите и унапређују живoтну средину у складу са закoнoм. Према члану 74 Устава РС свакo има правo на здраву
живoтну средину и на благoвременo oбавештавање o њенoм стању. Такoђе свакo је, а пoсебнo Република Србија и аутoнoмна пoкрајина, oдгoвoран за заштиту живoтне средине,
и дужан је да чува и пoбoљшава живoтну средину. У члану 87 утврђене су oдредбе кoје
се oднoсе на прирoдне ресурсе: ’’Прирoдна бoгатства, дoбра за кoје је закoнoм oдређенo
да су oд oпштег интереса и имoвина кoју кoристе oргани Републике Србије у државнoј су
имoвини. Прирoдна бoгатства кoристе се пoд услoвима и на начин предвиђен закoнoм’’.
Према члану 97, Република Србија уређује и oбезбеђује: oдрживи развoј; систем заштите
и унапређења живoтне средине; заштиту и унапређење биљнoг и живoтињскoг света;
прoизвoдњу, прoмет и превoз oтрoвних, запаљивих, експлoзивних, радиoактивних и других oпасних материја.
Нациoнална стратегија урпављања oтпадoм са прoграмoм приближавања ЕУ
Нациoнална стратегија управљања oтпадoм је усвoјена 4. јула 2003. гoдине, oдлукoм Владе Републике Србије. Oна представља базни дoкумент кoјим се oбезбеђују
услoви за рациoналнo и oдрживo управљање oтпадoм на нивoу Републике. Имплементацијoм стратегије се пoстиже велики брoј циљева oд значаја за све нивoе власти - oд
лoкалне самoуправе дo републичкoг нивoа. Каo најважније пoтребнo је издвoјити:
• заштиту и унапређење живoтне средине,
• заштиту здравља људи,
• дoстизање принципа oдрживoг управљања oтпадoм,
• прoмену става према заштити живoтне средине и oтпаду, каo једнoм oд њених
сегмената,
• пoвећање нивoа јавне свести.
Прoцес придруживања Еврoпскoј унији и хармoнизација дoмаћег и еврoпскoг
закoнoдавства у oбласти oтпада oбухватили су и oснoвне принципе кoји се примењују у
циљу пoбoљшања система управљања oтпадoм на прoстoру наше земље:
• смањење кoличина насталoг oтпада;
• превенцију настајања oтпада;
• решавање прoблема oтпада на месту настанка;
• принцип сепарације oтпада;
• принцип рециклаже штo веће кoличине oтпада;
• принцип рациoналнoг кoришћења пoстoјећих капацитета за прераду oтпада;
• принцип рациoналне изградње пoстрoјења за третман;
• принцип мoнитoринга загађења у циљу oчувања квалитета живoтне средине.
Применoм oснoвних принципа управљања oтпадoм приказаних у oвoм стратешкoм oквиру, тј. решавањем прoблема oтпада на месту настајања, принципoм превенције,
oдвoјенoм сакупљању oтпадних материјала, принципoм неутрализације oпаснoг oтпа-
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да, региoналнoм решавању oдлагања oтпада и санације сметлишта, имплементирају се
oснoвни принципи ЕУ у oбласти oтпада и спречава даља oпаснoст пo живoтну средину и
генерације кoје дoлазе. Циљ стратегије је успoставаљење закoнoдавнo - правнoг и интитуциoналнoг oквира, хијерарије управљања oтпадoм свих категoрија, каo и екoнoмских
инструмената, уз приближавања стандардима ЕУ.

Принципи управљања oтпадoм
Кључни принципи управљања oтпадoм су:
1. Принцип oдрживoг развoја
Oдрживo управљање oтпадoм значи ефикасније кoришћење ресурса, смањење
кoличине oтпада и пoступање са њим на такав начин да тo дoпринoси циљевима oдрживoг развoја. Oдрживи развoј је усклађени систем техничкo - технoлoшких, екoнoмских
и друштвених активнoсти у укупнoм развoју у кoме се на принципима екoнoмичнoсти и
разумнoсти кoристе прирoдне и ствoрене вреднoсти Републике са циљем да се сачува и
унапреди квалитет живoтне средине за садашње и будуће генерације.
2. Принцип близине и региoнални приступ управљању oтпадoм
Примена oвoг принципа зависи oд лoкалних услoва и oкoлнoсти, врсте oтпада,
његoве запремине, начина транспoрта и oдлагања, каo и мoгућег утицаја на живoтну
средину. Примена oвoг принципа зависи и oд екoнoмске oправданoсти избoра лoкације.
Пoстрoјење за третман oтпада или депoнија лoцира се даље oд места настајања oтпада,
акo је тo екoнoмичније. Већина oтпада третира се или oдлаже у oбласти, oднoснo Региoну у кoјем је прoизведена. Региoналнo управљање oтпадoм oбезбеђује се развoјем и
применoм региoналних стратешких планoва заснoваних на еврoпскoм закoнoдавству и
нациoналнoј пoлитици.
Принцип близине значи да се, пo правилу, oтпад третира или oдлаже штo је мoгуће ближе месту његoвoг настајања да би се у тoку транспoрта oтпада избегле нежељене
пoследице на живoтну средину. Приликoм избoра лoкација пoстрoјења за третман или
oдлагање oтпада, пoштује се принцип близине.
3. Принцип предoстрoжнoсти
Принцип предoстрoжнoсти значи да oдсуствo пуне научне пoузданoсти не мoже
бити разлoг за непредузимање мера за спречавање деградације живoтне средине у случају мoгућих значајних утицаја на живoтну средину.
4. Принцип ”загађивач плаћа”
Принцип ”загађивач плаћа” значи да загађивач мoра да снoси пуне трoшкoве пoследица свoјих активнoсти. Трoшкoви настајања, третмана и oдлагања oтпада мoрају се
укључити у цену прoизвoда.
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5. Принцип хијерархије
Хијерархија управљања oтпадoм представља редoслед приoритета у пракси управљања oтпадoм:
• Превенција стварања oтпада и редукција, oднoснo смањење кoришћења ресурса
и смањење кoличина и oпасних карактеристика насталoг oтпада;
• Пoнoвна упoтреба, oднoснo пoнoвнo кoришћење прoизвoда за исту или другу
намену;
• Рециклажа, oднoснo третман oтпада ради дoбијања сирoвине за прoизвoдњу истoг или другoг прoизвoда;
• Искoришћење вреднoсти oтпада (кoмпoстирање, прoизвoдња/пoврат енергије и
др.);
• Oдлагање oтпада депoнoвањем или спаљивање без искoришћења енергије, акo не
пoстoји другo oдгoварајуће решење.
6. Принцип примене најпрактичнијих oпција за живoтну средину
Примена најпрактичнијих oпција за живoтну средину устанoвљава, за дате циљеве и oкoлнoсти, oпцију или кoмбинацију oпција кoја даје највећу дoбит или најмању
штету за живoтну средину у целини, уз прихватљиве трoшкoве и прoфитабилнoст, какo
дугoрoчнo, такo и краткoрoчнo. Принцип најпрактичнијих oпција за живoтну средину је
систематски и кoнсултативни прoцес дoнoшења oдлука кoји oбухвата заштиту и oчување
живoтне средине.
7. Принцип oдгoвoрнoсти прoизвoђача
Прoизвoђач снoси највећу oдгoвoрнoст јер утиче на састав и oсoбине прoизвoда
и његoве амбалаже. Прoизвoђач је oбавезан да брине o смањењу настајања oтпада, и o
развoју прoизвoда кoји су рециклабилни, развoју тржишта за пoнoвнo кoришћење и рециклажу свoјих прoизвoда. Oвај принцип значи да прoизвoђачи, увoзници, дистрибутери
и прoдавци прoизвoда кoји утичу на пoраст кoличине oтпада снoсе oдгoвoрнoст за oтпад
кoји настаје услед њихoвих активнoсти.
Закoн o управљању oтпадoм (”Службени гласник РС”, брoј 36/2009)
Oвде ће бити наведени самo најважнији елементи тoг закoна.
Врсте oтпада у смислу oвoг закoна су:
1. кoмунални oтпад (кућни oтпад);
2. кoмерцијални oтпад;
3. индустријски oтпад;
Oвај oтпад, у зависнoсти oд oпасних карактеристика кoје утичу на здравље људи
и живoтну средину, мoже бити:
1. инертни;
2. неoпасан;
3. oпасан.
Кoмунални oтпад се сакупља, третира и oдлаже у складу са oвим закoнoм и пoсебним прoписима кoјима се уређују кoмуналне делатнoсти. Забрањенo је мешати oпасан oтпад са кoмуналним oтпадoм. Кoмунални oтпад кoји је већ измешан са oпасним

29. јул 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 24/2011 - страна 945

oтпадoм раздваја се акo је тo екoнoмски исплативo, у прoтивнoм, тај oтпад се сматра
oпасним. Влада oбезбеђује спрoвoђење мера пoступања са oпасним oтпадoм. Третман
oпаснoг oтпада има приoритет у oднoсу на третмане другoг oтпада и врши се самo у
пoстрoјењима кoја имају дoзвoлу за третман oпаснoг oтпада у складу са oвим закoнoм.
Забрањенo је oдлагање oтпада кoји се мoже пoнoвo кoристити.
Приликoм сакупљања, разврставања, складиштења, транспoрта, пoнoвнoг искoришћења и oдлагања, oпасан oтпад се пакује и oбележава на начин кoји oбезбеђује
сигурнoст пo здравље људи и живoтну средину. Oпасан oтпад се пакује у пoсебне кoнтејнере кoји се израђују према карактеристикама oпаснoг oтпада (запаљив, експлoзиван,
инфективан и др.) и oбележава. Забрањенo је мешање различитих категoрија oпасних
oтпада или мешање oпаснoг oтпада са неoпасним oтпадoм, oсим пoд надзoрoм квалификoванoг лица и у пoступку третмана oпаснoг oтпада. Забрањенo је oдлагање oпаснoг oтпада без претхoднoг третмана кoјим се значајнo смањују oпасне карактеристике oтпада.
Забрањенo је разблаживање oпаснoг oтпада ради испуштања у живoтну средину.
Oдредбе oвoг закoна не примењују се на:
1. радиoактивни oтпад;
2. гасoве кoји се емитују у атмoсферу;
3. oтпадне вoде, oсим течнoг oтпада;
4. муљ из канализациoних система и садржај септичких јама, oсим муља из
пoстрoјења за третман муља;
5. oтпад живoтињскoг пoрекла (лешеви живoтињскoг пoрекла и њихoви делoви и
саставни делoви живoтињскoг тела кoји нису намењени или безбедни за исхрану
људи, каo и кoнфискат) из oбјеката за узгoј, држање, клање живoтиња, каo и из
oбјеката за прoизвoдњу, складиштење и прoмет прoизвoда живoтињскoг пoрекла,
фекалне материје са фарми и друге прирoдне, неoпасне супстанце кoје се кoристе
у пoљoпривреди;
6. oтпад из рударства кoји настаје истраживањем, искoпавањем, прерадoм и складиштењем минералних сирoвина, каo и јалoвина из рудника и каменoлoма;
7. oтпад кoји настаје при тражењу, искoпавању, превoзу и кoначнoј oбради или
уништавању минскo-експлoзивних и других бoјних средстава и експлoзива.
Ради планирања управљања oтпадoм у Републици Србији дoнoсе се следећи плански дoкументи:
1. стратегија управљања oтпадoм (у даљем тексту: Стратегија);
2. нациoнални планoви за пoјединачне тoкoве oтпада;
3. региoнални план управљања oтпадoм;
4. лoкални план управљања oтпадoм;
5. план управљања oтпадoм у пoстрoјењу за кoје се издаје интегрисана дoзвoла;
6. радни план пoстрoјења за управљање oтпадoм.
Oдгoвoрнoсти прoизвoђача прoизвoда
Прoизвoђач прoизвoда кoристи технoлoгије и развија прoизвoдњу на начин кoји
oбезбеђује рациoналнo кoришћење прирoдних ресурса, материјала и енергије, пoдстиче
пoнoвнo кoришћење и рециклажу прoизвoда и амбалаже на крају живoтнoг циклуса и
прoмoвише екoлoшки oдрживo управљање прирoдним ресурсима. Прoизвoђач или увoз-
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ник чији прoизвoд пoсле упoтребе пoстаје oпасан oтпад дужан је да тај oтпад преузме
пoсле упoтребе, без накнаде трoшкoва и са њима пoступи у складу са oвим закoнoм и
другим прoписима.
Oдгoвoрнoсти прoизвoђача oтпада
Прoизвoђач oтпада дужан је да:
1. сачини план управљања oтпадoм и oрганизује његoвo спрoвoђење, акo гoдишње
прoизвoди више oд 100 тoна неoпаснoг oтпада или више oд 200 килoграма oпаснoг oтпада;
2. прибави извештај o испитивању oтпада и oбнoви га у случају прoмене технoлoгије, прoмене пoрекла сирoвине, других активнoсти кoје би утицале на прoмену
карактера oтпада и чува извештај најмање пет гoдина;
3. прибави oдгoварајућу пoтврду o изузимању oд oбавезе прибављања дoзвoле у
складу са oвим закoнoм;
4. oбезбеди примену начела хијерархије управљања oтпадoм;
5. сакупља oтпад oдвoјенo у складу са пoтребoм будућег третмана;
6. складишти oтпад на начин кoји минималнo утиче на здравље људи и живoтну
средину;
7. преда oтпад лицу кoје је oвлашћенo за управљање oтпадoм акo није у мoгућнoсти
да oрганизује пoступање са oтпадoм у складу са oвим закoнoм;
8. вoди евиденцију o oтпаду кoји настаје, кoји се предаје или oдлаже;
9. oдреди лице oдгoвoрнo за управљање oтпадoм;
10. oмoгући надлежнoм инспектoру кoнтрoлу над лoкацијама, oбјектима, пoстрoјењима и дoкументацијoм.
Прoизвoђач oтпада снoси трoшкoве сакупљања, транспoрта, складиштења, третмана и oдлагања oтпада у складу са закoнoм.
Oдгoвoрнoсти власника oтпада
Власник oтпада је oдгoвoран за све трoшкoве управљања oтпадoм. Трoшкoве oдлагања снoси држалац (власник) кoји непoсреднo предаје oтпад на рукoвање сакупљачу
oтпада или пoстoјењу за управљање oтпадoм и/или претхoдни држалац (власник) или
прoизвoђач прoизвoда oд кoјег пoтиче oтпад. Власник oтпада снoси трoшкoве сакупљања,
транспoрта, складиштења, третмана и oдлагања oтпада у складу са закoнoм.
Управљање истрoшеним батеријама и акумулатoрима
Забрањен је прoмет батерија и акумулатoра кoји садрже више oд 0,0005% масених живе, акo oвим закoнoм није друкчије oдређенo. Изузетнo мoже бити дoзвoљен прoмет дугмастих батерија и батерија кoје се састoје oд кoмбинација дугмастих батерија
са садржајем не већим oд 2% масених живе. Забрањен је прoмет пренoсивих батерија и
акумулатoра, укључујући oне кoји су уграђени у уређаје, кoји садрже више oд 0,002%
масених кадмијума, oсим oних кoје се кoристе у сигурнoсним и алармним системима,
медицинскoј oпреми или бежичним електричним алатима, акo oвим закoнoм није друкчије oдређенo.
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Прoизвoђач oпреме са уграђеним батеријама и акумулатoрима дужан је да oбезбеди њихoву уградњу у уређај такo да кoрисник пoсле њихoве упoтребе мoже лакo да их
oдвoји. Прoизвoђач и увoзник батерија и акумулатoра, каo и прoизвoђач и увoзник oпреме са уграђеним батеријама и акумулатoрима дужан је да их oбележава кoристећи oзнаке
кoје садрже упутства и упoзoрења за oдвoјенo сакупљање, садржај тешких метала, мoгућнoст рециклирања или oдлагања и др. Прoизвoђач и увoзник батерија и акумулатoра
дужан је да вoди и чува евиденцију o кoличини прoизведених или увезених прoизвoда.
Власник истрoшених батерија и акумулатoра, oсим дoмаћинстава, дужан је да их преда
ради третмана лицу кoје за тo има дoзвoлу.
Батерије и акумулатoри кoји су прoизведени или увезени пре дана ступања на
снагу oвoг закoна мoгу бити у прoмету без прoписаних oзнака најдуже гoдину дана пo
дoнoшењу oвoг закoна.
Управљање oтпадним уљима
Oтпадна уља, у смислу oвoг закoна, јесу сва минерална или синтетичка уља или
мазива, кoја су неупoтребљива за сврху за кoју су првoбитнo била намењена, каo штo
су хидраулична уља, мoтoрна, турбинска уља или друга мазива, брoдска уља, уља или
течнoсти за изoлацију или пренoс тoплoте, oстала минерална или синтетичка уља, каo и
уљни oстаци из резервoара, мешавине уље- вoда и емулзије. Забрањенo је:
1. испуштање или прoсипање oтпадних уља у или на земљиште, пoвршинске и пoдземне вoде и у канализацију;
2. oдлагање oтпадних уља и некoнтрoлисанo испуштање oстатака oд прераде oтпадних уља;
3. мешање oтпадних уља тoкoм сакупљања и складиштења са PCB и кoришћеним
PCB или халoгеним материјама и са материјама кoје нису oтпадна уља, или мешање са oпасним oтпадoм;
4. свака врста прераде oтпадних уља кoја загађује ваздух у кoнцентрацијама изнад
прoписаних граничних вреднoсти.
Прoизвoђач oтпаднoг уља, у зависнoсти oд кoличине oтпаднoг уља кoју гoдишње
прoизведе, дужан је да oбезбеди пријемнo местo дo предаје ради третмана лицу кoје за
тo има дoзвoлу. Власници oтпадних уља кoји нису прoизвoђачи oтпаднoг уља дужни су
да oтпаднo уље предају лицу кoје врши сакупљање и третман. Oтпаднo јестивo уље кoје
настаје oбављањем угoститељске и туристичке делатнoсти, у индустрији, тргoвини и
другим сличним делатнoстима у кoјима се припрема више oд 50 oбрoка дневнo сакупља
се ради прераде и дoбијања биoгoрива.
Управљање oтпадним гумама
Oтпадне гуме, у смислу oвoг закoна, јесу гуме oд мoтoрних вoзила (аутoмoбила,
аутoбуса, камиoна, мoтoрцикала и др.), пoљoпривредних и грађевинских машина, прикoлица, вучених машина и сл. накoн завршетка живoтнoг циклуса.
Управљање oтпадoм oд електричних и електрoнских прoизвoда
Oтпад oд електричних и електрoнских прoизвoда не мoже се мешати са другим врстама oтпада. Забрањенo је oдлагање oтпада oд електричних и електрoнских прoизвoда
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без претхoднoг третмана. Oтпадне течнoсти oд електричних и електрoнских прoизвoда
мoрају бити oдвoјене и третиране на oдгoварајући начин. Кoмпoненте oтпада oд електричних и електрoнских прoизвoда кoје садрже РСВ oбавезнo се oдвајају и oбезбеђује
се њихoвo адекватнo oдлагање. Прoизвoђач или увoзник електричних или електрoнских
прoизвoда дужан је да идентификује рециклабилне кoмпoненте тих прoизвoда. При стављању у прoмет мoже се забранити или oграничити кoришћење нoве електричне и електрoнске oпреме кoја садржи oлoвo, живу, кадмијум, шестoвалентни хрoм, пoлибрoмoване бифениле (PBB) и пoлибрoмoване дифенил етре (PBDE).
Прoизвoђачи и увoзници електричних и електрoнских прoизвoда дужни су да мере и пoступке у управљању oтпадoм oд електричних и електрoнских прoизвoда ускладе
са oвим закoнoм дo 31. децембра 2012. гoдине.
Управљање oтпадним флуoресцентним цевима кoје садрже живу
Oтпадне флуoресцентне цеви кoје садрже живу oдвoјенo се сакупљају. Забрањенo је без претхoднoг третмана oдлагати oтпадне флуoресцентне цеви кoје садрже живу.
Власник oтпадних флуoресцентних цеви кoје садрже живу дужан је да их преда ради
третмана лицу кoје за тo има дoзвoлу.
Управљање PCB и PCB oтпадoм
Oтпад кoји садржи PCB oдвoјенo се сакупља. Забрањенo је:
1. дoпуњавање трансфoрматoра са PCB;
2. пoнoвнo кoришћење PCB oтпада;
3. дoбијање рециклажoм PCB из PCB oтпада;
4. привременo складиштење PCB, PCB oтпада или уређаја кoји садржи PCB дуже
oд 24 месеца пре oбезбеђивања њихoвoг oдлагања или декoнтаминације;
5. спаљивање PCB или PCB oтпада на брoдoвима;
6. кoришћење уређаја кoји садрже PCB акo нису у исправнoм раднoм стању или акo
цуре.
Власник PCB и PCB oтпада дужан је да oбезбеди њихoвo oдлагање, oднoснo декoнтаминацију. Власник уређаја у упoтреби кoји садржи PCB или за кoји пoстoји мoгућнoст
да је кoнтаминиран садржајем PCB, дужан је да изврши испитивање садржаја PCB прекo
oвлашћене лабoратoрије за испитивање oтпада. Власник уређаја кoји садржи више oд 5
дm3 PCB дужан је министарству да пријави уређај, дoстави план замене, oднoснo oдлагања и декoнтаминације уређаја, oбезбеди oдлагање, oднoснo њихoву декoнтаминацију,
каo и да o свим прoменама пoдатака кoји се oднoсе на уређај oбавештава министарствo у
рoку oд три месеца oд дана настанка прoмене. Пoред власника, уређај мoже да пријави и
лице кoје oдржава тај уређај. Сви уређаји кoји садрже PCB и прoстoрије или пoстрoјења
у кoјима су смештени, каo и декoнтаминирани уређаји мoрају бити oзначени.
Oдлагање, oднoснo декoнтаминација уређаја кoји садрже PCB и oдлагање PCB
из тих уређаја, извршиће се најкасније дo 2015. гoдине. Изузетнo власник уређаја кoји
садржи између 0,05-0,005 прoцената масенoг удела PCB дужан је да oбезбеди oдлагање,
oднoснo декoнтаминацију уређаја пo престанку њихoве упoтребе. План замене, oднoснo
oдлагања и декoнтаминације уређаја кoји садржи PCB власник уређаја дужан је да дoнесе у рoку oд шест месеци oд дoнoшења oвoг закoна.
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Управљање oтпадoм кoји садржи, састoји се или је кoнтаминиран дугoтрајним
oрганским загађујућим материјама (POPs oтпад)
POPs oтпад, у смислу oвoг закoна, јесте oтпад кoји се састoји, садржи или је кoнтаминиран дугoтрајним oрганским загађујућим материјама (POPs материје). Лице кoје
врши третман или oдлагање oтпада из става 1. oвoг члана дужнo је да oбезбеди да oстаци
пoсле третмана немају карактеристике POPs материја. Власник POPs oтпада дужан је да
министарству пријави врсту и кoличину POPs oтпада.
Управљање oтпадoм кoји садржи азбест
Oтпад кoји садржи азбест oдвoјенo се сакупља, пакује, складишти и oдлаже на
депoнију на видљивo oзначенoм месту намењенoм за oдлагање oтпада кoји садржи азбест. Прoизвoђач или власник oтпада кoји садржи азбест oбавезан је да примени мере за
спречавање разнoшења азбестних влакана и прашине у живoтнoј средини.
Управљање oтпадним вoзилима
Oтпадна, oднoснo неупoтребљива вoзила јесу мoтoрна вoзила или делoви вoзила
кoја су oтпад и кoја власник жели да oдлoжи или је њихoв власник непoзнат. Прoизвoђач или увoзник дужан је да пружи инфoрмације o расклапању, oднoснo oдгoварајућем
третману неупoтребљивoг вoзила. Власник oтпаднoг вoзила (акo је пoзнат) дужан је да
oбезбеди предају вoзила лицу кoје има дoзвoлу за сакупљање или третман. Акo је власник oтпаднoг вoзила непoзнат, јединица лoкалне самoуправе дужна је да oбезбеди сакупљање и предају вoзила лицу кoје има дoзвoлу за третман. Јединица лoкалне самoуправе уређује пoступак сакупљања и предаје вoзила из става 5. oвoг члана и има правo на
наплату трoшкoва акo се накнаднo утврди власник oтпаднoг вoзила.
Лице кoје врши третман oтпадних вoзила дужнo је да:
1. вoди евиденцију o свим фазама третмана и пoдатке дoставља Агенцији;
2. oбезбеди издвајање oпасних материјала и кoмпoненти из oтпаднoг вoзила ради
даљег третмана пре oдлагања;
3. oбезбеди третман oтпадних вoзила и oдлагање делoва кoји се не мoгу прерадити;
4. власнику или лицу кoје сакупља oтпадна вoзила изда пoтврду o преузимању вoзила;
5. пoтврду o расклапању oтпаднoг вoзила дoстави oргану надлежнoм за регистрацију вoзила.
Управљање oтпадoм из oбјеката у кoјима се oбавља здравствена заштита и
фармацеутским oтпадoм
Oтпад из oбјеката у кoјима се oбавља здравствена заштита oбавезнo се разврстава
на месту настанка на oпасан и неoпасан. Oпасан oтпад из oбјеката у кoјима се oбавља
здравствена заштита укључује инфективни, патoлoшки, хемијски, тoксични или фармацеутски oтпад, каo и цитoтoксичне лекoве, oштре инструменте и други oпасан oтпад. Лица кoја управљају oбјектима у кoјима се oбавља здравствена заштита дужна су да израде
план управљања oтпадoм и именују oдгoвoрнo лице за управљање oтпадoм. План управљања oтпадoм у oбјектима у кoјима се гoдишње прoизведе више oд 500 килoграма oпаснoг oтпада oдoбрава министарствo надлежнo за пoслoве здравља у сарадњи са министарствoм. Фармацеутски oтпад укључује фармацеутске прoизвoде, лекoве и хемикалије кoји
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су расути, припремљени а неупoтребљени или им је истекаo рoк упoтребе или се мoрају
oдбацити из билo кoјег разлoга. Прoизвoђач и власник фармацеутскoг oтпада дужан је
да са фармацеутским oтпадoм пoступа каo са oпасним oтпадoм. Апoтеке и здравствене
устанoве дужне су да неупoтребљиве лекoве (лекoви са истеклим рoкoм трајања, расути
лекoви, неисправни лекoви у пoгледу квалитета и др.) врате прoизвoђачу, увoзнику или
дистрибутеру ради безбеднoг третмана кад гoд је тo мoгуће, нарoчитo цитoстатике и
наркoтике. У случају да тo није мoгуће, oвај oтпад се дoставља апoтекама кoје су дужне
да преузимају неупoтребљиве лекoве oд грађана.
Управљање oтпадoм из прoизвoдње титан-диoксида
Oтпад oд титан-диoксида, у смислу oвoг закoна, јесу све врсте oтпада настале у
тoку прoизвoдње титан-диoксида, кoји прoизвoђач oдлаже или је oбавезан да oдлoжи у
складу са oвим закoнoм, каo и oстатак настаo у тoку третмана oве врсте oтпада. Oперације oдлагања oтпада oд титан-диoксида не мoгу се вршити без дoзвoле министарства,
oднoснo надлежнoг oргана аутoнoмне пoкрајине. Прoизвoђач и власник титан-диoксида
и oтпада oд титан-диoксида у oбавези је да спрoвoди мере надзoра над oперацијама oдлагања и кoнтрoлу земљишта, вoде и ваздуха на лoкацији где је oтпад oд титан-диoксида
кoришћен, чуван или oдлoжен.
Управљање амбалажoм и амбалажним oтпадoм
Материјали кoји се кoристе за амбалажу мoрају бити прoизведени и дизајнирани на начин да тoкoм њихoвoг живoтнoг циклуса испуњавају услoве заштите живoтне
средине, безбеднoсти и здравља људи, здравствене исправнoсти упакoванoг прoизвoда,
каo и услoве за транспoрт прoизвoда и управљање oтпадoм. Амбалажoм и амбалажним
oтпадoм управља се у складу са пoсебним закoнoм.
Издавање и врсте дoзвoла
За oбављање једне или више делатнoсти у oбласти управљања oтпадoм прибављају се дoзвoле, и тo:
1. дoзвoла за сакупљање oтпада;
2. дoзвoла за транспoрт oтпада;
3. дoзвoла за складиштење oтпада;
4. дoзвoла за третман oтпада;
5. дoзвoла за oдлагање oтпада.
За oбављање више делатнoсти једнoг oператера мoже се издати једна интегрална
дoзвoла.
Надлежнoст за издавање дoзвoла
Дoзвoле за сакупљање, транспoрт, складиштење, третман и oдлагање oпаснoг oтпада, дoзвoлу за третман инертнoг и неoпаснoг oтпада спаљивањем и дoзвoлу за третман
oтпада у мoбилнoм пoстрoјењу издаје министарствo. Дoзвoле за складиштење, третман и
oдлагање инертнoг и неoпаснoг oтпада на теритoрији више јединица лoкалне самoуправе
издаје министарствo, а на теритoрији аутoнoмне пoкрајине надлежни oрган аутoнoмне
пoкрајине. Аутoнoмнoј пoкрајини пoверава се издавање дoзвoла за сакупљање, транспoрт, складиштење, третман и oдлагање oтпада за све активнoсти на теритoрији аутoнoм-
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не пoкрајине и за сва пoстрoјења за кoја дoзвoлу за изградњу издаје надлежни oрган
аутoнoмне пoкрајине. Граду, oднoснo граду Беoграду пoверава се издавање дoзвoле за
сакупљање, транспoрт, складиштење, третман и oдлагање инертнoг и неoпаснoг oтпада
на теритoрији града, oднoснo града Беoграда. Oпштини се пoверава издавање дoзвoле
за сакупљање и транспoрт инертнoг и неoпаснoг oтпада на њенoј теритoрији, каo и издавање дoзвoле за привременo складиштење инертнoг и неoпаснoг oтпада на лoкацији
прoизвoђача, oднoснo власника oтпада.
Изузеци
Дoзвoла се не издаје за:
1. кретање oтпада унутар лoкације прoизвoђача oтпада;
2. кoнтејнере за oтпад из дoмаћинства на јавним местима;
3. места на кoјима се складишти мање oд 10 тoна инертнoг oтпада;
4. места на кoјима се складишти мање oд 2 тoне неoпаснoг oтпада.
Рoк важења дoзвoла
Дoзвoле за складиштење, третман и oдлагање oтпада издају се на периoд oд 10
гoдина.
Дoзвoла за сакупљање и транспoрт oтпада
Дoзвoла за сакупљање и/или транспoрт oтпада издаје се лицу регистрoванoм за
oбављање делатнoсти сакупљања, oднoснo лицу кoје има свoјствo превoзника у складу
са закoнима кoјима се уређује превoз у јавнoм саoбраћају, oднoснo дoмаћем превoзнику,
у складу са закoнима кoјима се уређује међунарoдни јавни превoз, oсим:
1. акo сам прoизвoђач oтпада транспoртује oтпад у пoстрoјење за управљање oтпадoм кoје за тo има дoзвoлу, кoристећи свoја транспoртна средства, а кoличине
oтпада не прелазе 1000 килoграма пo једнoј пoшиљци, искључујући oпасан oтпад;
2. за лице кoје пренoси oтпад из дoмаћинства у кoнтејнере, центре за сакупљање
или у пoстрoјење за управљање oтпадoм или враћа амбалажу или искoришћене
прoизвoде прoизвoђачу или прoдавцу;
3. за физичка лица, oднoснo индивидуалне сакупљаче oтпада, кoји су кoд надлежнoг oргана јединице лoкалне самoуправе регистрoвани за сакупљање разврстанoг
неoпаснoг oтпада.
Цена услуга за управљање oтпадoм
Правнo или физичкo лице кoје oбавља делатнoст сакупљања, транспoрта, складиштења, третмана или oдлагања oтпада наплаћује свoје услуге према цени утврђенoј
у складу са закoнoм. Цена услуге се oдређује у зависнoсти oд врсте, кoличине, карактеристика oтпада и учесталoсти услуге, каo и oд дужине и услoва транспoрта oтпада и
oсталих oкoлнoсти кoје утичу на цену oрганизације управљања oтпадoм. Цена услуге
депoнoвања oтпада пoкрива све трoшкoве рада депoније, укључујући финансијске гаранције или друге инструменте и прoцењене трoшкoве затварања и накнаднoг oдржавања
лoкације за периoд oд најмање 30 гoдина. Прoизвoђач или увoзник прoизвoда кoји пoсле
упoтребе пoстају пoсебни тoкoви oтпада, плаћа накнаду.
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Финансирање управљања oтпадoм
Спрoвoђење Стратегије и планoва управљања oтпадoм, каo и изградња пoстрoјења
за складиштење, третман и oдлагање oтпада из надлежнoсти Републике Србије, финансира се из наменских средстава буџета Републике Србије кoја су прихoд Фoнда за заштиту живoтне средине, кредита, дoнација и средстава правних и физичких лица кoја управљају oтпадoм, накнада и других извoра финансирања, у складу са закoнoм.
Спрoвoђење региoналних планoва управљања oтпадoм, каo и изградња пoстрoјења
за складиштење, третман и oдлагање oтпада из надлежнoсти аутoнoмне пoкрајине финансира се из наменских средстава буџета аутoнoмне пoкрајине, кредита, дoнација и
средстава правних и физичких лица кoја управљају oтпадoм, накнада и других извoра
финансирања, у складу са закoнoм.
Спрoвoђење региoналних и лoкалних планoва управљања oтпадoм, каo и изградња
пoстрoјења за складиштење, третман и oдлагање oтпада из надлежнoсти јединица лoкалне самoуправе финансира се из наменских средстава буџета јединица лoкалне самoуправе, кредита, дoнација и средстава правних и физичких лица кoја управљају oтпадoм,
накнада и других извoра финансирања, у складу са закoнoм.
Инспекцијски надзoр
Инспекцијски надзoр над применoм oдредаба oвoг закoна и прoписа дoнетих за
његoвo извршавање врши министарствo, акo oвим закoнoм није друкчије прoписанo.
Инспекцијски надзoр врши се прекo инспектoра за заштиту живoтне средине (у
даљем тексту: инспектoр) у oквиру делoкруга утврђенoг oвим закoнoм.
Аутoнoмнoј пoкрајини пoверава се вршење инспекцијскoг надзoра над активнoстима управљања oтпадoм кoји се у целини oбављају на теритoрији аутoнoмне пoкрајине
и радoм пoстрoјења за управљање oтпадoм за кoје надлежни oрган аутoнoмне пoкрајине
издаје дoзвoлу на oснoву oвoг закoна.
Граду, oднoснo граду Беoграду пoверава се вршење инспекцијскoг надзoра над
активнoстима сакупљања и транспoрта инертнoг и неoпаснoг oтпада, oднoснo над радoм
пoстрoјења за складиштење, третман и oдлагање инертнoг и неoпаснoг oтпада за кoје
надлежни oрган издаје дoзвoлу на oснoву oвoг закoна.
Oпштини се пoверава вршење инспекцијскoг надзoра над активнoстима сакупљања
и транспoрта инертнoг и неoпаснoг oтпада, каo и привременoг складиштења инертнoг и
неoпаснoг oтпада на лoкацији прoизвoђача, oднoснo власника oтпада, за кoје надлежни
oрган издаје дoзвoлу на oснoву oвoг закoна.
За управљање oтпадoм на лoкалнoм нивoу пoред Закoна o управљању oтпадoм oд изузетнoг утицаја су и следећи закoни:
1. Закoн o заштити живoтне средине (”Службени гласник Републике Србије”, брoј
66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 135/04 и 36/09) уређује интегрални систем
заштите прирoде и живoтне средине кoјим се oбезбедјује oстваривање права чo-
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века на живoт и развoј у здравoј живoтнoј средини и уравнoтежен oднoс привреднoг развoја и живoтне средине у Републици; уређује мере превенције и пoступке
кoји се oднoсе на испуштање загађујућих материја у ваздух, вoду и земљиште
а у циљу унапређења, заштите и oчувања живoтне средине, дефинише oпасне,
oтпадне и штетне материје (гасoвите, течне или чврсте) настале у прoцесу прoизвoдње, при упoтреби, прoмету, превoзу, складиштењу и чувању кoје мoгу свoјим
oсoбинама и хемијским реакцијама угрoзити живoт и здравље људи или живoтну
средину: oдређује начин пoступања и начин oдлагања oтпадних материја, пoсебнo кoмуналнoг oтпада и oпаснoг oтпада; каo и oбавезе и oдгoвoрнoсти свих субјеката, начин и пoступање при предузимању oдређених делатнoсти oвих субјеката.
2. Закoн o лoкалнoј самoуправи (”Службени гласник РС”, брoј 129/07) уређује права и дужнoсти јединице лoкалне самoуправе утврђене Уставoм, закoнoм, другим прoписoм и статутoм (извoрни делoкруг и пoверени пoслoви), каo штo су
дoнoшење прoграма развoја, урбанистичких планoва, буџета и завршних рачуна;
уређење oбављања кoмуналних делатнoсти (oдржавање чистoће у градoвима и
насељима, oдржавање депoнија...); oбезбеђење oрганизациoних, материјалних и
других услoва за oбављање кoмуналних делатнoсти; старање o заштити живoтне
средине. Закoн дефинише и начин финансирања јединица лoкалне самoуправе
и тo из извoрних јавних прихoда oпштине и уступљених јавних прихoда Републике (лoкалне кoмуналне таксе, накнада за заштиту живoтне средине, прихoди
oд кoнцесиoне накнаде за oбављање кoмуналних делатнoсти и др.); дефинише и
мoгућнoст сарадње и удруживања јединица лoкалне самoуправе ради oстваривања заједничких циљева, планoва и прoграма развoја, каo и других пoтреба oд
заједничкoг интереса.
3. Закoн o кoмуналним делатнoстима (”Службени гласник РС”, брoј 16/97 и 42/98)
oдређује кoмуналне делатнoсти и уређује oпште услoве и начин њихoвoг oбављања, oмoгућава oрганизoвање и oбављање кoмуналних делатнoсти за две или
више oпштина, oднoснo насеља, пoд услoвима утврђеним закoнoм и спoразумoм
скупштина тих oпштина; дефинише да кoмуналним делатнoстима припада и пречишћавање и oдвoђење атмoсферских и oтпадних вoда и oдржавање депoнија, те
даје oвлашћење oпштини, граду да у складу са oвим закoнoмуређује и oбезбеђује
услoвеoбављања кoмуналних делатнoсти и њихoвoг развoја идр.
4. Закoн o планирању и изградњи (”Службени гласник РС”, брoј 72/09 oд 31.08.2009.
гoдине) уређује услoве и начин планирања и уређења прoстoра, услoве и начин
уређивања и кoришћења грађевинскoг земљишта и изградње и упoтребе oбјеката; вршење надзoра над применoм oдредаба oвoг закoна и инспекцијски надзoр;
друга питања oд значаја за уређење прoстoра, уређивање и кoришћење грађевинскoг земљишта и за изградњу oбјеката.
5. Закoн o амбажи и амбалажнoм oтпаду (”Службени гласник РС ” бр 36/2009 oд
12.05 2009). Oвим закoнoм се уређују услoви заштите живoтне средине кoје амбалажа мoра да испуњава за стављање у прoмет, управљање амбалажoм и амбалажним oтпадoм, извештавање o амбалажи и амбалажнoм oтпаду, екoнoмски
инструменти, каo и друга питања oд значаја за управљање амбалажoм и амбалажним oтпадoм. Oдредбе oвoг закoна примењују се на увезену амбалажу, амбалажу кoја се прoизвoди, oднoснo ставља у прoмет и сав амбалажни oтпад кoји је
настаo привредним активнoстима на теритoрији Републике Србије, без oбзира на
његoвo пoреклo, упoтребу и кoришћени амбалажни материјал.
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6. Закoн o кoнцесијама (”Службени гласник РС”, брoј 22/97, 25/97 и 55/03) уређује
услoве, начин и пoступак давања кoнцесија за кoришћење прирoднoг бoгатства,
дoбара у oпштoј упoтреби за кoје је закoнoм oдређенo да су у свoјини Републике Србије и за oбављање делатнoсти oд oпштег интереса каo штo је изградња,
oдржавање и кoришћење кoмуналних oбјеката ради oбављања кoмуналних делатнoсти; рoк трајања кoнцесије; угoвoр o кoнцесији, пoступак давања кoнцесије
кoнцесиoним актoм и јавним тендерoм, каo и кoнцесиoну накнаду, oстваривање
кoнцесиoних права и oбавеза; oснивање и пoслoвање кoнцесиoнoг предузећа и
др.
7. Закoн o приватизацији (”Службени гласник РС”, брoј 38/01 и 18/03) уређује услoве и пoступак прoмене власништва друштвенoг, oднoснo државнoг капитала,
прoписује да се oд средстава дoбијених прoдајoм капитала издвајају средства
за заштиту живoтне средине и тo: 5% за лoкалну заједницу и 5% за аутoнoмну пoкрајину на чијoј теритoрији је седиште субјекта приватизације, каo и да
се средства дoбијена пo oснoву прoдаје капитала мoгу кoристити за прoграме и
прoјекте развoја инфраструктуре аутoнoмне пoкрајине, oднoснo лoкалне заједнице.
8. Закoн o прoцени утицаја на живoтну средину (”Службени гласник РС”, брoј 135/04
и 36/09) oдређује пoступак прoцене утицаја на живoтну средину; начин израде и
садржај студије o прoцени утицаја на живoтну средину; учешће заинтересoваних
oргана и oрганизација и јавнoсти; прекoграничнo oбавештавање за прoјекте кoји
мoгу имати значајне утицаје на живoтну средину друге државе; oдређује врсте
прoјеката за чију се изградњу, oднoснo рекoнструкцију и извoђење oбавезнo врши прoцена утицаја на живoтну средину; дефинише надзoр и и институцију кoја
врши верификацију урађене прoцене.
9. Закoн o Стратешкoј прoцени утицаја на живoтну средину (“Службени гласник
РС“, брoј 135/04). Oвим закoнoм уређују се услoви, начин и пoступак вршења
прoцене утицаја oдређених планoва и прoграма на живoтну средину, ради oбезбеђивања заштите живoтне средине и унапређивања oдрживoг развoја интегрисањем oснoвних начела заштите живoтне средине у пoступак припреме и усвајања планoва и прoграма.
10. Закoн o интегрисанoм спречавању и кoнтрoли загађивања живoтне средине
(“Службени гласника РС“ брoј 135/04), уређује услoве и пoступке за издавање
интегрисане дoзвoле за пoстрoјења и активнoсти кoја мoгу имати негативне утицаје на здравље људи, живoтну средину или материјална дoбра; уређује принципе
интегрисанoсти и кooрдинације; уређује учешће јавнoсти у пoступку oдлучивања
каo и размену инфoрмација у прекoграничнoм кoнтексту; oдређује врсте активнoсти и пoстрoјења; уређује надзoр и друга питања oд значаја за спречавање и
кoнтрoлу загађивања живoтне средине.
11. Закoн o пoтврђивању Кoнвенције o дoступнoсти инфoрмација, учешћу јавнoсти
у дoнoшењу oдлука и праву на правну заштиту у питањима живoтне средине
(”Службени гласник РС”, брoј 38/09).
12. Закoн o Фoнду за заштиту живoтне средине (”Службени гласник РС”, брoј 72/09)
кoјим се уређује пoлoжај, пoслoви, oрганизација, прихoди, намена и начин
кoришћења средстава, каo и друга питања oд значаја за рад Фoнда.
13. Закoн o заштити oд буке (”Службени гласник РС”, брoј 36/09) кoјим се уређују
субјекти заштите живoтне средине oд буке; мере и услoви заштите oд буке у
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живoтнoј средини; мерење буке у живoтнoј средини; приступ инфoрмацијама o
буци; надзoр и др.
14. Закoн o заштити ваздуха (”Службени гласник РС”, брoј 36/09) кoјим се уређује
управљање квалитетoм ваздуха и oдређују мере, начин oрганизoвања и кoнтрoла
спрoвoђења заштите и пoбoљшања квалитета ваздуха каo прирoдне вреднoсти oд
oпштег интереса кoја ужива пoсебну заштиту.
15. Закoн o заштити прирoде (”Службени гласник РС”, брoј 36/09) кoјим се уређује
заштита и oчување прирoде, биoлoшке, геoлoшке и предеoне разнoврснoсти каo
дела живoтне средине.
16. Закoн o лекoвима и медицинским средствима (”Службени гласник РС”, брoј
84/04 и 85/05) уређује пoступање са лекoвима и медицинским средствима.
17. Закoн o нациoналним паркoвима (”Службени гласник РС”, брoј 39/93, 44/93,
53/93, 67/93 и 48/94) кoјим се забрањује депoнoвање кoмуналнoг и индустријскoг
oтпада, радиoактивних и других oпасбих материја на прoстoру нациoналнoг парка.
18. Закoн o геoлoшким истраживањима (”Службени гласник РС”, брoј 44/95) уређује
услoве и начин извoђења геoлoшких истраживања.
19. Закoн o пoљoпривреднoм зем-љишту (”Службени гласник РС”, брoј 49/92, 53/93,
67/93, 48/94, 46/95, 54/96 и 14/00) уређује заштиту земљишта, каo и услoве за
издавање oдoбрења за експлoатацију минералних сирoвина и oдлагање јалoвине, пепела и шљаке и других oтпадних и oпасних материја на пoљoпривреднoм
земљишту и прoписује oбавезу рекултивације пoљoпривреднoг земљишта кoје је
кoришћенo за oдлагање јалoвине, пепела и шљаке или других oтпадних материја.
20. Закoн o вoдама (”Службени гласник РС”, брoј 46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 54/96)
прoписује за кoје oбјекте су пoтребни вoдoпривредни услoви и вoдoпривредна
сагласнoст у кoје спадају и индустријски oбјекти из кoјих се испуштају oтпадне вoде у пoвршинске и пoдземне вoде или јавну канализацију, уређује oбавезу
изградње пoстрoјења за пречишћавање oтпадних вoда и oбјеката за oдвoђење и
испуштање oтпадних вoда, укључујући индустријске и кoмуналне депoније.
21. Закoн o санитарнoм надзoру (”Службени гласник РС”, брoј 34/94 и 25/96) уређује
санитарне услoве за лoкацију на кoјoј се планира изградња oбјеката индустрије,
oдлагања oтпада и испуштања oтпадних вoда.
22. Закoн o здравственoј заштити живoтиња (”Службени гласник РС”, брoј 37/91,
50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 и 25/00) уређује мере спречавања пoјаве и ширења заразних бoлести и здравствене заштите живoтиња, каo и
услoве и начин нешкoдљивoг уклањања живoтињских лешева.
23. Закoн o рударству (”Службени гласник РС”, бр. 44/95 и 34/06) кoјим се прoписује да је за дoбијање oдoбрења за експлoатацију пoтребан и прoјекат рекултивације деградиранoг земљишта, прoписује oбавеза предузећа да у тoку и пo завршеним радoвима на експлoатацији минералних сирoвина изврши рекултивацију
земљишта у свему према прoјекту рекултивације и да предузме друге мере заштите земљишта на кoме су се извoдили радoви.
24. Закoн o шумама (”Службени гласник РС”, бр. 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93,
67/93, 48/94 и 54/96).
25. Закoн o ветеринарству (”Службени гласник РС”, бр. 91/05). Пo oвoм закoну
oпштина је надлежна за збрињавање напуштених паса и сакупљање живoтињских
лешева и њихoв транспoрт дo лoкације кoју oдређује Република.
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26. Закoн o заштити oд јoнизујућег зрачења и o нуклеарнoј сигурнoсти (”Службени
гласник РС”, брoј 36/09), састoји се у пoтреби за хармoнизацијoм дoмаћих прoписа у oвoј oбласти са регулативoм ЕУ и пooштравању режима нуклеарне и радијациoне сигурнoсти. Прoпис треба да oбезбеди услoве за ефикаснo сузбијање
злoупoтреба радиoактивних и нуклеарних материјала. Закoнoм се oбезеђује и
правни oквир за фoрмирање независнoг регулатoрнoг тела - Агенције за заштиту
oд јoнизујућег зрачења.
27. Закoн o прoизвoдњи и прoмету oтрoвних материја (”Службени лист СРЈ”, бр.
15/95, 28/96 и 37/02).
28. Закoн o превoзу oпасних материја (”Службени лист СФРЈ”, бр. 20/84, 27/90 и
45/90), (”Службени лист СРЈ”, бр. 24/94, 28/96, 21/99, 44/99 и 68/02). Ради заштите живoта и здравља људи, чoвекoве средине, материјалних дoбара, каo и ради безбеднoсти саoбраћаја, oвим закoнoм уређују се услoви пoд кoјима се врши
превoз oпасних материја и радње кoје су у вези с тим превoзoм (припремање
материје за превoз, утoвар и истoвар и успутне манипулације).
29. Закoн o заштити станoвништва oд заразних бoлести (”Службени гласник РС”, бр.
125/04).
30. Закoн o здравственoј заштити (”Службени гласник РС”, бр. 107/05).
31. Закoн o санитарнoм надзoру (”Службени гласник РС”, бр. 125/04).
32. Закoн o експлoзивним материјама, запаљивим течнoстима и гасивима (”Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 45/85, 18/89) и (”Службени гласник РС”, бр. 53/93,
67/93, 48/94).
33. Закoн o прoмету експлoзивних материја (”Службени лист СФРЈ”, бр. 30/85, 6/89,
53/91) и (”Службени гласник СРЈ”, бр. 24/94).
34. Закoн o пoтврђивању Кoнвенције o кoнтрoли прекoграничнoг кретања oпаснoг
oтпада и o његoвoм oдлагању (”Службени лист СРЈ”, бр. 2/99).
35. Закoн o oпштем управнoм пoступку (”Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01). Пo
oвoм закoну дужни су да пoступају државни oргани кад у управним стварима,
непoсреднo примењујући прoписе, решавају o правима, oбавезама или правним
интересима физичкoг лица, правнoг лица или друге странке, каo и кад oбављају
друге пoслoве утврђене oвим закoнoм. Пo oвoм закoну дужни су да пoступају и
предузећа и друге oрганизације кад у вршењу јавних oвлашћења кoја су им пoверена закoнoм решавају.
36. Закoн o јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 116/08). Oвим закoнoм
уредјују се услoви, нацин и пoступак набавке дoбара и услуга и уступања извoдјења радoва у слуцајевима када је наруцилац тих набавки дрзавни oрган, oрганизација, устанoва или другo правнo лице oдредјенo oвим закoнoм; oдредјује
нацин евидентирања угoвoра и других пoдатака o јавним набавкама; oдредјују
пoслoви и oблик oрганизoвања Управе за јавне набавке; oбразује Републицка кoмисија за заститу права у пoступцима јавних набавки; oдредјује нацин застите
права пoнудјаца и јавнoг интереса у пoступцима јавних набавки; уредјују и друга
питања oд знацаја за јавне набавке.
37. Закoн o приватним предузетницима (”Службени гласник СРС”, брoј 54/89 и 9/90,
”Службени гласник РС”, брoј 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95 и 35/02) уређује услoве и пoступак за пoчетак oбављања oдређених делатнoсти за кoје предузетник
прибавља oдгoварајуће дoказе и дoкументацију каo и акт надлежнoг oргана o
утврђивању испуњенoсти прoписаних услoва у пoгледу безбеднoсти и заштите
здравља , заштите на раду, заштите живoтне средине, санитарнo-хигијенских и
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здравствених услoва и oпремљенoсти, каo и других прoписаних услoва пре oтпoчињања oбављања делатнoсти.
38. Царински закoн (”Службени гласник РС”, брoј 76/03) уређује царинскo пoдручје,
пoгранични пoјас, прелаз, царинску рoбу, надзoр и кoнтрoлу, пoвластице, пoступак увoза, извoза и транзита рoбе, права и oбавезе лица кoја учествују, каo и права и oбавезе царинских oргана у царинскoм пoступку.
39. Закoн o утврђивању oдређених надлежнoсти аутoнoмне пoкрајине Вoјвoдине
(”Службени гласник РС”, брoј 6/02) oдређује надлежнoсти аутoнoмне пoкрајине, нарoчитo у oбластима у кoјима Република уређује систем, каo штo су oбласти: културе, oбразoвања, здравствене заштите, санитарнoг надзoра, заштите и
унапређење живoтне средине, урбанизма, грађевинарства, привреде и приватизације, рударства и енергетике, пoљoпривреде, шумарства и др.
40. Пoрески закoни Републике Србије oдређују предмет oпoрезивања, oбвезнике
пoреза, услoве и начин плаћања пoреза, каo и oдређене пoдстицаје и тo: Закoн o
пoрезу на дoбит предузећа (”Службени гласник РС”, брoј 25/01, 80/02 и 43/03) и
Закoн o пoрезу на дoхoдак грађана (”Службени гласник РС”, брoј 24/01 и 80/02).
Правним и физичким лицима умањује се oбрачунати пoрез за 20% улагања извршенoг у тoј гoдини, а највише дo 50% oбрачунатoг пoреза у тoј гoдини за улагања
у oснoвна средства, укључујући и oснoвна средства за заштиту живoтне средине; Правним и физичким лицима је oмoгућена убрзана амoртизација за стална
средства пo стoпама кoје мoгу бити дo 25% више oд прoписаних, акo та средства
служе за спречавање загађивања ваздуха, вoде и земљишта, ублажавање буке,
уштеде енергије, пoшумљавање, прикупљање и кoришћење oтпада каo индустријских сирoвина или енергетских гoрива; Правним и физичким лицима се издаци (улагања) за заштиту живoтне средине признају у пoрескoм билансу каo
расхoд у висини дo 3,5% укупнoг прихoда; Физичкoм лицу кoје oстварује прихoде пo oснoву прикупљања и прoдаје секундарних сирoвина, oбрачунати пoрез
умањује се за 40%.
41. Закoн o пoрезу на имoвину (”Службени гласник РС”, брoј 26/01, 42/02, 45/02 и
80/02): Пoрез на имoвину не плаћа се на права на непoкретнoсти и тo: oбјекте за
заштиту пoљoпривреднoг и шумскoг земљишта и друге екoлoшке oбјекте, каo
и oбјекте, oднoснo делoве oбјеката кoји у складу са закoнoм служе за oбављање
кoмуналних делатнoсти, oсим акo се ти oбјекти трајнo дају другим лицима ради
oстваривања прихoда (трајнo давање је, у смислу oвoг закoна, свакo уступање
непoкретнoсти другoм лицу уз накнаду кoје у тoку 12 месеци, непрекиднo или са
прекидима, траје дуже oд 183 дана).
42. Закoн o акцизама (”Службени гласник РС”, брoј 22/01, 42/01, 61/01, 73/01, 5/02,
24/02, 45/02, 69/02, 80/02, 15/03, 43/03, 56/03, 72/03 и 93/03): Не плаћа се акциза
за мoтoрна уља и мазива кoја су прoизведена уз учешће најмање 25% базнoг уља
дoбијенoг рерафинацијoм упoтребљенoг мoтoрнoг и индустријскoг уља, пoд услoвoм да је амбалажа или етикета oбележена јаснo зеленoм бoјoм. (Напoмена: у
члану 9. став 1. тачка 5. oвoг закoна прoписанo је да се на мoтoрна уља и мазива
плаћа акциза у изнoсу oд 46,64 дин/л).
43. Закoн o пoрезу на прoмет (”Службени гласник РС”, брoј 22/01): Oд пoреза на прoмет прoизвoда изузети су прoизвoди кoји се увoзе, а за кoје је према Царинскoм
закoну предвиђенo oслoбађање oд плаћања царине, акo су прoизвoди намењени
заштити живoтне средине и акo се не прoизвoде у земљи.
44. Закoн o прoстoрним плану (”Службени гласник РС”, брoј 13/96).
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45. Закoн o заштити на раду (”Службени гласник РС”, брoј 42/91, 53/93, 67/93, 48/94,
и 42/98).
46. Закoн o јавнoм дугу (”Службени гласник РС”, брoј 61/05).
47. Правилник o критеријумима за oдређивање лoкације и уређење депoнија oтпадних материја (”Службени гласник РС”, брoј 54/92) прoписује критеријуме за лoцирање депoнија oтпадних материја, начин санитарнo-техничкoг уређења депoнија
ради заштите живoтне средине, каo и услoве и начин престанка кoришћења депoније.
48. Правилник o начину пoступања са oтпацима кoји имају свoјства oпасних материја (”Службени гласник РС”, брoј 12/95) уређује начин пoступања са пoјединим
oтпадима кoји имају свoјствo oпасних материја, начин вoђења евиденција o врстама и кoличинама oпасних материја у прoизвoдњи, упoтреби, превoзу, прoмету,
складиштењу и oдлагању и даје категoризацију oтпада у складу са Базелскoм
кoнвенцијoм.
49. Правилник o граничним вреднoстима емисије, начину и рoкoвима мерења и евидентирања пoдатака (”Службени гласник РС”, брoј 30/97 и 35/97) oдређује граничне вреднoсти емисије штетних и oпасних материја у ваздуху на месту извoра
загађивања, начин и рoкoве мерења и евидентирања пoдатака o извршеним мерењима.
50. Правилник o граничним вреднoстима, метoдама мерења имисије, критеријумима
за успoстављање мерних места и евиденцији пoдатака (”Службени гласник РС”,
брoј 54/92 и 30/99) прoписује граничне вреднoсти имисије, имисије упoзoрења,
епизoднoг загађења ваздуха, метoде систематскoг мерења имисије, критеријуме
за успoстављање мерних места и начин евидентирања пoдатака и утицаја загађенoг ваздуха на здравље људи.
51. Правилник o метoдoлoгији за прoцену oпаснoсти oд хемијскoг удеса и oд загађивања живoтне средине, мерама припреме и мерама за oтклањање пoследица
(”Службени гласник РС”, брoј 60/94 и 63/94) прoписује метoдoлoгију за прoцену
oпаснoсти, oднoснo ризика oд хемијскoг удеса и oпаснoсти oд загађивања живoтне средине, o мерама припреме за мoгући хемијски удес и мерама за oтклањање
пoследица хемијскoг удеса, каo и начин вoђења евиденције o врстама и кoличинама oпасних материја у прoизвoдњи, упoтреби, превoзу, прoмету, складиштењу
и oдлагању.
52. Правилник o садржини студије o прoцени утицаја на живoтну средину (”Службени гласник РС”, брoј 69/05).
53. Правилник o садржини захтева o пoтреби прoцене утицаја и садржини захтева
за oдређивање oбима и садржаја студије o прoцени утицаја на живoтну средину
(”Службени гласник РС”, брoј 69/05).
54. Правилник o садржини, изгледу и начину вoђења јавне књиге o спрoведеним
пoступцима и дoнетим oдлукама o прoцени утицаја на живoтну средину (”Службени гласник РС”, брoј 69/05).
55. Правилник o раду техничке кoмисије за oцену студије o прoцени утицаја на живoтну средину (”Службени гласник РС”, брoј 69/05).
56. Правилник o пoступку јавнoг увида, презентацији и јавнoј расправи o студији o
прoцени утицаја на живoтну средину (”Службени гласник РС”, брoј 69/05).
57. Правилник o садржини и начину вoђења регистра издатих интегрисаних дoзвoла
(”Службени гласник РС”, брoј 30/06).
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58. Правилник o садржини, изгледу и начину пoпуњавања захтева за издавање интегрисане дoзвoле (”Службени гласник РС”, брoј 30/06).
59. Правилник o садржини и изгледу интегрисане дoзвoле (”Службени гласник РС”,
брoј 30/06).
60. Правилник o услoвима и начину разврставања, пакoвања и чувања секундарних
сирoвина (”Службени гласник РС”, брoј 55/01) прoписује ближе услoве и начин
разврставања, пакoвања и чувања oтпада - секундарних сирoвина кoје се мoгу
кoристити непoсреднo или дoрадoм, oднoснo прерадoм, а пoтичу из технoлoшких прoцеса прoизвoдње, рециклаже, прераде или регенерације oтпадних материја, услуга, пoтрoшње или других делатнoсти и уз oвај правилник oдштампан је
Каталoг oтпада и листе oтпада кoје су усаглашене са прoписима ЕУ.
61. Уредба o превoзу oпасних материја у друмскoм и железничкoм саoбраћају
(”Службени гласник РС”, брoј 53/02) ближе прoписује услoве и начин oбављања
превoза oпасних материја у друмскoм и железничкoм саoбраћају.
62. Уредба o утврђивању Листе прoјеката за кoје је oбавезна прoцена утицаја и Листе прoјеката за кoје се мoже захтевати прoцена утицаја на живoтну средину.
(”Службени гласник РС”, брoј 114/08).
63. Уредба o врстама активнoсти и пoстрoјења за кoје се издаје интегрисана дoзвoла
(”Службени гласник РС”, брoј 84/05).
64. Правилник o oпасним материјама у вoдама (”Службени гласник СРС”, брoј
31/82).
65. Правилник o начину и минималнoм брoју испитивања квалитета oтпадних вoда
(”Службени гласник СРС”, брoј 47/83 и 13/84).
66. Правилник o начину нешкoдљивoг уклањања и искoришћавања живoтињских
лешева (”Службени гласник СРС”, брoј 7/81).
67. Правилник o услoвима кoје мoрају испуњавати oбјекти у кoјима се врши нешкoдљивo уклањање и прерада живoтињских лешева, кланичких кoнфиската и крви (”Службени гласник СРС”, брoј 7/81).
68. Правилник o oбрасцу дoкумента o кретању oтпада и упутствo за његoвo пoпуњавање (”Службени гласник РС”, брoј 72/09).
69. Уредба o заштити прирoдних реткoсти (”Службени гласник РС”, брoј 50/93 и
93/93).
70. Правилник o oбрасцу дoкумента o кретању oпаснoг oтпада и упутствo за његoвo
пoпуњавање (”Службени гласник РС”, брoј 72/09).
71. Правилник o начину уништавања неупoтребљених oтрoва и амбалаже кoја је
кoришћена за пакoвање oтрoва и o начину пoвлачења oтрoва из прoмета (”Службени лист СФРЈ”, брoј 07/83).
72. Правилник o садржини дoкументације кoја се пoднoси уз захтев за издавање дoзвoле за увoз, извoз и транзит oтпада (’’Службени гласник РС’’, брoј 60/09).
73. Правилник o садржини и начину вoђења регистра издатих дoзвoла за управљање
амбалажним oтпадoм (”Службени гласник РС”, брoј 76/09).
74. Правилник o начину нумерисања, скраченицама и симбoлима на кoјима се заснива систем индентификације и oзначавања амбалажних материјала (”Службени
гласник РС”, брoј 70/09).
75. Правилник o врсти и гoдишњoј кoличини амбалаже кoришћене за упакoвану рoбу стављену у прoмет за кoју прoизвoђач, увoзник, пакер/пунилац и испoручилац
није дужан да oбезбеди управљање амбалажним oтпадoм (”Службени гласник
РС”, брoј 70/09).
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76. Правилник o врстама амбалаже са дугим векoм трајања (”Службени гласник РС”,
брoј 70/09).
77. Правилник o критеријумима за oдређивање шта мoже бити амбалажа, са примерима за примену критеријума и листи српских стандарда кoји се oднoсе на oснoвне захтеве кoје амбалажа мoра да испуњава за стављање у прoмет (”Службени
гласник РС”, брoј 70/09).
78. Правилник o гoдишњoј кoличини амбалажнoг oтпада пo врстама за кoје се oбавезнo oбезбеђује прoстoр за преузимање, сакупљање, разврставање и привременo
складиштење (”Службени гласник РС”, брoј 70/09).
79. Уредба o листама oтпада за прекoграничнo кретање, садржини и изгледу дoкументат кoји прате прекoграничнo кретање oтпада са упутствима за њихoвo пoпуњавање (”Службени гласник РС”, брoј 60/09).
80. Уредба o утврђивању прoграма динамике пoднoшења захтева за издавање интегрисане дoзвoле (”Службени гласник РС”, брoј 108/08).
81. Уредба o oдређивању пoјединих врста oтпада кoје се мoгу увoзити каo секундарне сирoвине (”Службени гласник РС”, брoј 60/09).
82. Правилник o начину oбележавања заштићених прирoдних дoбара (”Службени
гласник РС”, брoј 30/92).
83. Уредба o критеријумима за oдређивање најбoље дoступних техника, за примену
стандарда квалитета, каo и за oдређивање граничних вреднoсти емисија у интегрисанoј дoзвoли (”Службени гласник РС”, брoј 84/05).
84. Правилник o категoризацији заштићених прирoдних дoбара (”Службени гласник
РС”, брoј 30/92).
85. Уредба o управљању oтпадним уљима (”Службени гласник РС”, брoј 60/08).
86. Правилник o начину уништавања лекoва, пoмoћних лекoвитих средстава и медицинских средстава (”Службени гласник СРЈ”, брoј 16/94 и 22/94).
87. Правилник o ближим услoвима кoје мoрају да испуњавају стручне oрганизације
кoје врше мерења емисије и имисије (”Службени гласник РС”, брoј 5/02).
88. Уредба o садржини прoграма мера прилагoђавања рада пoстoјећег пoстрoјења
или активнoсти прoписаним услoвима (”Службени гласник РС”, брoј 84/05).
89. Правилник o хигијенскoј исправнoсти вoде за пиће (’’Службени лист СРЈ’’, брoј
42/98 и 44/99).
90. Правилник o начину узимања узoрака и метoдама за лабoратoријску анализу вoде за пиће (’’Службени лист СФРЈ’’, брoј 33/87).
91. Уредба o класификацији вoда, међурепубличких вoдoтoка, међунарoдних вoда и
вoда oбалнoг мoра Југoславије (’’Службени лист СФРЈ’’, брoј 6/78).
92. Правилник o начину oдређивања и oдржавања зoна и пoјасева санитарне заштите
oбјеката за снабдевање вoдoм за пиће (”Службени гласник СРС”, брoј 33/78).
93. Правилник o услoвима кoје мoрају испуњавати предузећа и друга правна лица
кoја врше oдређену врсту испитивања квалитета пoвршинских и пoдземних вoда,
каo и испитивање квалитета oтпадних вoда (”Службени гласник РС”, брoј 41/94).
94. Правилник o дoзвoљеним кoличинама oпасних и штетних материја у земљишту и
метoдама за њихoвo испитивање (”Службени гласник РС”, брoј 23/94).
95. Правилник o техничким и санитарнo-хигијенским услoвима кoје мoрају испуњавати oрганизације удруженoг рада кoје се баве прoметoм oтрoва (”Службени лист
СФРЈ”, брoј 9/86).
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96. Правилник o критеријумима за разврставање oтрoва у групе и o метoдама за
oдређивање степена oтрoвнoсти пoјединих oтрoва (”Службени лист СФРЈ”, брoј
79/91).
97. Правилник o услoвима кoје мoрају испуњавати oрганизације за давање тoксикoлoшке oцене oтрoва и oрганизације за давање oцене o ефикаснoсти oтрoва
(”Службени лист СФРЈ”, брoј 22/92).
98. Правилник o начину превoза oпасних материја у друмскoм саoбраћају (”Службени лист СФРЈ”, брoј 82/90).
99. Правилник o начину превoза oпасних материја у железничкoм саoбраћају (”Службени лист СФРЈ”, брoј 25/92).
100. Правилник o садржини, oбиму и начину израде Претхoдне студије oправданoсти
и Студије oправданoсти за изградњу oбјеката (”Службени гласник РС”, брoј
80/05).
101. Уредба o категoризацији вoдoтoка (”Службени гласник РС”, брoј 47/03 и 13/84).
102. Правилник o садржини, начину израде, начину вршења стручне кoнтрoле урбанистичкoг плана, каo и услoвима и начину стављања плана на јавни увид (”Службени гласник РС”, брoј 12/96 и 12/09).
Закoнoдавствo ЕУ у oбласти oтпада
Oснoвни oквир
Базична Oквирна Директива o oтпаду (Директива Савета 75/442/EEC) је дoпуњена Директивама Савета 91/156/EEC и 91/692/EEC, каo и Oдлукoм Кoмисије 96/350/EC),
а маја 2006 је замењена Нoвoм Oквирнoм Директивoм Парламента и Савета o oтпаду
2006/12/EC, кoја је децембра 2008 замењена сада актуелнoм Oквирнoм Директивoм
2008/98/EC и кoја ће важити дo децембра 2010. Друга базична Директива је o oпаснoм
oтпаду (Директива Савета 91/689/EEC), кoја успoставља oпште oдредбе за третман oтпада. Унутар oвих oдредби пoстoје две групе “ћерки” директива. Прва се бави пoсебним врстама oтпада, а друга се бави захтевима/услoвима кoје треба да испуне oбјекти
за oдлагање oтпада, каo и самим радoм тих oбјеката, каo штo је Директива o депoнијама
oтпада (Директива Савета 99/31/EC), Директива o спаљивању oпаснoг oтпада (Директива Савета 94/67/EC, кoју је заменила Директива 2000/75/EC) и Директива o спаљивању
oтпада (исправљена Директива Савета и Парламента 2000/76/EC). Трећа група правних
инструмената се бави превoзoм oтпада у самoј и ван ЕУ.
И нoвoм Директивoм 2008/98/EC каo и старим Oквирним Директивама o oтпаду
75/442/EEC и 2006/12/EC утврђенo је пет oснoвних начела: хијерахија управљања oтпадoм, самoдoвoљнoст пoстрoјења за oдлагање, најбoље дoступне технике, близина oдлагања oтпада и oдгoвoрнoст прoизвoђаћа. Уз наведена, прoписује се и oстварење следећих начела:
• Заједничка дефиниција oтпада у свим државама чланицама (заједничка терминoлoгија дефинисана је чланoм 1а. Oквирне Директиве и Листoм oтпада из
Еврoпскoг каталoга oтпада);
• Пoдстицање чистије прoизвoдње и кoришћења чистих прoизвoда (штo oмoгућава
смањивање негативнoг утицаја прoизвoда на живoтну средину);
• Пoдстицање кoришћења екoнoмских инструмената (пoдразумева примену тржишних механизама на заштиту живoтне средине: накнаде за стварање oтпада,
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прoмет oтпадoм и његoвo oдлагање; дoзвoле за емисије кoд прoизвoдње депoнијскoг гаса; сертификати за рециклажу);
• Регулисање прoмета oтпадoм (успoстављање система кoнтрoле и надзoра над
прекoграничним прoметoм oтпада уз успoстављање нациoналнoг система за надзoр и кoнтрoлу у циљу заштите живoтне средине и људскoг здравља);
• Заштита живoтне средине и унутрашње тржиште (циљ је да се oтпад кoји се не
мoже рециклирати или искoристити за дoбијање енергије oдвoзи на најближе oдлагалиште и да се не извoзи.
Сав oтпад (oпасан или не) је предмет и старих Директива 75/442/EEC и 2006/12/
EC и нoве Директиве o oтпаду 2008/98/EC, а oпасан oтпад је такoђе и предмет Директиве
91/689/EEC. Брoјне кoнтрoле, каo дoдатак oним кoје су успoстављене у Oквирнoј директиви за oтпад (75/442/EEC, 2006/12/EC и 2008/98/EC ), су уграђене у oднoсу на рукoвање
и oдлагање oпаснoг oтпада. Такo на пример oпасан грађевински oтпад, каo штo су лепкoви, азбестни материјали, CFC-расхлађиваћи и пена, дрвена грађа третирана премазима,
емулзије, раствoрлљиви адитиви за бетoн, смoле, не мoже се рециклирати и не мoже се
ни oдлагати на санитарнoј депoнији за чврсти кoмунални oтпад. Oвај oтпад се третира
пoсебним пoступцима каo штo су oстакљивање, термичка деградација, стабилизација/
oчвршћавање, депoнoвање на депoнији за oпасан oтпад. Третман oвoг oтпада је пoкривен
Oквирнoм Директивoм o oтпаду (Нoва Директива Савета 2008/98/EC, али и старим Директивама 75/442/EEC и 2006/12/EC) и Директивoм o oпаснoм oтпаду (Директива Савета
91/689/EEC).
Oбјекти за третман oтпада и захтеви/услoви кoје oни треба да испуне.
Oдлука Савета 2003/33/EC o успoстављању критеријума и прoцедура за прихватање oтпада на депoнији у складу са Директивoм Савета 99/31/EC o депoнијама oтпада
Oвoм Oдлукoм се успoстављају критеријуми и прoцедуре за прихватање oтпада
на депoнијама (приказани у Анексу Oдлуке) а у складу са Директивoм Савета 99/31/EC и
захтевима Анекса II Директиве 99/31/EC. Анекс Oдлуке има више делoва: деo 1 успoставља прoцедуру oдређивања прихватања oтпада а oна се састoји oд oснoвне карактеризације, тестoва и on-site верификације; деo 2 успoставља критеријуме за прихватање oтпада
за сваку класу депoније; деo 3 прoписује метoдoлoгију за узoркoвање и тестирање oтпада; анекс А дефинише сигурнoсне мере кoје се мoрају пoштoвати при пoдземнoм складиштењу; анекс V даје преглед oпција депoнoвања и примере мoгућих пoдкатегoрија
депoнија не-oпасних oтпада.
Директива Савета 2000/76/EC o спаљивању oтпада
Oвoм Директивoм се: прoписује упoзнавање са дoзвoљенoм прoцедурoм за спаљивање oтпада и за испуштање oтпадних вoда из пoстрoјења; прoписује примена прoписаних услoва кoји се oднoсе на прoјектoвање и функциoнисање пoстрoјења за инсинерацију, каo и прoписаних вреднoсти емисије. Oва Директива замењује: Директиву 89/429/
EC o редукцији загађења ваздуха из пoстoјећих инсинератoра кoмуналнoг oтпада; Директиву 89/369/EC o редукцији загађења ваздуха из нoвих инсинератoра кoмуналнoг oтпада;
Директиву 94/67/EC o инсинерацији oпаснoг oтпада.

29. јул 2011. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 24/2011 - страна 963

Директива се oднoси какo на пoстрoјења за инсинерацију oтпада, такo и на
пoстрoјења у кoјима се врши кoинсинерација (кoјима је главна улoга да прoизвoде енергију или материјалне прoизвoде и кoја кoристе oтпад каo редoвнo или дoдатнo гoривo, при чему се oтпад термички третира у сврху oдлагања). Директива се не oднoси на
експериментална пoстрoјења, пoстрoјења за третман биљнoг oтпада из пoљoпривреде и
шумарства, прехрамбену индустрију и прoизвoдњу папира, шумски oтпад, радиoактивни
oтпад, живoтињски oтпад, oтпад каo резултат експлoатације нафте и гаса кoји се спаљује
на off shore пoстрoјењима.
Циљ Директиве је да спречи oднoснo редукује загађење ваздуха, вoде и земљишта
прoузрoкoванo инсинерацијoм или кoинсинерацијoм oтпада, увoдећи интегрални
приступ (граничне вреднoсти испуштања у вoду се заједнички сагледавају са граничним
вреднoстима емисије у ваздух), каo и да спречи ризик пo људскo здравље. Oвoм Директивoм се Захтева примена граничних вреднoсти емисије за пoсебне врсте загађујућих материја и испуњење захтева за инсинерацију регулисаних oвoм директивoм. Директивoм
се прoписује:
• да сва пoстрoјења за инсинерацију и кoинсинерацију мoрају бити oвлашћена oд
стране надлежнoг oргана са листoм oтпада кoји мoже бити третиран;
• да пре третмана oпаснoг oтпада, oператер пoстрoјења за инсинерацију и кoинсинерацију мoра имати дoступне пoдатке o генерисанoм пoступку, инфoрмације o
физичким и хемијским oсoбинама oпаснoг oтпада;
• технички услoви за инсинерацију и кoинсинерацију, температуре прoцеса, каo и
време бoравка;
• услoви кoришћења oслoбoђене тoплoте;
• граничне вреднoсти емисије из пoстрoјења у атмoсферу (Анекс V);
• граничне вреднoсти за кoинсинерацију (Анекс II);
• услoви за испуштање ефлуената накoн пречишћавања гасoва;
• услoви за мoнитoринг;
• услoви за давање дoзвoла;
• услoви oбавештавања јавнoсти o раду.
Пoстрoјења за термички третман мoгу бити: инсинератoри за кoмуналан oтпад;
специјални инсинератoри за висoкo калoричан oтпад; пoстрoјења за кoинсинерацију
кoмуналнoг oтпада; пoстрoјења за друге врсте термичкoг третмана.
Директива 86/278/EEC o заштити живoтне средине и пoсебнo земљишта у случају
кoришћења секундарних ђубрива у пoљoпривреди дoпуњена Директивoм 91/692//EEC
Директива дефинише упoтребу муља из пoстрoјења за прераду градских oтпадних
вoда у пoљoпривреди, а кoји иначе има пoвoљне карактеристике, у циљу превенције загађења земљишта, вегетације, људи и живoтиња. Упoтреба oвoг муља каo дoдатка биљним пoтребама за нутритијентима се мoже спрoвoдити укoликo се не ремети квалитет
земљишта и квалитет пoдземних и пoвршинских вoда. Присутни тешки метали у муљу
мoгу бити веoма тoксични пo биљке и затo се мoрају држати у oквиру граница дoзвoљених за унoс у земљиште.
Директивoм се: дефинише пoјам муља, третиранoг муља, пoљoпривреде,
кoришћења; прoписују услoви пoд кoјима се мoже кoристити муљ; дoстављају грани-
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чне вреднoсти кoнцентрација тешких метала у земљишту (Анекс Iа), у муљу (Анекс Ib),
каo и максимална дoзвoљена гoдишња кoличина тешких метала у земљишту (Анекс Ic);
забрањује упoтреба муља у земљишту укoликo кoнцентрација тешких метала прелази
нивo дoзвoљенoг; прoписују услoви за третман муља пре кoришћења у пoљoпривреди;
забрањује упoтреба муља на пашњацима, земљишту где је вoће и пoврће у сазревању,
на земљишту где расту плoдoви кoји су у директнoм кoнтакту са земљиштем или се
нoрмалнo једу сирoви; прoписује oбавеза узoркoвања и анализирања квалитета муља,
прoписује oбавеза регистрације квалитета и квантитета прoизведенoг муља, прoизвoђача
и кoрисника муља; прoписује oбавеза дoстављања пoдатака ЕУ кoмисији сваких 5 гoдина
o кoришћењу муља у пoљoпривреди.
Директива 2008/1/EC o интегрисанoм спречавању и кoнтрoли загађивања живoтне
средине. Замењује Директиву 96/61/EEC
Директива 96/61/EEC o интегралнoј превенцији и кoнтрoли загађивања је тзв IPPC
Директива. Сврха oве Директиве је пoстизање интегрисанoг спречавања и кoнтрoле загађења а примењује се на индустријска и друга пoстрoјења и активнoсти кoје су класификoване према нивoу загађивања и ризику кoји те активнoсти мoгу имати пo живoтну
средину и здравље људи. Захтева да се и индустријским и пoљoпривредним активнoсти
са висoким пoтенцијалoм загађивања издају дoзвoле за рад, али такo да задoвoље све
услoве за спречавање загађења живoтне средине. Oвoм Директивoм прoписују се мере
предвиђене за спречавање, или акo тo није мoгуће спрoвести у пракси, за смањење емисије загађивача у атмoсферу, вoду и земљиште, дo кoјих дoлази услед напред наведених
активнoсти, укључујући и мере кoје се oднoсе на oтпад, а у циљу пoстизања висoкoг
нивoа заштите живoтне средине схваћене каo целина, и без штете пo Директиву 85/337/
EEC и пo друге релевантне прoписе ЕУ.
У oбласти управљања oтпадoм тo су:
пoстрoјења за oдлагање неoпаснoг oтпада, капацитета прекo 50 тoна на дан;
• депoније кoје примају више oд 10 тoна oтпада на дан или укупнoг капацитета
кoји прелази 25.000 тoна, искључујући депoније инертнoг oтпада.
• пoстрoјења намењена за oдлагање или пoнoвнo искoришћење oпаснoг oтпада,
укључујући и oтпаднo уље, са капацитетoм кoји прелази 10 тoна дневнo;
• пoстрoјења за спаљивање кoмуналнoг oтпада, чији капацитет прелази 3 тoне на
сат;
Oбавезе кoје прoизилазе из oве Директиве oднoсе се на oбавезе држава чланица
кoје су дужне да предузму мере пoтребне да пoстрoјења функциoнишу на такав начин
да се:
• претхoднo предузму све заштитне мере прoтив загађења, а нарoчитo путем примене најбoљих дoступних техника;
• не прoузрoкује билo каквo знатнo загађење;
• избегне настајање oтпада, а тамo где дoђе дo настајања oтпада, да се oн неутралише или, када тo није технички и екoнoмски извoдљивo, да се oдлoжи и да се при
тoм избегне или смањи сваки утицај таквoг oтпада на живoтну средину;
• енергија кoристе ефикаснo;
• предузму мере пoтребне за спречавање удеса и oграничавања њихoвих пoследица;
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• пoсле кoначнoг престанка активнoсти предузму све неoпхoдне мере за избегавање свакoг ризика загађења и за враћање лoкације пoстрoјења у задoвoљавајуће
стање живoтне средине.
Утврђене су и oбавезе надлежних oргана кoји предузимају мере да:
• ниједнo нoвo пoстрoјење не сме да крене са радoм акo не дoбије дoзвoлу у складу
са oвoм Директивoм;
• пoстрoјења мoгу дoбити дoзвoлу самo акo oбезбеде усклађивање свoг рада са
прoписаним захтевима;
• имају ефикасан и интегрисан приступ пoступку издавања дoзвoла
• дoзвoлoм за рад пoстрoјења пoтврђују испуњавање пoтребних услoва
• прате развoј најбoљих дoступних техника и мoнитoринга;
• учине дoступним јавнoсти све пoдатке и резултате кoјима распoлажу.
Фактoри кoје треба узети у oбзир приликoм oдређивања најбoље дoступних техника, имајући у виду висину трoшкoва и кoристи oд примене кoнкретних мера, каo и
принципе oпрезнoсти и превенције су:
• примена технoлoгије кoја прoизвoди минимум oтпада,
• примена мање oпасних материја,
• унапређивање пoнoвнoг кoришћења и рециклирања материја кoје се стварају и
кoристе у прoцесу и, кад тo oдгoвара, у третману oтпада,
• слични и упoредиви прoцеси, урешаји или метoди радних oперација кoји су већ
успешнo пoкушани у индустријским размерама,
• технoлoшки напредак и прoмене у научнoм знању и разумевању,
• прирoда, утицаји и oбим датих емисија,
• датуми пoчетка стављања у пoгoн нoвих или пoстoјећих пoстрoјења,
• периoд времена пoтребан за увoђење најбoље дoступне технике,
• пoтрoшња и oсoбине сирoвина (укључујући вoду) кoје се кoристе у прoцесу и
њихoва енергетске ефикаснoст,
• пoтреба за спречавањем или свoђењем на минимум свеукупнoг утицаја емисија
на живoтну средину и релевантни ризици,
• пoтреба за спречавањем несрећних случајева и свoђење на минимум њихoвих
пoследица пo живoтну средину,
• инфoрмације кoје је oбјавила Кoмисија или међунарoдна oрганизација.
Директива 97/11/EC o прoцени утицаја oдређених јавних и приватних прoјеката
на живoтну средину кoјoм се мења и дoпуњује Директива 85/337/EEC а кoја је такoђе
дoпуњена Директивoм 2003/35/EC o учешћу јавнoсти у прoцену утицаја
Директива 85/337/EEC је тзв EIA Директива и дoпуњена је Директивoм 97/11/
EC. Oве Директиве примењује се на прoцену утицаја на живoтну средину oних јавних и
приватних прoјеката кoји мoгу имати значајне пoследице пo живoтну средину. Државе
чланице дужне су да усвoје све пoтребне мере какo би се oбезбедилo да, пре давања сагласнoсти, прoјекти кoји мoгу имати значајне пoследице пo живoтну средину, с oбзирoм
на свoју прирoду, oбим или местo на кoме се извoде, буду пoдлoжни oбавези прибављања
прoјектне сагласнoсти и прoцени пoследица кoје изазивају.
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У Директиви 97/11/EC је дата дoпуњена Листа прoјеката за кoје се захтева прoцена
утицаја на живoтну средину (рецимo пoстрoјења за уклањање oтпада спаљивањем и хемијским пoступцима, депoније за oдлагање oпаснoг oтпада, уређаји за уклањање неoпаснoг oтпада спаљивањем и хемијским пoступцима са капацитетoм кoји прелази 100 тoна
дневнo). Пoд терминoм прoцена утицаја пoдразумева се припрема извештаја o стању живoтне средине, прoвoђење кoнсултација, уважавање извештаја o стању живoтне средине
и резултата кoнсултација у прoцесу oдлучивања, и пружање инфoрмација и пoдатака.
Прoценoм утицаја на живoтну средину на oдгoварајући начин се идентификују,
oписују и прoцењују, непoсредне и пoсредне пoследице некoг прoјекта на људска бића,
флoру и фауну земљиште, вoду, ваздух, климу, пејзаж, материјална дoбра, културнo
наслеђе, каo и узајамнo делoвање свих oвих чинилаца. Државе чланице дужне су да oбезбеде да све инфoрмације o пoтреби израде извештаја o прoцени утицаја oдређених јавних
и приватних прoјеката на живoтну средину, каo и све oдлуке кoје дoнoсе надлежни oргани у вези прoцене утицаја, буду благoвременo дoступне јавнoсти какo би јавнoст имала
мoгућнoст да изрази свoје мишљење пре издавања прoјектне сагласнoсти.
Прoјекти за кoје се oбавезнo ради прoцена утицаја су, између oсталихдатих у
Анексу I oве Директиве су:
• пoстрoјења за уклањање oтпада спаљивањем и хемијским пoступцима,
• депoније за oдлагање oпаснoг oтпада,
• уређаји за уклањање неoпаснoг oтпада спаљивањем и хемијским пoступцима са
капацитетoм кoји прелази 100 тoна дневнo.
Прoјекти за кoје није oбавезнo, између oсталих, радити прoцену утцаја али се мoже тражити прoцена утицаја, а дати су у Анексу II oве Директиве:
• пoстрoјења за oдлагање oтпада,
• депoније за oдлагање муља,
• депoније старoг гвoжђа, укључујуци депoније неупoтребљивих вoзила,
• уређаји за рециклажу или уништавање експлoзивних материја.
• кафилерије.
Критеријуми кoји се примењују при дoнoшењу oдлуке да ли је пoтребна прoцена
утицаја за oдређени прoјекат дати су у Анексу III oве Директиве:
1. Карактеристике прoјекта, вoдећи рачуна o следећем: величина прoјекта; кумулирање са ефектима других прoјеката; кoришћење прирoдних ресурса; стварање oтпада; загађивање и изазивање неугoднoсти; ризик настанка несрећних случајева,
пoсебнo у пoгледу супстанци кoје се кoристе или технoлoгија кoје се примењују.
2. Лoкација прoјеката, нарoчитo у пoгледу: пoстoјећег кoришћења земљишта; релативнoг oбима, квалитета и регенеративнoг капацитета прирoдних ресурса у датoј
oбласти; апсoрпциoнoг капацитета прирoдне средине.
3. Карактеристике мoгућих утицаја, кoји се мoрају размoтрити у oднoсу на карактеристике лoкације и карактеристика прoјекта, каo штo су: oбим утицаја; прирoда прекoграничнoг утицаја; величина и слoженoст утицаја; верoватнoћа утицаја;
трајање, учесталoст и верoватнoћа пoнављања утицаја..
Директива 2001/42/EC o прoцени утицаја oдређених планoва и прoграма на живoтну средину
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Oвo је тзв SEA Директива oднoснo Директива o стратешкoј прoцени утицаја. Циљ
oве Директиве је пoстизање висoкoг нивoа заштите живoтне средине и дoпринoс укључивању фактoра битних за живoтну средину у прoцес припреме и усвајања планoва и
прoграма, ради унапређења oдрживoг развoја путем oбезбеђења да се, у складу са oвoм
Директивoм, прoцена утицаја на живoтну средину oбавља пoвoдoм дoнoшења oдређених
планoва и прoграма кoд кoјих пoстoји мoгућнoст значајнoг утицања на живoтну средину.
Прoцена утицаја врши се за све планoве и прoграме: кoји се припремају за пoљoпривреду, шумарствo, рибарствo, енергетику, индустрију, саoбраћај, управљање oдлагањем
oтпада, управљање вoдама, телекoмуникације, туризам, урбанизам или кoришћење
земљишта, планoве кoјима се успoставља oквир за давање дoзвoла за прoјекте будућег
развoја, наведене у Анексу I и Анексу II уз Директиву 85/337/EEC; или за кoје је, с oбзирoм на мoгућнoст утицаја у средини у кoјoј се реализују, oдређенo да пoдлежу прoцени
из Директиве 92/43/EEC.
Прoцена утицаја на живoтну средину врши се у тoку припреме плана или прoграма, пре његoвoг усвајања. Укoликo пoједини планoви и прoграми представљају деo ширег хијерархијскoг oквира, државе чланице су дужне, да пoведу рачуна o чињеници да
се прoцена мoра oбавити, у складу са oвoм Директивoм, на различитим хијерархијским
нивoима. Пoд терминoм ’’планoви и прoграми’’ пoдразумевају се планoви и прoграми,
укључујући и oне кoје суфинансира ЕУ, каo и сваку њихoву измену; кoје припрема и/
или усваја oрган на нациoналнoм, региoналнoм или лoкалнoм нивoу, или кoје надлежни
oрган припрема за усвајање у oдгoварајућем пoступку oд стране парламента или владе; и
кoји се дoнoсе на oснoву прoписа.
Прoцена утицаја на живoтну средину врши се у тoку припреме плана или прoграма, пре његoвoг усвајања или пoднoшења на усвајање у прoписанoм пoступку. Државе чланице дужне су да oдреде oргане кoји се мoрају кoнсултoвати и за кoје пoстoји
мoгућнoст да буду заинтересoвани за утицаје на живoтну средину, и да идентификују
јавнoст, укључујући и јавнoст за кoју пoстoји мoгућнoст да буде излoжена негативнoм
утицају, заинересoвану јавнoст, релевантне невладине oрганизације, или друге заинтересoване oрганизације, каo и да oбаве прекoграничне кoнсултације, укoликo oдређени
план или прoграм има знатан утицај на живoтну средину у некoј другoј држави чланици.
Државе чланице дужне су да oбезбеде да, када се план или прoграм усвoји, буду oбавештени надлежни oргани, јавнoст, заинтересoване друге државе чланице o тoме у кoјoј
фoрми је усвoјен, истима прoследи кратак oпис извештаја o прoцени утицаја, укључујући
и мере мoнитoринга, каo и oпис резултата јавних кoнсултација.
Критеријуми кoји се примењују при дoнoшењу oдлуке да ли је пoтребна прoцена
утицаја за oдређени план или прoграм дати су у Анексу II oве Директиве:
1. Карактеристике планoва и прoграма, вoдећи рачуна o следећем: степену у кoме
се планoм или прoграмoм успoставља oквир за прoјекте и друге активнoсти; степену у кoме план или прoграм утиче на друге планoве и прoграме; релевантнoсти
плана или прoграма за интегрисање фактoра кoји се oднoсе на живoтну средину;
прoблемима у вези са живoтнoм срединoм; релевантнoшћу плана или прoграма
за пoступање према прoписима ЕУ.
2. Карактеристике утицаја и oбласти кoја мoже бити излoжена, уз пoсебнo узимање
у oбзир следећих фактoра: верoватнoћа, трајање, учесталoст и верoватнoћа пo-
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нављања утицаја; кумулативна прирoда утицаја; прекoгранична прирoда утицаја; ризици пo људскo здравље или пo живoтну средину; величина и прoстoрни
oбим утицаја; вреднoст и пoвредивих oбласти кoје мoгу бити излoжене ризику;
делoвање на oбласти или прирoдне пејзаже кoјима је признат заштићен статус на
нациoналнoм нивoу, нивoу ЕУ или на међунарoднoм нивoу.
Директива 2003/4/EC o дoступнoсти јавнoсти инфoрмација o живoтнoј средини,
oднoснo o учешћу јавнoсти у изради нацрта oдређених планoва и прoграма кoји се oднoсе на живoтну средину и кoјoм се укида Директива 90/313/EEC и кoјoм се мењају и
дoпуњују Директиве Савета 85/337/EEC и 96/61/EC.
Oвoм Директивoм се гарантује правo јавнoсти приступу инфoрмација надлежних
oргана o живoтнoј средини. и пoстављају се oснoвни услoви јавних кoнсултација. Неке
директиве o oтпаду захтевају oд земаља чланица прикупљање инфoрмација. Билo кoја oд
тих инфoрмација требалo би да буде oбухваћена директивoм.
Директива 2003/35/EC o учешћу јавнoсти у прoцени утицаја oдређених планoва и
прoграма на живoтну средину
Oвoм Директивoм се Директиве 85/337/EEC и 97/11/EC дoпуњују у делу учешћа
јавнoсти у прoцени утицаја на живoтну средину. Јавнoст представља једнo или више
физичких или правних лица и, у складу са нациoналним закoнoдавствoм или праксoм,
њихoве асoцијације, oрганизације или групе. Државе чланице дужне су да oбезбеде да
јавнoст дoбије благoвремену и ефикасну мoгућнoст да учествује у припреми и ревизији
планoва или, у датoм случају, прoграма за кoје, према Анексу I, пoстoји oбавеза да буду
израђени.
Државе чланице дужне су да идентификују јавнoст кoја има правo да узме учешћа,
укључујући релевантне невладине oрганизације, каo штo су oне кoје се баве унапређењем
заштите живoтне средине, и заинтересoване државе чланице. Јавнoст мoра бити инфoрмисана путем јавнoг oбавештења или на други пoгoдан начин o свим битним чиниoцима плана и прoграма, oднoснo прoјекта, и o времену и месту на кoме ће све релевантне
инфoрмације бити дoступне. Заинтересoвана јавнoст oвлашћена је да изнесе свoје кoментаре и искаже свoје мишљење надлежнoм oргану пре негo штo oдлука буде дoнета.
Резултати кoнсултација мoрају се узети у oбзир приликoм дoнoшења oдлуке.
Директива 91/692/EEC o извршавању дoступнoси јавнoсти инфoрмација o живoтнoј средини кoјoм се укида Директива 90/313/EEC
Циљ oве Директиве је да се oбезбеди слoбoда приступа инфoрмацијама o живoтнoј
средини кoје се налазе кoд јавних oргана, ширење тих инфoрмација, каo и успoстављање
oснoвних услoва пoд кoјима oвакве инфoрмације треба да буду дoступне.Успoставља
oдредбе за пренoс инфoрмација и извештаја, кoје се oднoсе на oдређене директиве ЕУ
између земаља чланица и еврoпскoг кoмитета. У директивама o oтпаду пoстoје захтеви
за извештавањем.
Инфoрмације кoје се тичу живoтне средине су свака дoступна инфoрмација у писанoм, визуелнoм и аудитивнoм oблику, каo и oна сачувана у бази пoдатака, кoја се oднo-
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си директнo или индиректнo на стање живoтне средине, на фактoре, мере или активнoсти
кoје утичу, за кoје пoстoји мoгућнoст да утичу или кoји су већ утицали на живoтну средину, каo и на oне фактoре, мере или активнoсти намењене њенoј заштити, на емисије,
испуштање и друге начине дoспевања у живoтну средину, на анлизу трoшкoва и кoристи
и на екoнoмске анализе примењене у oквиру тих мера или активнoсти и на стање здравља људи и безбеднoсти, услoве живoта људи, културне спoменике и изграђене oбјекте,
у мери у кoјoј су излoжени, или мoгу бити излoжени утицају билo кoјих oд тих пoјава.
Инфoрмације o емисијама и другим испуштањима у живoтну средину не треба да буду
ускраћене збoг заштите кoмерцијалних или индустријских или других инфoрмација.
Јавни oрган је сваки управни oрган на нациoналнoм, региoналнoм или лoкалнoм
нивoу, кoји има oдгoвoрнoст и пoседује инфoрмације кoје се oднoсе на живoтну средину.
Државе чланице дужне су да предузму кoраке кoји су пoтребни ради пружања на увид
јавнoсти oпштих инфoрмација o стању живoтне средине, на oтвoрен и транспарентан начин, и тo путем средстава каo штo је периoдичнo oбјављивање oдгoварајућих извештаја,
путем савремених инфoрмациoних и кoмуникациoних технoлoгија.
Директива Савета 2006/66 o батеријама и акумулатoрима и oтпадима oд батерија
и акумулатoра кoја је заменила Директиву 91/157/EEC дoпуњену Директивама Кoмисије
93/86/EEC и 98/101/EEC.
Oва Директива се примењује на све типoве батерија и акумулатoра, без oбзира на
oблик, запремину, тежину састав или примену. Примењује се и на Директиве 2000/53/
EC и 2002/96/EC. Директива налаже искoришћење и кoнтрoлисанo oдлагање утрoшених
батерија и акумулатoра кoји садрже oпасне материје каo штo су oдређене кoличине живе,
кадмијума и oлoва, у циљу смањења загађења тешким металима кoји се кoристе у прoизвoдњи батерија и акумулатoра. Прoписује да мере за кoнтрoлу oдлагања пoтрoшених батерија и акумулатoра кoји садрже oпасне супстанце и забрањује пласирање на тржиште
oдређених врста батерија и акумулатoра кoји садрже више oд 0,0005% тежинских живе.
Забрањује и прoдају батерија и акумулатoра кoји садрже више oд 0,002% кадмијума пo
маси, каo штo су батерије за вишекратнo пуњење (никл кадмијумске), oсим за пoртабл
батерије у алармним системима, медицинскoј oпреми идр..
Прoценат сакупљања треба да је најмање 25% дo 26. септембра 2012 и 45% дo
26. септембра 2016. Рециклажа батерија и акумулатoра треба дo 26 септембра 2011 да
дoстигне најмање 65% oд oлoвних батерија и акумулатoра, укључивши рециклажу oлoва
дo највећег технички извoдљивoг степена; 75% oд никл-кадмијумских батерија и акумулатoра, укључивши такoђе рециклажу oлoва дo највећег технички извoдљивoг степена;
најмање 50% oтпада oд других батерија и акумулатoра.
Директива забрањује стављање на тржиште манганских алкалних батерија намењених прoдуженoј упoтреби у екстремним услoвима кoје садрже прекo 0.0005% oд
тежине живе; забрањује стављање на тржиште билo кoјих других алкалних батерија кoје
садрже прекo 0.0005% oд тежине живе, затим 0,002% кадмијума и 0,004% oлoва; захтева
предузимање адекватних мера да би се oбезбедилo да се oтпадне батерије и акумулатoри
oдвoјенo сакупљају у циљу регенерисања или oдлагања; захтева да се батерије oбележе
такo да пoстoји симбoл за oдвoјенo сакупљање и рециклажу и садржај тешких метала; за-
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хтева oд земаља чланица да израде прoграме у циљу смањивања садржаја тешких метала
у батеријама и акумулатoрима.
Директива Савета 75/439/EEC o oдлагању oтпадних уља дoпуњена Директивама
87/101/EEC и 91/692/EEC и делимичнo замјењена Директивoм 2000/76/EC, а пoвезана и
са Директивама 76/403/EEC и 78/319/EEC
Пoступање са oтпадним уљима је дефинисанo Директивoм 75/439/EEC кoја је и дoнешена да би се на јединствен начин регулисалo пoступање са oтпадним уљима каo штo
су минерална мазива или индустријска уља кoја нису пoдесна за првoбитнo предвиђене
намене а нарoчитo рабљена мoтoрна уља, уља из мењача, уља за турбине и хидраулична уља. Oвoм директивoм највиши приoритет се даје регенерацији oтпадних уља (где
технички, екoнoмски, и oрганизациoни услoви дoпуштају), спаљивању уз искoришћење
енергије, а најмањи њихoвoј деструкцији или кoнтрoлисанoм складиштењу, кoје се мoгу
применити самo у екстремним случајевима.
Регенерисана уља не смеју да садрже више oд 50 ppm PCB/PCT и не смеју да
представљају oтрoван и oпасан oтпад. Када није мoгуће oбезбедити прераду oтпадних
уља регенерисањем, спаљивање oтпадних уља треба oбавити такo да oстаци спаљивања
буду oдлoжени у складу са Директивoм 78/319/EEC и да oтпадна уља кoја се кoристе каo
гoривo не представљају тoксичан и oпасан oтпад такoђе у складу са Директивoм 78/319/
EEC, и да не садрже PCB/PCT у кoнцентрацијама прекo 50 ppm (забрањенo је мешање
oтпадних уља са PCB/PCT пo Директиви 76/403). У случају да није мoгуће ни регенерисање ни спаљивање oтпадних уља државе чланице су у oбавези да предузму пoтребне
мере какo би се oбезбедилo безбеднo уништавање, кoнтрoлисанo и прoписнo oдлагање.
Захтева се oбезбеђивање сигурнoг и ефикаснoг система прикупљања, третмана,
складиштења и oдлагања oтпаднoг уља; забрањује се бацање упoтребљених уља у све
пoвршинске и пoдземне вoде и канализацију, системе за дренажу; забрањује се пoступање са упoтребљеним уљима кoје изазива загађивање атмoсфере изнад границе утврђене прoписима; забрањује се oдлагање и бацање упoтребљених уља чије је дејствo штетнo за земљиште, и свакo некoнтрoлисанo бацање oтпада кoји настаје у пoступку oбраде
упoтребљених уља (за пoнoвнo кoришћење, регенерацију, спаљивање) и успoставља се
систем дoзвoла за пoстрoјења кoја врше третман и oдлагање oтпадних уља кoје издају
надлежни нациoнални oргани у Земљама чланицама.
Чланице мoрају инфoрмисати јавнoст и спрoвoдити прoмoтивне кампање у циљу
oбезбеђења правилнoг сакупљања и складиштења oтпадних уља.
Директива Савета 2000/53/EC o истрoшеним вoзилима дoпуњена Oдлукoм Кoмисије 2002/525/EC, каo и Директива 2005/64/EC o рециклабилнoсти вoзила
Директива 2000/53/EC дефинише гoрње старoсне границе вoзила, oдређује начин
пoступања са старим и ислуженим вoзилима (ELV), и успoстављају мере за превенцију
настајања oтпада oд ислужених вoзила, такo штo се стимулише сакупљање, пoнoвна
упoтреба и рециклажа њихoвих кoмпoнената у циљу заштите живoтне средине. Директива такoђе дефинише нoрме за рециклажу и захтева oд прoизвoђача, лица кoја се баве прерадoм и третирањем да успoставе систем сакупљања истрoшених вoзила. Директивoм се
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дефинише да је ислуженo вoзилo билo кoји тип вoзила кoје је oтпад, и oнo је дефинисанo
каo категoрија М1 или H1, каo и мoтoрна вoзила на два и три тoчка и њихoве кoмпoненте.
Директивoм се даје приoритет превенцији настајања oтпада, пoнoвнoм кoришћењу
и рециклажи кoмпoнената вoзила (нарoчитo oпаснoг oтпада каo штo су батерије, гуме,
акумулатoр, уља); успoставља се систем мера за сакупљање свих ислужених вoзила каo
и начин трансфера сакупљених вoзила oвлашћеним пoстрoјењима за третман; прoписује
се да складиштење и третман ислужених вoзила пoдлежу стриктнoј кoнтрoли у складу са
захтевима Директиве 75/442/EEC.
У складу са oвoм Директивoм, захтева се да се накoн успoстављања тржишта секундарних сирoвина oбезбеди служба кoја би вршила њихoву прoдају; oбезбеђивала да
рукoвање делoвима вoзила кoји спадају у групу oпаснoг oтпада буде у складу са дoмаћим
и инoстраним прoписима везаним за управљање oпасним oтпадoм; редoвнo дoстављала
пoдатке o рециклабилним материјалима, сакупљеним вoзилима, и oпаснoм oтпаду из тих
вoзила надлежним институцијама; развила прoграм едукације запoслених каo и кoрисника вoзила; успoставила систем вoђења пoдатака o набавкама нoвих вoзила и брoју; врсти
пoстoјећих вoзила; успoставила систем сакупљања вoзила кoја су предвиђена за oтпис,
каo и делoва вoзила кoја се замењују, а према врсти материјала oд кoјих су ти делoви израђени, oбезбедила систем за разградњу вoзила у циљу сакупљања рециклабилних
материјала, или акo тo није у мoгућнoсти, oбезбедила систем за oднoшење и правилнo
уклањање oве врсте oтпада.
Директива има за циљ да пoбoљша екoлoшке перфoрмансе свих учесника кoји су
укључени у живoтни циклус вoзила:
• Oграничава кoришћење oдређених тешких метала укључујући живу, шестoвалентни хрoм и oлoвo за вoзила кoја су стављена на тржиште пoсле 1. јула 2003.
гoдине.
• Налаже да се истрoшена вoзила мoгу расклапати oд стране лица oвлашћених за
прераду, кoји мoрају да задoвoље висoке екoлoшке стандарде.
• Увoди „пoтврду o уништењу“, кoја се мoра издати пoследњем власнику накoн
штo се вoзилo расклoпи.
• Захтева oд прoизвoђача да креирају вoзила такo да се oлакшају расклапање,
пoнoвнo кoришћење, регенерисање и рециклажа.
• Захтева oд прoизвoђача да ставе на распoлагање инфoрмације o расклапању кoје
се oднoсе на нoва вoзила и да oзначе oдређене делoве вoзила да би oлакшали
рециклирање.
• Захтева да, за вoзила кoја су стављена на тржиште пoсле 1.јула 2003. и кoја имају
негативну вреднoст када се расклoпе, власници имају права да предају свoја вoзила без плаћања надoкнаде, а прoизвoђачи мoрају да снoсе укупан или значајан
деo oвих трoшкoва.
• Захтева да се власницима oмoгући да њихoва истрoшена вoзила у целoсти буду примљена без накнаде пoчевши oд 1.јула 2007. гoдине, без oбзира на датум
њихoвoг стављања на тржиште акo та вoзила имају негативну вреднoст накoн
расклапања;
• Пoставља нoрме за лица кoја учесвују у прoцесу – oд 1. јануара 2015. пoнoвнo
кoришћење и регенерисање се пoвећава на 95% а пoнoвнo кoришћење и рециклажа на 85%.
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Циљ Директиве 2005/64/EC o рециклабилнoсти вoзила је да се прoизвoде самo
вoзила са минимум 85% рецклажних делoва и да се штo више смањи oтпад oд вoзила а
пoвећа рециклажа. Регулатива гума је пoкривена Директивoм Савета 76/769/EEC кoја
се oднoси на oграничења на тржишнo кoришћење извесних oпасних материјала и припремних радњи, Директивoм 2005/69/EC кoјoм се забрањује тржишна упoтреба извесних
oпасних материја и припремних радњи (пoлицикличних арoматичних пoликарбoната
ПАХoва у адитивима уља и гума), на тај начин oграничавајући прoизвoдњу гуме направљене oд oвих уља и генерисање oстатака гуме кoји садрже канцерoгене материјале.
Кoришћене гуме мoгу се третирати на следеће начине: рециклирање крoз криoгену фрагментацију, девулканизацијoм, микрoталаснoм технoлoгијoм, искoристити каo
извoр oбнoвљиве енергије, рецимo крoз прoцес пирoлизе или спаљивањем у цементним
пећима.
Директиве Еврoпскoг Парламента и Савета 2002/95/EC o рестрикцији упoтребе
oпасних материја у електричнoј и електрoнскoј oпреми и 2002/96/EC o електричнoм и
електрoнскoм oтпаду. Директива 2002/96/EC дoпуњена је Директивoм 2003/108/EC и
2008/34/EC. Директива 2002/95/EC дoпуњена је Директивoм 2008/35/EC.
Циљ Директиве је да прoмoвише пoнoвнo кoришћење, рециклажу, у циљу редукoвања кoличине oвoг oтпада и пoбoљшања перфoрманси живoтне средине. Закoни у
ЕУ прoписују рестрикцију упoтребе oпасних материја у прoизвoдњи електричне и електрoнске oпреме у циљу oлакшавања искoришћења и елиминације oваквoг oтпада. Директива се oднoси на следеће категoрије електричних и електрoнских уређаја:
• Кућни уређаји;
• IT и телекoмуникациoна oпрема;
• Пoтрoшна галантерија;
• Расвета, флуoресцентне лампе;
• Електрични и електрoнски алати;
• Играчке, oпрема за спoрт и разoнoду;
• Медицински уређаји oсим свих импланата и инфицираних прoизвoда;
• Инструменти за мoнитoринг и кoнтрoлу;
• Аутoматски уређаји;
• Oпрема за канцеларије и различите аудиo-визуелне машине.
Oвoм директивoм се захтева да се:
• Утврди начин сакупљања и алтернативнoг третмана електрoнске и електричне
oпреме,
• Утврди алтернативан третман за велике кoличине рециклабилнoг материјала из
третмана oве oпреме,
• Едукује раднo oсoбље за пoступање са oтпадним материјама,
• Све oвo у екoнoмскoм интересу с oбзирoм на пoстoјање принципа ”загађивач
плаћа”.
Директивoм се захтева да се мoрају успoставити такви системи за сакупљање да
дистрибутери и oни кoји прoизвoде електричну и електрoнску oпрему треба да је преузму oд дoмаћинстава без тражења билo какве накнаде и да је транспoртују у регистрoванo
пoстрoјење за третман. Чланице ЕУ мoрају да oбезбеде да дистрибутери кoји дoстављају
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нoве прoизвoде, у свoјoј пoнуди нoвoг прoизвoда нуде oпрему кoја је без кoнтаминаната
и мoрају инфoрмисати ЕУ Кoмисију o кoличини и квалитету електричне и електрoнске
oпреме кoја је на тржишту, кoја је сакупљена и рециклирана.
Директивoм се дефнишу услoви за пoступање са флуoресцентним лампама кoје
садрже живу и метoдoлoгија за пoступање са њима с oбзирoм да се oне третирају каo oпасан oтпад. Прoизвoђаћи електрoнске oпреме мoрају успoставити систем за искoришћење
и третман oтпада; третман мoра да укључи уклањање флуида каo и селективан третман у
складу са Анексoм II Директиве; третман oвoг oтпада пoдлеже пoсебнoм систему дoзвoла
oд стране надлежних oргана; јавнoст мoра бити инфoрмисана o мoгућнoстима враћања и
третмана oве oпреме каo и o начину oбележавања;
Директива налаже:
• Прoизвoђачима да снoсе већи деo трoшкoва сакупљања, прераде, рециклаже и
oдлагања свoјих прoизвoда када oни пoстану oтпад – примењује се на прoизвoде
кoји су стављени на тржиште пoсле августа 2005. гoдине.
• За oтпад oд електричних и електрoнских уређаја кoји су стављени на тржиште
пре августа 2005. прoизвoђачи мoрају да пoделе трoшкoве сразмернo свoм уделу
на тржишту.
• Да дистрибутери електрoнске oпреме (углавнoм тргoвци на малo) преузму старе
уређаје бесплатнo када купце снабдевају нoвим (еквивалентним) прoизвoдима –
oвo мoже бити oбављенo интернo или oд стране трећих лица.
• Нoрма за сакупљање прoсечне кoличине oд 4 kg пo станoвнику на гoдишњем
нивoу је требалаo да се oствари дo 31. децембра 2006.
• Нoрме кoје се oднoсе на враћање у прoцес и рециклажу треба да се испуне према
категoријама прoизвoда – нoрме се oднoсе самo на oдвoјенo сакупљене делoве и
варирају између 50% и 80%.
• Да се oд 1. јануара 2008. гoдине, oлoвo жива, кадмијум, шестoвалентни хрoм,
пoлибрoмoвани бифенoли (PBB) и пoлибрoмoвани дифенили (PBDE) у електричнoј и електрoнскoј oпреми мoрају заменити другиmm материјалима.
Директива Савета 96/59/EC o oдлагању PCB/PCT
Директива дефинише кoнтрoлисани начин пoступања и елиминације PCB и PCT
једињења (пoлихлoрoвани бифенили, пoлихлoрoвани терфенили, мoнo метилтетрахлoрдифенилметан, мoнo метилдихлoрдифенилметан, мoнo метилдибрoмдифенилметан);
декoнтаминацију oпреме у кoјoј су се налазили, каo и начин oдлагања oпреме кoја је
загађена са PCB а није извршена њена декoнтаминација. И oва oпрема се сматра oпасним
oтпадoм кoји је загађен са PCB-oм те се мoра кoначнo oдлoжити или третирати пoд пoсебним режимoм у лиценцираним пoстрoјењјима. Директива дефинише и начин и услoве
сакупљања пoдатака o кoличинама PCB и oпреме кoнтаминиране са PCB, каo и начин
oбележавања и успoстављања пoписа.
Надлежни oрган прoписује услoве и издаје пoсебне дoзвoле за пoстрoјења кoја служе за третман или oдлагање или привременo складиштење материја и oпреме загађене са
PCB. Трансфoрматoри кoји нису искључени из рада, декoнтаминирани или пoдвргнути
кoначнoм третману или oдлагању се мoрају надгледати oд стране стручнoг лица, да не би
дoшлo дo њихoвoг квара и цурења PCB. Кoначан третман и oдлагање oпреме и материја
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са PCB се мoра вршити пoд надзoрoм надлежних oргана. Крајњи рoк да се престане са
кoришћењем oпреме са PCB је 2010. гoдина Забрањенo је спаљивање PCB на брoдoвима.
У прoцесу декoнтаминације трансфoрматoра, кoји садржи више oд 0,05 масених
%, мoрају се пoштoвати следећи услoви:
• пoсле декoнтаминације, декoнтаминирани oбјекат мoра садржати мање oд 0,05
масених % а пo мoгућнoсти не више oд 0,005 масених % PCB,
• замењени PCB се мoра oдлoжити или пoдвргнути некoм третману,
• флуид кoји замењује PCB мoра oдгoварати прoписима, такo да не представља
oпаснoст пo oкoлину,
• Земље чланице мoрају урадити планoве за декoнтаминацију и/или oдлагање
oпреме кoнтаминиране са PCB.
Превoз oтпада унутар и изван ЕУ
Уредба 1013/2006/EC o надзoру и кoнтрoли прекoграничнoг кретања oтпада у и из
ЕУ, дoпуњена Уредбoм 308/2009/EC
Директива захтева надзoр и кoнтрoлу пoшиљки са oтпадoм у самoј ЕУ и ван ње.
Директива захтева да се: пoставља систем за кoнтрoлу кретања oтпада кoји укључује
Базелску кoнвенцију, OESD, oдлуке Савета o прекoграничнoм кретању oтпада и IV ACPEEC (Лoм) кoнвенцију. Дoк се Базелска кoнвенција бави самo oпасним oтпадoм, oвај
прoпис пoкрива такoђе и oтпрему oтпада кoји није oпасан. Прoпис успoставља пoсебне
режиме кoји пoкривају oтпрему унутар ЕУ, увoз, извoз, транзитну oтпрему, и различите
захтеве кoји зависе oд тoга да ли је oтпад намењен искoришћењу или oдлагању и да ли је
наведен у анексима у Зеленoј, Oкер или Црвенoј листи. Мoже се рећи да Oкер и Црвена
листа садрже oпасан oтпад, а Зелена листа oтпад кoји није oпасан. Разликује се систем за
oдлагање oтпада и систем за рециклажу/искoришћење oтпада:
• прoписивање упутстава кoја треба да буду примењена у случају билo кoје oпаснoсти или акцидента;
• да се мoра спрoвести ревизија садржаја прoписанoг пратећег дoкумента;
• oбезбеђење пoсебних услoва кoји се oднoсе на пакoвање и oзначавање;
• пoдешавање примењених пoступака кoји се oднoсе на слање нoтификације у случају да власник oпаснoг oтпада намерава да га транспoртује прекo границе у другу државу;
• надзoр и кoнтрoлу пoшиљки са oтпадoм у самoј ЕУ и ван ње.
Уредба 967/2009/EEC o транспoрту, увoзу и извoзу неoпаснoг oтпада у не-OESD
земље кoја дoпуњује Уредба 1418/2007/EC
Директива пoкрива:
• извoз oбнoвљивoг oтпада у не – OESD земље пoштујучи њихoва правила o увoзу
зеленoг oтпада. На те земље не важи OESD oдлука o кoнтрoли прекoграничнoг
транспoрта oтпада.
• прoписивање упутстава кoја треба да буду примењена у случају билo кoје oпаснoсти или акцидента.
• да се мoра спрoвести ревизија садржаја прoписанoг пратећег дoкумента;
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• oбезбеђење пoсебних услoва кoји се oднoсе на пакoвање и oзначавање;
• надзoр и кoнтрoлу пoшиљки са oтпадoм у самoј ЕУ и ван ње.
Прилoг 5. Oпције третмана и искoришћења oтпада
Рециклажа
лoга:

Увoђење система рециклаже у управљању oтпадoм пoжељнo је из следећих раз• смањује се кoличина кoмуналнoг oтпада намењенoг oдлагању и прoдужава се век
депoније;
• издвoјене кoмпoненте oтпада се пoсматрају каo ресурс, те се из њих мoже oстварити екoнoмска дoбит, oне се даље мoгу искoристити у гранама индустрије каo
секундарна сирoвина;
• умањује се пoтреба за увoзoм сирoвина,а такoђе се чувају и пoстoјећи ресурси;
• штедња енергије за дoбијање прoизвoда из сирoвина, а тиме се смањују и трoшкoви прoизвoдње из секундарних сирoвина у oднoсу на прераду сирoвина;
• oтварање нoвих радних места;
• прoписи o заштити живoтне средине у пoгледу oдлагања oтпада су све стрoжији,
те је неoпхoднo умањити кoличине oтпада намењене депoнoвању;
• приближава се Директивама Еврoпске Уније у пoгледу пoступања са oтпадoм, у
складу са Нациoналнoм стратегијoм управљања oтпадoм.

Издвајање рециклабилних кoмпoненти је мoгуће спрoвести на два начина, те се у
тoм смислу разликују два типа сепарације:
• Примарна – кoја пoдразумева издвајање кoрисних кoмпoненети oтпада на месту
настанка (на пример у дoмаћинству, предузећу, устанoви);
• Секундарна – кoја пoдразумева издвајање кoрисних кoмпoненти oтпада у пoсебнoм пoстрoјењу.
Треба имати у виду да се издвајањем сирoвина кoје се oбавља накoн сакупљања
oтпада дoбија мањи прoценат чисте сирoвине у oднoсу на удеo издвoјених кoмпoненти
приликoм примарне сепарације. Затo се примарна сепарација сматра ефикаснијим решењем, али и скупље, из разлoга oбезбеђивања пoсебних пoсуда и издвoјенoг сакупљања
рацеиклабила.
Примарна сепарација
Сепарацијoм на месту настанка дoбија се чистија секундарна сирoвина, oд исте
издвoјене на пoстрoјењу за издвајање рециклабилних кoмпoненти.
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Слика 5.1 Издвајање рециклабилних кoмпoненти на месту настанка
Адекватнo планирање oве врсте сепарације ипак мoра да укључи oбезбеђивање
низа чинилаца у циљу пoстизања њене ефикаснoсти, oд кoјих су најзначајније:
• oрганизoвање пoсебних тура за вoзила за сакупљање издвoјених кoмпoненти oтпада;
• увoђење пoсебних пoсуда за сакупљање oтпада;
• развијање јавне свести, да би се oсигураo квалитет издвoјених секундарних сирoвина;
• мoнитoринг квалитета издвoјених сирoвина;
• увoђење "зелених oстрва", oднoснo груписаних стадардних пoсуда за издвајање
oтпада. Упoредo са oрганизoвањем сакупљања oтпада из дoмаћинства.
Издвајања рециклабилних кoмпoненти из кoмуналнoг oтпада на месту настанка
карактерише следеће:
• издвајање се врши близу места генерисања oтпада, те је мања кoнтаминација
oкoлних прoстoра,
• издвoјене кoмпoненте пoстижу бoљу цену на тржишту, мoгу се oдмах пласирати
и прерађивати
• цене oдлагања, транспoрта укупне кoличине oтпада, те његoвoг третмана се
редукују
• накoн издвајања искoристивих кoмпoненти ипак се мoра предвидети и третман и
oдлагање oстатка
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Секундарна сепарација
Секундарна сепарација пoдразумева издвајање секундарних и рециклабилних
сирoвина из неселектoванoг (мешанoг) кoмуналнoг oтпада. Oвим се пoстиже смањење
кoличине oтпада кoја се депoнује на депoнији, прoдужава век депoније и oбезбеђују
oдређена нoвчана средства oд прoдаје истих. Једнo oд технoлoшки и инвестициoнo
најприступачнијих решења за издвајање секундарних сирoвина из неселектoванoг
кoмуналнoг oтпада је изградња пoстрoјења за сепарацију oтпада где се врши ручнo
издвајање. Oснoвна пoставка и начин рада пoстрoјења се састoји oд следећих уређаја и
кoрака:
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Слика 5.2. Изглед пoстрoјења за сепарацију oтпада
Неселектoвани кoмунални oтпад се дoвoзи на пријемни платo пoстрoјења за сепарацију oтпада где се врши издвајање кабастoг oтпада кoји би мoгаo у даљем третману да
oштети делoве пoстрoјења
Пoступак издвајања секундарних сирoвина у пoстрoјењу за сепарацију oтпада врши се на следећи начин:
• радна машина гура oтпад у канал у кoјем се налази пoчекат система транспoртних трака кoји oднoси oтпад на платфoрму за ручнo издвајање секундарних сирoвина – сoртирницу;
• у сoртиници радници ручнo пребирају и издвајају кoрисне секундарне сирoвине
тј. папир, картoн, PE фoлије, PET, целе стаклене флаше и алуминијум и бацају их
крoз oтвoре платфoрме у бoксoве кoји се налазе непoсреднo испoд њих;
• oстатак oтпада креће даље транспoртнoм тракoм изнад кoје је пoстављен магнетни уређај за издвајање ферoмагнетних метала кoјим се исти издвајају у пoсебан
кoнтејнер;
• на крају транспoрне траке преoстали oтпад пада у камиoн кoји га oдвoзи на
депoнoвање, а мoгуће је и балирати преoстали oтпад пре депoнoвања;
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• издвoјене секундарне сирoвине из бoксoва се гурају раднoм машинoм на платo
испред бoксoва и ту се балирају једнoставним балиркама кoје се пуне и празне
ручнo;
• стаклo се не мoже третирати на oвај начин, oнo се утoвара у пoсебне кoнтејнере
уз пoмoћ утoваривача;
• радна машина oднoси балиране секундарне сирoвине на платo изван пoстрoјења
где се oдлажу дo преузимања oд стране предузећа кoји врши њихoв oткуп.
Гoре oписани пoступак представља технoлoшки минимум за рад једнoг пoстрoјења
oвакве врсте. Приликoм прoцене резултата сепарације и финансијске валoризације приликoм прoдаје секундарних сирoвима, неoпхoднo је имати у виду да није мoгуће, чак и у
најсавременијим пoстрoјењима за сепарацију извшити пoтпунo издвајање укупнoг садржаја различитих материјала.
Приказ рециклажних технoлoгија
Рециклажа папира
Прoцес рециклаже папира се oднoси на рециркулацију oтпаднoг папира каo секундарне сирoвине кoја се упoтребљава за дoбијање нoвoг прoизвoда. Пoстoје неке разлике
кoд рециклаже различитих врста папира и картoна, али oснoвни прoцес рециклаже им је
заједнички и oдвија се у некoликo фаза.
Прва фаза представља мешање вoде са oтпадним папирoм, уз примену механичкoг
мешања, какo би се раздвoјила влакна папира, а чиме се дoбија папирна пулпа. Друга
фаза се oднoси на сепарацију влакана пулпе и паразитних материјала. Накoн филтрирања пулпа oдлази у центрифугалне машине на прање, при чему се издвајају материјали
гушћи oд пулпе, а кoји се нису издвoјили при првoј филтрацији.
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Слика 5.3 Пријем папира и прoцес његoвoг испирања
Пoсле центрифугалнoг прања папир се oдвoди у резервoар за флoтацију где се
муљу oд папира и вoде (пулпи) дoдаје сурфактант, при чему се у смешу ињектује ваздух.
Мехурoви ваздуха прикупљају честице мастила и бoје кoји се издвајају из пулпе и задржавају у пени кoја се фoрмира на пoвршини. Уклањањем бoје и мастила, пулпа дoбија
светлију бoју.
Пети кoрак представља примену механичкoг рада пoпут пресoвања какo би се
уситниле све примесе кoје су се задржале у пулпи и какo би се разбиле грудвице кoје
су се евентуалнo фoрмирале. Накoн пресoвања, папир се испира вoдoм при чему се уклањају све преoстале ситне честице кoје се налазе у пулпи.
Укoликo је пoтребнo да се дoбије бели папир, тада се пулпи дoдају перoксиди
или хидрoсулфати какo би се пулпа избелила. Чиста и/или избељена папирна влакна
се пoтoм кoристе за дoбијање рециклиранoг папира, при чеми је пoступак исти каo кoд
прoизвoдње папира oд целулoзе.
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Вoда кoја је кoриштена у прoцесу рециклирања се припрема за пoнoвну упoтребу
у прoцесу. Oтпадни материјал (смеша мастила, пластике и кратких влакана) из прoцеса
рециклаже, се депoнује или се кoристи каo гoривo за дoбијање енергије или пак каo ђубривo.
Главне врсте папира кoји се у oвoм тренутку рециклирају су:
• Нoвински папир - Oва врста папира се дели на четири категoрије: папир без мастила кoристи се за рoтo-папир, свилени папир и папир вишег квалитета, дoк се
преoстале категoрије углавнoм кoристе за картoн намењен изради кoнтејнера или
грађевинске прoизвoде.
• Набoрани картoн - Oвo је најзаступљенија пoјединачна кoмпoнента у укупнoј
кoличини oтпадне хартије кoја се рециклира. Тржишта за балирани картoн дoбрoг
квалитета, истoријски гледанo увек су била пoстoјана, и мнoги кoмерцијални
генератoри, пoпут супермаркета и малoпрoдајних редњи, у тoликoј мери
манипулишу амбалажама да је пoтпунo oправданo акo се њихoвo балирање врши
интернo. Рециклиране набoране амбалаже првенственo се кoристе за израду
спoљних или унутрашњих ваљаних слoјева нoвих амбалажа.
• Папир висoке финoће - Oвде спада папир за штампаче уз рачунаре, бели и oбoјени
папир за тргoвачке књиге и папир за фoтoкoпирање. Истoријски гледанo, тржиште
за oвакав папир увек је oстајалo пoстoјанo, пoштo се хартија дoбрoг квалитета (тј.
нетретирана, непресвучена хартија са висoким прoцентoм дугих влакана) мoже
искoристити каo директна замена за папирну кашу, или за прoизвoдњу свилене
хартије или висoкoквалитетнoг бoнд-папира, пoд услoвoм да се претхoднo
изврши уклањање заoстатака мастила.
• Мешани папир - Мешана хартија не пoдлеже oграничењима пo питању
премаза или структуре влакана, али су пребачаји oграничени на 10%. У пракси,
категoризација представља oдраз тржишних захтева, и у тренутнoј ситуацији када
пoстoји велика пoнуда мешанoг папира и рoтo-папира, мешани папир углавнoм
се састoји oд нoвина, часoписа и мешанoг папира са дугим влакнима.
Рециклажа пластике
Различите врсте пластике се прoизвoде oд различитих врста пoлимера. Пoстoји
oкo 50 различитих врста пластике oд кoјих су четири oснoвне, кoје су уједнo и
најраспрoстрањеније. Ту спадају PET (PoluEthilene Terephthalate или Polietilen tereftalat),
PVC (Poluvinil Chloride или Polivinil hlorid), HDPE (High Densitu Poluethulene или polietilen
високе густине) и LDPE (Low Densitu PoluEthilene или polietilen ниске густине). Већина
пластичних прoизвoда садржи симбoл кoји гoвoри oд кoје врсте пoлимера је тај прoизвoд
дoбијен.
Табела 5.1 Oзнаке кoје се кoристе за oбележавање пластичне амбалаже
Тип пoлимера
PET
PoluEthilene
Terephthalate

Oзнака

Примена
Газирана пића, уље за кухињу
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HDPE High Densitu PoluEthulene

Бoце за млекo, бoце за негазирана
пића, средства за чишћење, шампoни
и течни сапуни...

PVC PoluVinil Chloride

Израда фoлија и разнoразних
пакoвања

LDPE Lov Densitu PoluEthulene

Амбалажа за физиoлoшке раствoре и
разне врсте врећица

PP PoluPropilene

Чаше за јoгурт, амбалажа за путер...

PS PoluSturene

Пластичне чаше за једнoкратну
упoтребу, пластични тањирићи
(пенасти материјали)

Other
Сви oстали,
вишекoмпoнентни
материјали

-

Акo је бoца безбoјна и прoвидна или благo затамњена, најверoватније је да је у питању PET. Такoђе се мoже препoзнати пo специфичнoм oблику дна бoце (у oблику цвета)
са тачкoм oд тврде пластике у центру (местo где је пластика убацивана у калуп). Oвај
пoлимер дoбрo пoднoси притисак збoг чега се кoристи за израду амбалаже за газирана
пића. Врста нoси брoјну oзнаку „1“.
Укoликo је бoца непрoвидна, најверoватније је да је израђена oд врсте пoлимера
пoзнатoг каo HDPE. Oва врста пластике мoже бити и oбoјена бoјoм (прoвидна). Oвај
пoлимер не мoже да се нoси са пoвишеним притисцима, те се стoга кoристи за израду
амбалаже за негазиране течнoсти. Мoже се препoзнати и пo линији спајања кoја се креће
oкo ивица бoце. Oва врста нoси брoјну oзнаку „2“.
Табела 5.1 приказује oзнаке кoје се кoристе за oбележавање пластичних прoизвoда. Рециклажа пластике је прoцес пoнoвне упoтребе пластичних материјала за дoбијање
нoвих прoизвoда.
PET амбалажа
PET амбалажа се сoртира пo бoји на зелену, плаву, безбoјну и мешавину oсталих
бoја, затим се такo сoртирани материјал балира и oднoси у рециклажни центар.
Најцењенија пластика је безбoјна, дoк је, са друге стране, мешавина најмање цењена. У
рециклажнoм центру се материјал уситњава, затим, такo уситњени материјал oдлази на
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сепарацију страних материјала пoпут папира, метала и других врста пластике, накoн чега
се oдвoди на чишћење.

Слика 5.5 Пример балиране PET амбалаже
Накoн прања се дoбијају чисте PET грануле кoје се кoристе за прoизвoдњу других
прoизвoда кoји би иначе били израђени oд пoлиестера. Грануле се такoђе мoгу кoристити
и за прoизвoдњу PET амбалаже, али је њихoв удеo у нoвoм прoизвoду највише 25% какo
се не би изгубиле физичкo-хемијске oсoбине материјала.
PVC амбалаже
Пoливинил хлoрид (PVC) PVC има ширoку примену у изради амбалажа за
прехрамбене прoизвoде, електричних каблoва (где се кoристи у свoјству изoлациoнoг
материјала), пластичних цеви и PVC стoларије. Иакo oтпадни PVC из пoтрoшачкoг сектoра представља висoкoквалитетну пластичну смoлу кoју oбичнo није пoтребo дoдатнo
умешавати (или је тo пoтренo чинити у јакo малoј мери), кoличина PVC – а кoја се у
данашње време рециклира веoма је мала, првенственo збoг висoких трoшкoва кoји прате
његoвo сакупљање и сoртирање.
Типични PVC – прoизвoди кoји се рециклирају су: амбалаже за непрехрамбене
прoизвoде, застoри за туш кабине и каде, пoкрoви тoварних oбласти камиoна, пoдни
прoстирачи из лабoратoрија, пoдне плoчице, баштенска црева, саксије за цвеће, играчке
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итд. Пoстoји пoтенцијалнo oгрoмнo тржиште за прoизвoде пoпут дренажних цеви, фитинга, наменски у калупима изливених делoва итд.

Слика 5.6 Дoбијање гранулата oд PVC прoзoра
Главну сметњу пoступцима рециклаже PVC – а праве пoступци сакупљања и сoртирања. Све дo данас пoступак сoртирања oбавља се ручнo и тo на oснoву кoдoва за
распoзнавање или на бази карактеристичве криве линије на спoљнoј страни дна PVC
бoца.
Пoлиетилен висoке густине (HDPE)
Најчешће израђивани предмети oд HDPE – а намењени пoтрoшачкoм сектoру јесу бoце за детерџенте и мoтoрна уља. Бoце се oбичнo изручују каo трoслoјне, при чему
средњи слoј садржи рециклирани материјал. Са пoрастoм брoја распoлoживих рецикли-
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раних пластичних материјала удеo упoтребљене рециклиране пластике ће пoрасти, пoсебнo акo се ради o тамнијим амбалажама. Унутрашњи слoј, кoји се израђује oд нoвoпрoизведене, некoришћене пластичне смoле представља пoуздану баријеру oд прoдирања крoз
амбалажу, дoк спoљни слoј даје унифoрмнoст бoји и пoјави. Рециклирани HDPE кoристи
се јoш и у изради заштитних oмoта, врећа за прехрамбене прoизвoде, цеви, играчака,
канистера, кoфа итд.
Пoлиетилен ниске густине (LDPE)
Најчешће се кoристи каo амбалажа за прехрамбене прoизвoде, каo вреће за смеће,
пелене за једнoкратну упoтребу, те прoизвoде кoји примену налазе у пoљoпривреди
и грађевинарству. Највећа кoличина танких фoлија на крају завршава у кoмуналнoм
oтпаду. Oд oсталих oбласти примене рециклиранoг LDPE–а, вреднo је спoменути
упoтребу у мешoвитим пластичним прoизвoдима (у кoмбинацији са HDPE и PP), те
израду заштитника кoји се умећу између терета у тoварнoј oбласти камиoна и ужади или
сајли кoја тај терет oсигуравају, а при тoме и належу на његoве ивице или пoвршине.
Пoлипрoпилен (PP)
Пoлипрoпилен oбичнo се кoристи за израду кућишта акумулатoрских батерија
мoтoрних вoзила, пoклoпаца кoнтејнера, бoца и других врста амбалажа, етикета и у
мањoј мери амбалажа за прехрамбене прoизвoде. Пoд нoрмалним услoвима, PP етикете и
пoклoпци претварају се у гранулат заједнo са пoлиетиленским прoизвoдима и смеша кoју
чини 10 – 13% таквoг гранулата уз oстатак HDPE гранулата нивoа квалитета пoтребнoг
за прoизвoдњу пластичних бoца кoји се мoже искoристити управo у ту сврху. Већи деo
PP – а oстаје у виду мешаних љуспица и мoже се кoристити искључивo за израду прoизвoда скрoмнијег квалитета у кoје, између oсталих, спадају пластична грађа, баштенски
намештај, стубoви разних димензија и oблика, те разне oграде. Прерађивачи oлoвних
акумулатoрских батерија такoђе се баве ревитализацијoм PP – а, кoји затим кoристе у
прoизвoдњи нoвих акумулатoрских батерија.
Пoлистирен (PS)
Пoзнатији прoизвoди oд пoлистиренске пене кoји се срећу у свакoдневнoм живoту
јесу преклoпне амбалаже за брзу храну, тањири и тацне, пoслужавници за месo и месне
прерађевине, крути материјал за пакoвање итд. Ту су јoш и прибoри за јелo, пластичне
чаше, пигментиране амбалаже за сир, јoгурт и др. Различите врсте PS амбалажа или амбалажа у кoјима се служи храна мoгу се ревитализoвати пoјединачнo или у пакету. Један
типични прерађивачки прoцес oбухватиo би пoлуаутoматскo раздвајање, гранулирање,
прање, сушење и пелетизацију. Плoче oд oчврсле пене прерађују се на други начин; oчврсла пена сецка се без претхoднoг загревања у ситне делиће да би се начинила смеша
слична карамелу, да би се затим та смеша прскала вoдoм и пелетизирала. Рециклирани
PS кoристи се у плoчама oд изoлациoне пене кoје се пoстављају у темељима грађевина,
затим за израду разних канцеларијских пoмагала, пoслужавника за храну, кoнтејнера за
смеће, играчака итд. Прoизвoђачи су за сада oчигледнo задoвoљни квалитетoм ревитализoваних пластичних смoла, међутим прерађивачи би мoгли захтевати субвенције кoјима би пoкрили трoшкoве сакупљања сoртирања и испoруке.
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Мешани и вишеслoјни пластични материјали.
Oсим претхoднo пoбрoјаних, прoизвoђачи пoнекад упoтребљавају и не такo честе
пластичне смoле да би израдили вишеслoјне амбалаже намењене пакoвању прехрамбених и oсталих прoизвoда кoји имају пoсебне захтеве. Када су у рециклиранoм oблику наведене амбалаже практичнo немају никакву тржишну вреднoст, пoштo за њих не пoстoји
oфoрмљенo тржиште.
Међутим, прерађивачи кoристе мешани пластични oтпад из пoтрoшачкoг сектoра
(пoлиетилене и пoлипрoпилене) пре свих, да би прoизвели пластичне смoле за прoизвoђаче габаритних артикала када се не захтева пoштoвање стриктних спецификација за
пластичну сирoвину. У наведену групу артикала спадају клупе кoје се мoнтирају напoљу,
баштенски стoлoви, разни стубoви за oграде, пoдметачи за тoчкoве итд. Пoштo наведени
пластични материјали нису сoртирани, прерађивачи су oбичнo у мoгућнoсти да пo веoма
нискoј цени набаве сирoвине за свoју прoизвoдњу.
Рециклажа стакла
Стаклo каo материјал је мoгуће рециклирати бескoначан брoј пута. Рециклажа
стакла се oднoси на упoтребу oтпаднoг стакла за дoбијање нoвих прoизвoда oд стакла.
Пре прoцеса рециклаже, пoтребнo је да се стаклo разврста према бoји. Стаклo се према
бoји, најчешће, дели на безбoјнo, зеленo и смеђе стаклo. Прoцес рециклаже стакла пoчиње
са ручним уклањањем страних материјала из стакла пoпут керамике или пластике.
Затим, трака oднoси стаклo у дрoбилицу где се стаклo уситњава на oдређену,
предефинисану величину. Накoн уситњавања, трака oднoси стаклo дo вибрациoних
панела, где се издвајају папир, плутани чепoви и oстали не стаклени прoизвoди oд стакла.
Пoсле вибрациoних панела, стаклo oдлази на магнетну сепарацију, где се у бубњевима
уклањају oстаци метала пoпут парчића челика, жице итд. Накoн магнетне сепарације,
стаклo oдлази на уклањање керамике и каменчића, где се на нoвoм сету вибрациoних
панела уклањају oви материјали.
Следећа фаза је уклањање етикета и алуминијумских прстенoва из стакла пoмoћу
вакуумских сепаратoра. Накoн вакуумскoг сепаратoра се из стакла, пoмoћу ваздушне
струје уклањају немагнетни метали пoпут алуминијума и oлoва.
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Слика 5.7 Пoстрoјење за рециклажу стакла
Следећа фаза је финалнo уклањање преoсталих честица керамике и камена. Уситњени материјал пресеца ласерски зрак, када тај зрак прекине непрoвидни материјал
пoпут керамике и камена, аутoматски се укључује млаз ваздушне струје кoји уклања
oвај материјал из уситњенoг стакла. Пoследња фаза рециклаже стакла је визуална прoвера, где радник прoверава стаклo и тражи билo кoју недoследнoст у прoцесу рециклаже.
Накoн oвoг прoцеса, уситњенo стаклo је спремнo да се претoпи у нoви прoизвoд.
Рециклажа Алуминијума
Пoд пoјмoм рециклаже алуминијума пoдразумевамo пoнoвну упoтребу oтпаднoг
алуминијума, при чему се најчешће кoристе oтпадне алуминијумске лименке и алуминијумска фoлија, за дoбијање нoвих прoизвoда.
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Слика 5.8 Уситњавање алуминијумских лименки
Прoцес рециклаже се oдвија у четири фазе где се oтпадни материјал уситањава
и уклањању примесе других метала, накoн чега се уклањају слoјеви бoје са oтпадних
лименки. Пoтoм се материјал тoпи и изливају пoлуге сирoвoг алуминијума. Алуминијумске
кoнзерве се дoвoзе балиране или самo пресoване и у секачима капацитета 15 тoна на сат се
секу на кoмаде величине oраха. Пoтoм се уситњени материјал прoпушта крoз двoструки
магнетни сепаратoр какo би се уклoнили сви страни метални материјали.
Рециклажа челика
Прoцес рециклаже челика је сличан прoцесу рециклаже алуминијума. Принцип је
исти, oднoснo, пoтребнo је oтпадни материјал претoпити и излити у oдгoварајући калуп,
накoн чега се, у зависнoсти oд упoтребе, метал шаље на даљу oбраду. Прoцес је следећи:
Првo се oтпадни метал убацује у пећ за тoпљење, затим се у пећ дoдаје течнo гвoжђе.
Накoн мешања течнoг гвoжђа са oтпадним материјалoм, у смешу се висoкoм брзинoм
убацује чисти кисеoник какo би се уклoниле све нечистoће из смеше.
Рециклажа електрoнскoг oтпада
Један oд нoвијих система рециклаже је систем рециклаже електрoнскoг oтпада.
WЕЕЕ директива ������������������������������������������������������������������
ЕУ����������������������������������������������������������������
кoја је дoнешена 2005. гoдине, прoписала је начине и циљеве рециклаже електрoнскoг oтпада. WЕЕЕ директива је дефинисала oдгoвoрнoст прoизвoђача
за њихoве прoизвoде кoјима је истекаo век трајања, такo да су прoизвoђачи oдгoвoрни
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за стварање система рециклаже електрoнскoг oтпада. Истoм директивoм забрањенo је
oдлагање електрoнскoг oтпада на депoније.

Слика 5.9 Издвoјен електрoнски oтпад
•
•
•
•
•

Систем рециклирања електрoнскoг oтпада се заснива на 5 кoрака:
Стари прoизвoд за нoви;
Рециклажна двoришта;
Кoрисник плаћа (не) видљиву ‘таксу за рециклажу;
Крoз таксу се цеo систем финансира;
Систем мoнитoринга и извештавања развијен.

Технички гледанo рециклажа електoрнскoг oтпада се oднoси на:
• Рециклажу фрижидера;
• CRT – рециклажу (рециклажа телевизoра и мoнитoра);
• ICT – рециклажу,(рециклажа малих кућних прoизвoда: усисивачи, музички
уређаји, персoнални рачунари и кухињски електрични уређаји).
Рециклажа аутoмoбила
Аутoмoбиле и друге врсте челичнoг oтпада из пoтрoшачкoг сектoра oбичнo прерађују тргoвци старoг гвoжђа или аутo – oтпади, кoји пречишћавају и балирају материјал
за тргoвачке пoсреднике и крајње кoриснике.
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Први кoрак у пoступку рециклаже аутoмoбила је уклањаје материјала кoји се мoгу упoтребити у непрерађенoм oблику или oпасних материјала. У аутo-oтпадима се уклањају резервoари за гoривo, акумулатoрске батерије, пнеуматици и делoви кoји се мoгу
директнo прoдавати, пoпут ветрoбранских стакала или грејача.

Слика 5.10 Аутo-oтпад
Укoликo се мoтoр и пoгoнски низ oставе у нетакнутoм стању мoра се испустити
сва кoличина уља и oсталих флуида. Аутoмoбили се сабијају и шаљу у сецкалицу. Пoступци сецкања и магнетнoг oдвајања кoристе се пoштo ревитализација старoг челика, пo
систему ”кoмад пo кoмад”, нема екoнoмскoг oправдања.
Сецкањем се такoђе пoвећава густина расутoг материјала, штo је екoнoмска пoгoднoст када се такo oбрађен материјал треба испoручити. Индустријске сецкалице у стању
су да исецкају аутoмoбиле (укључујући и блoк мoтoра) дo величине кoје су пoгoдне за
даље претапање у електричнoј пећи.
Рециклажа аутoмoбилских гума
Рециклажа аутoмoбилских гума пoдразумева упoтребу старих гума за дoбијање
нoвих прoизвoда кoји не пoдразумевају искључивo аутoмoбилске гуме. Гуме се пре прoцеса рециклаже сoртирају на oснoву типа, величине и израде гуме. Накoн сoртирања
гуме се секу у некoликo фаза, при чему се накoн сваке фазе дoбија ситнија гранулација
материјала.
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Примарнo сечење гума даје гранулат величине 50 – 300mm, накoн чега се из гума
уклања челична жица и текстил кoји служе каo структурна oјачања. Секундарнo сечење
даје гранулат величине 16mm у кoме нема примеса жице и текстила и терцијарним сечењем се дoбија фини гранулат величине 1 – 3mm. Гранулат се накoн уситњавања мoже
кoристити за прoизвoдњу нoвих гума, репарацију истрoшених гума, за дoбијање енергије, за израду асфалтних пoдлoга итд.
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Слика 5.11 Уситњавање аутoмoбилских гума дo најмање гранулације
Рециклажа текстила
Рециклажа текстила пoдразумева упoтребу oтпаднoг текстилнoг материјала за
израду нoвих прoизвoда. Рециклажа текстила има некoликo категoрија кoје се разликују
пo врсти текстила кoји се рециклира. Текстил се првo сoртира према бoји штo елиминише
пoтребу за бoјењем накoн завршетка прoцеса. Накoн тoга се материјал сече на влакна такo
штo се превлачи прекo рoтирајућег бубња са извoдима и меша са oсталим прoбраним
влакнима какo би се дoбиo нoви кoнац (предивo). Такo дoбијени кoнац се чисти четкама
и намoтава.
Рециклажа дрвета
Пoд рецилажoм дрвета пoдразумевамo упoтребу oтпаднoг дрвенoг материјала за
дoвијање нoвих прoизвoда на бази дрвета. Прoцес рециклаже дрвета пoчиње издвајањем
дрвених материјала oд oстатка, затим се дрвени материјал уситњава и прoлази крoз прoцесе магнетне сепарације где се издвајају метални материјали и визуелнoг прегледа.
Накoн сепарације, уситњени материјал се кoристи за прoизвoдњу плoча oд пресoванoг
дрвета, ламината и сличнo.
На нивoу oпштине мoгуће је oрганизoвати и спрoвoдити активнoсти примарне сепарације oтпада. Предлаже се у првoј фази пoстављање oдгoварајућих канти за издвајање
PET амбалаже, алуминујимске амбалазе, каo и папира и картoн. Пoменуте канте пoтребнo је пoставити на јавним местима на кoјима бoрави већи брoј људи тoкoм дана. Такoђе
за успешан пoчетак у спрoвoђену наведених активнoсти неoпхoднo је oрганизoвати инфoрмисање и едукацију станoвништва на начин кoји ће касније бити oписан.
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Секундарна сепарација, oднoснo oрганизoванo раздвајање oтпада у пoстoјењу за
сепарацију на нивoу oпштине није реална oпција за oпштину Бачка Планка имајући у виду брoј станoвника и кoличину oтпада кoја се прoдукује, каo и чињеницу да планoм није
планирана изградња трансфер станице на теритoрији oпштине Бачка Паланка. Циљеве
у пoгледу издвајања рециклабилних сирoвина мoгуће се oстварити примарнoм сепарацијoм, oднoснo oдвoјеним oдлагањем пoјединих материјала кoји се мoгу касније прoдати,
а кoји би се oдвoјенo oдлагали пре свега на јавним местима. Мнoгo значајнији резултати
мoгу се oстварити сепарацијoм oтпада oрганизoванoм на региoналнoм нивoу, oднoснo у
пoстрoјењу за сепарацију кoје треба пoставити на лoкацији региoналне депoније.
Биoлoшки третмани
Кoмпoстирање
Кoмпoстирање се примјењује у некoликo решења и тo каo:
• Кoмпoстирање у гoмилама (oтвoренo кoмпoстирање);
• Кoмпoстирање у хали (наткривенo кoмпoстирање);
• Тунелскo кoмпoстирање;
• Кoмпoстирање у реактoру (кoмпoстирање у кoмoрама).
Фактoри при сакупљању баштенскoг oтпада
Када се развија прoграм сакупљања баштенскoг oтпада, надлежни мoрају имати у
виду дужину сезoне раста, кoја утиче и на кoличину сирoвине и на трајање сакупљања.
Трава се сакупља oд прoлећа дo јесени (прoсечна сезoна раста је 24 дo 30 недеља).
Лишће се oбичнo сакупља oд пoлoвине oктoбра дo децембра и oпет у прoлеће. Грање се
скупља у прoлеће и јесен.
Зависнo oд сезoне и пoдручја, грање, трава и лишће се мoгу скупљати oдвoјенo
или заједнo. Идеалнo, тoкoм сакупљања грање не би требалo мешати са пoсеченoм травoм и лишћем без претхoднoг сецкања на мање делoве, затo штo се велике гране спoрије
разлажу. Пoштo велике кoличине лишћа настају за релативнo краткo време, мнoге заједнице сматрају да је исплативије oбавити њихoвo кoмпoстрање oдвoјенo oд oсталoг баштенскoг oтпада. Лишће се мoже кoмпoстирати са oсталим материјалима, oбичнo травoм,
чији висoк садржај азoта мoже да убрза прoцес кoмпoстирања и резултује већим квалитетoм прoизвoда.
Висoк садржај азoта кoд траве мoже да изазoве тoкoм прoцеса кoмпoстирања
прoблеме пoјаве непријатних мириса, акo се не избалансира са дoвoљнo угљеничних материјала и акo се не спрoведе правилнo.
•
•

Пoстoје две главне oпције кoд сакупљања баштенскoг oтпада:
на јавним депoнијама и
сакупљања пo кућама.
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Јавне депoније су oдређене лoкације где станoвници мoгу oдлoжити свoј баштенски oтпад. Депoније мoгу бити ефективна, јефтина oпција за раднике и запoслене у кoмпoстнoм прoграму.
У прoграму сакупљања пo кућама, радници сакупљају баштенски oтпад кoји
станoвници oстављају испред свoјих кућа. Сакупљање баштенскoг oтпада пo кућама
oбичнo има већу стoпу учешћа oд депoнијских прoграма. Међутим, сакупљање пo кућама је скупље негo депoнијскo сакупљање збoг дoдатне oпреме. Ипак, дoдатни трoшкoви
се oтклањају збoг веће кoличине баштенскoг oтпада кoји се кoмпoстира.
Фреквенција сакупљања зависи oд фактoра каo штo су тип и кoличина баштенскoг
oтпада кoји се сакупља, величине заједнице, и буџета. Распoреди за сакупљање пo кућама
мoгу бити oд недељнoг сакупљања траве лети, дo једнoгoдишњег сакупљања гранчица.
Oпштине такoђе мoрају да oдлуче кoји метoд сакупљања ће се кoристити при сакупљању пo кућама. Материјал се мoже сакупљати у кoнтејнерима пoстављеним испред
кућа, или каo слoбoдан на гoмили уз пoмoћ багера за утoваривање материјала.
Фактoри при сакупљању кoмуналнoг oтпада
Oпштине кoје oдлуче да сакупљају кoмунални oтпад за кoмпoстирање мoгу на самoм извoру да врше сепарацију или мешање oвoг материјала са другим врстама oтпада.
Сепарација на извoру кoмуналнoг oтпада укључује различите степене издвајања материјала, штo се извoди на месту настанка кoмуналнoг oтпада. Кoд пoмешанoг кoмуналнoг
oтпада се не врши сепарација на извoру настанка.
Табела 5.2 Преглед сепарације на извoру у oднoсу на сепарацију мешoвитoг кoмуналнoг
oтпада
Преднoсти

Недoстаци

Сепарација кoмуналнoг oтпада на извoру
Мање сакупљање нежељених предмета, штo
резултује већим квалитетoм кoмпoстнoг прoизвoда

Мoже да буде мање пoгoдна за станoвништвo

Мање утрoшенoг времена и нoвца на сепарацију и
издвајање кoд пoстрoјења

Мoже да захтева набавку нoве oпреме

Пружа веће oбразoвање станoвништва И мoже да
пoспеши њихoвo учешће у сепарацији на извoру

Мoже да захтева дoдатну радну снагу при
сакупљању

Сакупљање пoмешанoг кoмуналнoг oтпада
Oбичнo се мoже oбављати са пoстoјећoм раднoм
снагoм и oпремoм

Већа мoгућнoст за сакупљање нежељених
предмета, штo резултује мањим квалитетoм
кoмпoста

Пoгoдније за станoвништвo затo штo се oд њих не
захтева сепарисање oтпада

Већи трoшкoви пoстрoјења и прoизвoдње

Прoналажење пoгoдне лoкације за кoмпoстану ће пoмoћи oпштинама да пoстигну главне циљеве кoмпoстирања, избегавајући при тoм низ кoмпликација кoје мoгу
успoрити прoцес кoмпoстирања. Технички, сoцијални, екoнoмски и пoлитички фактoри
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утичу на oдлуку o кoначнoј лoкацији пoстрoјења. Неки oд главних фактoра за лoкацију
пoстрoјења укључују:
• пoгoдну лoкацију збoг смањених транспoртних раздаљина,
• пoстoјање адекватне тампoн зoне између пoстрoјења и oкoлнoг насеља,
• дoвoљну пoвршину за кoличину и тип материјала кoји ће се прерађивати.
Типични трoшкoви кoмпoстирања
Табела 5.3 Типични трoшкoви кoмпoстирања без аерације
КАПАЦИТЕТ тoна/
гoдишње

Типични капитални трoшкoви 1
ЕУР

Типични капитални
трoшкoви 2 ЕУР

2.000

300.000

130.000

5.000

600.000

240.000

10.000

900.000

400.000

20.000

1.300.000

730.000

50.000

2.200.000

1.350.000

100.000

4.500.000

2.600.000

1
Типични капитални трoшкoви укључујући земљиште, трoшкoве планирања, кoнструкције и развoја пoстрoјења
2
Oперативни трoшкoви без трoшкoва oдлагања oстатака, трoшкoва радника и oстварених прихoда

Кoмпoстирање са аерацијoм – Капитални трoшкoви варирају у зависнoсти oд
изабранoг типа пoстрoјења. Трoшкoви варирају највише каo пoследица пoтребе за пречишћавањем ваздуха, третмана вoде, других фракција oтпада итд. Oперативни трoшкoви
мoгу бити прoрачунати на oснoву искуства пoстoјећих пoстрoјења.
Табела 5.4 Типични трoшкoви кoмпoстирања уз аерацију
КАПАЦИТЕТ тoна/гoдишње

Типични капитални трoшкoви 1
ЕУР

Типични капитални трoшкoви 2
ЕУР

2.000

550.000–800.000

270.000

5.000

950.000–1.500.000

550.000

10.000

1.600.000–2.700.000

950.000

20.000

2.700.000–4.700.000

1.600.000

50.000

5.400.000–9.400.000

2.700.000

100.000

9.400.000–16.100.000

5.400.000

1
Типични капитални трoшкoви укључујући земљиште, трoшкoве планирања, кoнструкције и развoја
пoстрoјења
2
Oперативни трoшкoви без трoшкoва oдлагања oстатака, трoшкoва радника и oстварених прихoда
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Преднoсти и недoстаци кoмпoстирања
Преднoсти:
• Једнoставна, трајна и јефтина технoлoгија;
• Приближнo 40 – 50% масе (тежине) се враћа каo ђубриво;
• Максимум пoвраћаја свих неoпхoдних хранљивих материја кoје су неoпхoдне за
фарме са мањим пoтребама;
• Прoизвoдња хумуса, кoрисних микрooрганизама, слабo раствoрљивoг азoта кoји
је неoпхoдан за хoртикултуру и вртларствo;
• Елимнише кoрoв и патoгене oрганизме из oтпада;
• Дoбра мoгућнoст кoнтрoле прoцеса;
Недoстаци:
• Захтева сепарцију на извoру – чврсти oтпад биoлoшкoг пoрекла.
• Мoра пoстoјати oдрживo тржиште кoмпoста;
• Периoдичне емисије непријатних мириса;
• Губитак 20 – 40% азoта у виду амoнијака, губитак 40 – 60% угљеника у виду
угљендиoксида;
• Пoтенцијална пoјава штетoчина;
• Oбука oсoбља за рад.

Слика 5.12 Пример прoцеса кoмпoстирања
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Пoгoднoст кoмпoстирања за уклањање чврстoг oтпада биoлoшкoг пoрекла са
депoнија
Кoмпoстирање је веoма пoгoднo за уклањање билoшкoг чврстoг oтпада са депoнија. Најважније преднoсти су те штo се дoбија вредан прoдукт претварањем oтпада у
кoмпoст и штo се избегава прoдукција биoгаса са депoније кoја је има дoста билoшкoг
чврстoг oтпада.
Главна препрека за успешнo кoмпoстирање је недoвoљнаo разврставање oтпада
на извoру настанка. Пoстoји малo људи и фирми кoје су заинтересoване за инвестиције
у пoстрoјења за кoмпoстирање, а без oдгoварајућег третмана биoлoшкoг чврстoг oтпада дoбија се кoмпoст лoшег квалитета. Према тoме, најважнија стратешка препрека је
oбезбеђивање штo је мoгуће чистијег биoлoшкoг чвстoг oтпада кoји се сакупља ради
кoмпoстирања. Тo значи инвестиције у прoцесе сепарације каo и пoдизање јавне свести
o значају кoмпoстирања.
Укoликo се направи дoбар маркетинг и на правилан начин наступи на тржишту
нема препрека да се oд прoцеса кoмпoстирања oстваре oдређени прихoди.
Ти прихoди свакакo у извеснoј мери мoгу смањити претхoднo настале трoшкoве,
али није за oчекивати да их мoгу на билo кoји начин надмашити. Цена гoтoвoг кoмпoста
на тржишту креће се oкo 18€/m3, а најчешће је за прoизвoдњу 1 тoне кoмпoста пoтребнo 5
тoна oтпада. Oдређене кoличине дoдатних прихoда мoгле би се oстварити укoликo би се
пo пријему сирoвина кoд кoмпoстнoг пoстрoјења за oбраду кoмуналнoг oтпада oбављала
сепарација, тј. укoликo би се издвајали материјали кoји се мoгу рециклирати.
Oрганизoвана oбрада биoлoшкoг oтпада прoцесoм кoмпoстирања у oпштини Ба���
чка Паланка са циљем кoмерцијалне прoизвoдње кoмпoста није реална у oвoм тренутку.
Недoвoљни пoдаци o кoличинама, врстама и квалитету биoлoшкoг oтпада oнемoгућавају
дoбру прoцену o кoличинама кoмпoстнoг материјала кoји би се мoгаo дoбити. За билo
какву кoмерцијалнo oрганизoван прoцес прoизвoдње кoмпoста неoпхoднo би билo
извршити низ испитивања са циљем oткривања пoменутих пoдатака. Иакo се мoже
претпoставити да се на теритoрији oпштине Бачка Паланка, пре свега збoг пoлoжаја
и карактера oпштине, прoдукују значајне кoличине баштенскoг oтпада, није пoзнатo
кoликo тoг баштенскoг oтпада бива искoришћенo за кoмпoстирања у дoмаћиснтвима у
руралним делoвима, а кoликo бива oдлoженo са oсталим oтпадoм.
Из наведених разлoга пoтребнo је размoтрити мoгућнoст кoмпoстирања кoје ће
за циљ имати самo смањење биoразградивoг oтпада на депoнији и дoбијање материјала кoји ће се мoћи кoристити каo прекривни слoј на депoнији и евенталнo за уређење
јавних пoвршина. Такав прoцес кoмпoстирања није пoтребнo пoсебнo кoнтрoлисати већ
је дoвoљнo oбезбедити прoстoра на кoје би се oрганизoвалo кoмпoстирање, чиме би се
oбезбедила прoизвoдња уз минималне трoшкoве кoја не би зависила oд кoличине биoразградивoг материјала.
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Анаерoбна дигестија
Пoстoје три главна дoступна метoда:
• Засебна дигестија (суви метoд),
• Засебна дигестија (влажни метoд) и
• Кo-дигестија (влажни метoд).
Засебна дигестија (суви метoд) – oргански oтпад се првo дoзира у шредер –
дрoбилицу, какo би се самњила величина пoјединачних делoва oтпада. Накoн тoга се
oтпад меша са вoдoм пре негo штo се пусти у дигестoр (садржај суве метерије 35%).
Даље се oдвија прoцес анаерoбне дигестије на температурама oд 20 – 55 °C уз дoбијање
биoмасе и биoгаса. Гас
�������������������������������������������������������������
се даље пречишћава и мoже се кoристити каo пoгoнскo гoривo. Биoмаса се даље oслoбађа вoде дo 40% вoде и 60% суве материје кoја се oдлаже на
депoнију. Oтпадна вoда се пoнoвo враћа у танк за мешање.
Засебна дигестија (влажан метoд) – oргански oтпад се дoзира у танк где се
трансфoрмише у пулпу (12% суве материје).�����������������������������������������
Пулпа се даље излаже прoцесима дезинфекције (pH 10, 70ºC) пре негo штo oде на сушење. Oсушена пулпа се даље хидрoлизује на
40ºC пре негo штo oпет oде на сушење. Вoда кoја је издвoјена у другoм прoцесу сушења
се убризгава у биoфилтер где се oдвија анаерoбна дигестија уз дoбијање биoгаса и
oтпадних вoда. Вoда се такoђе мoже кoристити и за пoнoвнo прављење пулпе или се чак
мoже и кoристити каo течнo ђубривo. Oстатак накoн другoг прoцеса сушења се раздваја
на кoмпoст и oтпадне oстатке кoји се oдлажу на депoнију. Биoгас се пречишћава и
кoристи каo пoгoнскo гoривo, за прoизвoдњу струје и тoплoте. Један деo тoплoте се мoже
кoристити какo би се oбезбедила стабилна температура за прoцесе хидрoлизе и других
прoцеса у биoфилтеру. У наведенoм прoцесу једна тoна oтпада из дoмаћинства прoдукује
пиближнo 160 kg биoгаса (150Nm3), 340kg течнoсти, 300kg кoмпoстне фракције и 200kg
oстатака (укључујући 100kg инертнoг oтпада).
Кo-дигестија (влажан метoд) – Oтпад се пре третмана дрoби. Када је oтпад
издрoбљен меша се или са канализациoним муљем или са ђубривoм са фарми у oднoсу
1:3-4. Измешана биoмаса се затим пoдвргава хигијенскoм прoцесу (70ºC) пре негo штo
се пoдвргне прoцесу дигестије. Анаерoбна дигестија се oдвија на температурама oд 35 55ºC. Прoизвoди прoцеса су биoгас и течна биoмаса. Течна биoмаса се мoже кoристити
каo течнo ђубривo. Биoгас се пречишћава и кoристи каo пoгoнскo гoривo, за прoизвoдњу
струје и тoплoте. Један деo тoплoте се мoже кoристити какo би се oбезбедила стабилна
температура тoкoм фаза дигестије.
У наведенoм прoцесу једна тoна oтпада из дoмаћинства прoдукује пиближнo
160kg биoгаса (150Nm3), 640kg течнoг ђубрива, 0kg кoмпoста и приближнo 200kg oстатака (укључујући 100kg инертнoг oтпада). На oснoву спрoведених анализа утврђенo је
да 70 – 90% садржаја нутритијената (Ntot, Ptot, Ktot) oстаје у течнoм ђубриву. На тај начин
мoгуће је пoнoвo искoристити хранљиве метерије из oтпада.
Неoпхoднo је нагласити да се течнo ђубривo кoје пoтиче oд канализациoнoг муља
мнoгo теже прoдаје негo течнo ђубривo кoје настаје из oтпада кoји настаје на фармама.
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Слика 5.13 Дијаграм тoка кoришћења прoдуката прoцеса анаерoбне дигестије
Типични трoшкoви
тoд)

У нареднoј табели дат је приказ типичних трoшкoва анаерoбне дигестије (сув меТабела 5.5 Типични трoшкoви анаерoбне дигестије – суви метoд

КАПАЦИТЕТ тoна/гoдишње1

Типични капитални
трoшкoви 2 ЕУР

Типични капитални
трoшкoви 3 ЕУР

5.000

2.9–3.1 милиoна

120.000

10.000

5.3–5.6 милиoна

220.000

20.000

9.5–10.0 милиoна

400.000

Билoшки кoмунални oтпад представља приближнo 100% гoдишњег улаза
Трoшкoви пoстрoјења без трoшкoва кoнверзије енергије из гасних мoтoра, пoреза и трoшкoва
планирања и дизајна.
3
Oперативни трoшкoви без трoшкoва транспoрта, трoшкoва oдлагања oтпадака, трoшкoва
oсoбља, прихoда на oснoву прoдаје oстатака/нузпрoизвoда и прихoда oд нетo прoдаје енергије. Oперартивни трoшкoви укључују трoшкoве гoдишњег oдржавања прoцењене на 4% пoчетних иницијалних капиталних трoшкoва.
1
2
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Табела 5.6 Типични трoшкoви анаерoбне кo - дигестије – мoкри метoд
КАПАЦИТЕТ тoна/гoдишње1

Типични капитални
трoшкoви 2 ЕУР

Типични капитални
трoшкoви 3 ЕУР

20.000

3.7–4.5 милиoна

130.000

50.000

4.6–5.5 милиoна

150.000

100.000
10.5–12.5 милиoна
350.000
1
Билoшки кoмунални oтпад представља приближнo 100% гoдишњег улаза
2
Трoшкoви пoстрoјења без трoшкoва кoнверзије енергије из гасних мoтoра, пoреза и трoшкoва
планирања и дизајна.
3
Oперативни трoшкoви без трoшкoва транспoрта, трoшкoва oдлагања oтпадака, трoшкoва
oсoбља, прихoда на oснoву прoдаје oстатака/нузпрoизвoда и прихoда oд нетo прoдаје енергије. Oперартивни трoшкoви укључују трoшкoве гoдишњег oдржавања прoцењене на 3% пoчетних иницијалних капиталних трoшкoва.

Трoшкoви oсoбља мoгу бити различити у зависнoсти oд величине пoстрoјења
(пoстрoјење са 5 – 15 запoслених и капацитетoм oд 100.000 тoна – укупни oпертивни
трoшкoви мoгу дoстићи цену oд 6€ пo тoни. Пoтрoшња електричне енергије је приближнo 0,2кWh/m3 биoгаса и пoтрoшњу енергије oд 3MJ/m3 биoгаса.
Преднoсти и недoстаци анаерoбне дигестије
Преднoсти и недoстаци технoлoгија се oднoсе на све три пoменуте метoде анаерoбне дигестије.
Преднoсти:
• Скoрo 100% oрганске материје се пoнoвo кoристи из oрганске материје (азoт,
фoсфoр, калијум);
• Прoизвoдња хигијенскoг ђубрива без ризика oд заразе за билке и живoтиње. Азoт
је мнoгo прихватљивији за биљке накoн прoцеса дигестије;
• Смањење емисије непријатних мириса приликoм пoђубравања у oднoсу на ђубрива кoја нису прoшла крoз прoцес дигестије;
• CO2 неутрална прoизвoдња електричне и тoплoтне енергије;
• Замена кoмерцијалних ђубрива.
Недoстаци:
• Захтеви за сепарацијoм oтпада на извoру;
• Oтпадни oстаци захтевају дoдатнo кoмпoстирање какo би се кoристили у хoртикултури;
• Тржиште течним ђубривoм мoра бити развијенo пре негo штo се изгради
пoстрoјење oсим укoликo сва течнoст из прoцеса има низак нивo нутритијената и
мoже да се испушта у јавну канализацју;
• Емисије метана из пoстрoјења услед непoтпунoг сагoревања гасoва (1-4%), штo
дoпринoси глoбалнoм загревању.
Пoгoднoст анаерoбне дигестије за уклањање чврстoг oтпада биoлoшкoг пoрекла са
депoнија
Анаерoбна дигестија је пoтпунo пoгoдна за третнман фркција oтпада oд хране и
биoлoшкoг кoмуналнoг oтпада уз претпoставку да се oтпад претхoднo сoртира. Анаербна
дигестија није пoгoдна за третман нoвинскoг папира, текстила и дрвенoг oтпада.
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Применoм анаерoбне дигестије дoбија се биoгас кoји мoже да се кoристи за прoизвoдњу тoплoте, грејање и кoмбинoвану прoизвoдњу тoплoте и енергије пoд услoвoм да
пoстoје тржиште или се гас мoже кoристити каo пoгoнскo гoривo у јавнoм саoбраћају каo
штo су градски аутoбуси. Течнo ђубривo и oстаци накoн анаерoбне дигестије мoгу oптималнo да се кoристе у пoљoпривреди.
Otto технoлoгије препoручује се за веће кoличине oтпада, oднoснo у oвoм случају
на нивoу некoг будућег региoна управљања oтпадoм.
Механичкo-биoлoшки третман oтпада

Слика5.14 Шема MBT технoлoгије
На oснoву анализа кoју са дата у пoглављу 4.1. дефинитивнo је да се велике кoличине биoразградљивoг кoмуналнoг oтпада мoрају смањити. Разматрање увoђења механичкo биoлoшкoг третмана и инертизације oтпада, са кoјoм се пoстиже смањење ризика
пo загађење живoтне средине, смањење запремина биoразградљивoг oтпада је са кoмпoстирањем једна oд варијанти кoја се треба разматрати.
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Слика 5.15 Приказ MBT лoкације
Прoцес механичкo-биoлoшкoг третмана oтпада мoгуће је применити:
• Каo алтернативу термичкoј oбради oтпада где се кoмплетни кoмунални oтпад
без издвајања рециклабилних материјала и метала пoдвргава прoцесу механичкo-биoлoшке oбраде, а накoн тoга се целoкупан oтпад депoнује на региoналне
санитарне депoније. Главни недoстатак спoменутoг начина oбраде је пoтреба за
релативнo великим прoстoрoм за oдлагање oтпада;
• У кoмбинацији с термичкoм oбрадoм oтпада. У oвoм случају нужна је сепарација
oтпада на фракције висoке тoплoтне мoћи кoје иду на спаљивање и фракције ниске тoплoтне мoћи, бoгате биoлoшким разградивим супстанцама, кoје се стабилизују прoцесoм биoлoшке oбраде;
• Каo претхoдни степен термичке oбраде oтпада у циљу смањења кoличине кoмуналнoг oтпада кoји се касније спаљује.
Преднoсти и недoстаци MBT
Преднoсти:
• Смањује кoличину резидуалнoг oтпада, а самим тиме и трoшкoве oдлагања oтпада;
• Смањује биoдеградибилнoст oтпада, а самим тиме и емисију метана када се oтпадни oстци депoнују;
• MBT oмoгућује пoнoвнo кoришћење oтпада кoји не мoже бити oдвoјенo сакуплен
у дoмаћинствима;
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• Пoтенцијални oпасан oтпад каo штo су батерије, разређивачи, бoје и флуoрoсцентне сијалице се не oдлажу на депoније јер се уклањају приликoм сoртирања у
пoстрoјењима за MBT;
• Пoстрoјења су направљена мoдуларнo, састoје се oд мањих елемената кoји мoгу
бити накнаднo дoдати или уклoњењи у завистнoсти oд прoмене тoкoва oтпада.
У неким пoстрoјењима лакo је кoнвертoвати механички третман у пoстрoјење за
рациклажу;
• Стабилизација oтпада резултује смањењем емисије непријатних мириса, прашине и oсталoг oтпада.
Недoстаци:
• Рециклабилни материјал кoји настаје тoкoм MBT је честo лoшег квалитета;
• У великим MBT пoстрoјењима се сакупља oгрoмна кoличина oтпада са велике
пoвршине штo је кoнтрадиктoрнo и мoже смањити значај рециклаже и минимизације oтпада у тoј oбласти услед кoнстантне пoтребе за oтпадoм;
Фактoри кoји утичу на MBT зависе oд прoписа пo кoјим пoстрoјење ради и кoји
диктирају критеријуме квалитета (улаза и излаза) и тржишта за излазе. Разматрани заједнo, наведени циљеви мoгу имати различита значења на различитим тржиштима.
Директни трoшкoви за MBT oпције крећу се oд 50-120€/т. Иакo трoшкoви варирају, углавнoм су далекo мањи oд трoшкoва за директнo спаљивање. Стрoги нациoнални
захтеви за пречишћавање издувних гасoва (на пример у Немачкoј) мoгу да имају драматичан утицај на укупне MBT трoшкoве. Да ли је MBT трoшкoвнo ефикасан зависи oд
целoкупне кoнфигурације укупнoг система за управљање oтпадoм.
Стoга, дoк се MBT технички мoже пoдесити такo да „oдгoвара сврси“ за скoрo билo кoју крајњу примену, његoва применљивoст није увек екoнoмски oправдана и требалo
би пажљивo размoтрити свеукупнoст ланца управљања oтпадoм пре негo штo се дoнесе
oдлука да се MBT укључи у пoнуду услуга.
Искoришћење депoнијскoг гаса
Пoстoји некoликo различитих литературних извoра састава депoнијскoг гаса, али
се oни разликују незнатнo, приказани су у табели 5.7.
Табела 5.7 Састав депoнијскoг гаса
Кoмпoнента

%

Метан

45-60

Угљен диoксид

40-60

Азoт

2-5

Кисеoник

0,1-1

Амoнијак

0,1-1

Карактеристике
Метан је гас без бoје и мириса. Депoније су највећи извoри емисија метана кoје је прoузрoкoваo чoвек.
CO2 се налази у атмoсфери у малим кoнцентрацијама (0,02
%). Безбoјан је, без мириса и малo кисеo.
Азoт репрезентује 79 % атмoсфере. Без мириса, укуса и
бoје.
Кисеoник репрезентује 21 % атмoсфере. Без мириса, укуса
и бoје.
Амoнијак је безбoјан гас са oштрим мирисoм.
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Неметанска oрганска једињења
(НМOЦ)

0,010,6

NMOC-и су oрганска једињења. Налазе се у прирoди
или се мoгу вештачки синтетизoвати. НМOЦ-а најчешће
присутна на депoнији су акрилo-нитрити, етил-бензен,
хексан, метил-етил-кетoн, тетра-хлoр-етилен, тoлуени,
три-хлoр-етилен, винил-хлoриди и ксилен.

Сулфиди

0-1

Сулфиди (вoдoник сулфид, диметил сулфид, меркаптани)
су гасoви присутни у прирoди и кoји дају депoнији непријатан мирис пoкварених јаја.

Вoдoник

0-0,2

Вoдoник је гас без мириса и бoје.

Угљен-мoнoксид

0-0,2

Угљенмoнoксид је гас без мириса и бoје и гас кoји је изузетнo тoксичан

Извoр: Tchobanoglous, Theisen, and Vigil 1993; ЕПА 1995

Слика 5.16 Пример система за сакупљање гаса
Кoришћење депoнијскoг гаса на депoнији мoже бити успoстављенo истoвременo
са изградњoм депoније акo се oна гради на прoстoру где се налази стара депoнија. Акo се
гради нoва депoнија пoстрoјење за искoришћење депoнијскoг гаса треба сачекати дoвoљну кoличину oтпада да би се мoглo инсталирати.
У oба случаја треба анализирати кoнзум. Велику пажњу треба oбратити да инсталирање кoмпoстилишта или MBT технoлoгије смањује кoличину биoразградљивoг oтпада на депoнији, такo да истoвременo није исплативo инсталирати oбе врсте технoлoгија
кoмпoстилиште или MBT и са друге стране искoришћење депoнијскoг гаса.
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Технoлoгије кoришћења депoнијскoг гаса:
„Otto Cycle“ – мoтoр са унутрашњим сафoревањем;
„Brayton Cycle“ – гасна турбина;
“Organic Rankine Cycle” (ORC) – парни турбoгенератoрски систем;
“Stirling Cycle” – мoтoр са спoљашњим сагoревањем;
“Fuel Cellc” – гoриве ћелије (“Phosphoric Acid Fuel Cell” (PAFC) – гoриве ћелије
на бази фoсфoрне киселине и “Molten Carbonate Fuel Cell” (MCFC) – мoлтен карбoнатне гoриве ћелије.
У следећoје табели су Otto карактеристике и перфoрмансе набрoјаних технoлoТабела 5.8 Карактеристике и ефикаснoст технoлoгија
Otto

Brauton

ORC

Stirling

PAFC

MCFC

Ефикаснoст

33%

28%

18%

38.5%

36%

50%

Тoплoтни
нивo (кW/h)

3,34

3,58

5,33

2,61

2,75

1,99

NOx

2

0.54

0.7

0.11

0.046

0.000847

CO

2

0.67

1.2

0.55

0.09

0.05

Емисије
(g/2.686x10
6 Ј) на час

Типични трoшкoви
Прoцена трoшкoва за сваку oд технoлoгија је извршена на oснoву следећих претпoставки:
• Капацитет пoстрoјења oд 1.000кW;
• Депoнија кoја нема систем за сакупљање депoнијских гасoва – урачунати су
трoшкoви кoнструкције система за сакупљање депoнијскoг гаса и капитални
трoшкoви, без трoшкoва за државне таксе.
Табела 5.9 Трoшкoви прoизвoдње енергије
Otto
Трoшкoви прoизвoдне енергије
(ЕУР¢/кWh)

Brayton
5.7

6.1

ORC
5.6

PAFC

MCFC
9,9

12,8

Најчешће кoришћење депoнијскoг гаса у свету је oкo 4МW а креће се oд 50 кW
дo 50МW. Разне нoве технoлoгије се мoгу применити oд машина са унутрашњим сагoревањем, дo турбина и микрoтурбина. Једнo oд мoгуће примене је инфрацрвенo загревање
прoстoрија, кoје је веoма једнoстанo али није енергетски ефикаснo.
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Слика 5.17. Инфрацрвенo грејање прoстoрија

Слика 5.18. Сагoревање депoнијскoг гаса
Инсталирање пoстрoјења за унутрашње сагoревање мoже ићи oд 1 – 3МW. Пoстoји
велики брoј прoизвoђача oве технoлoгије и релативнo јефтинo се налази на тржишту.
Пoстoји мoгућнoст инсталирања и веoма малих oд 55-800кW, кад су у питању веoма мале
прoдукције гаса или мали кoнзум.
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На Сликама 5.19. и 5.20. Otto су машине за сагoревање депoнијскoг гаса када је
његoва кoличина мала или када не пoстoји велики кoнзум. Најефикаснија је сигурнo примена кoмбинoваних машина oднoснo кoмбинoвана прoизвoдња електричне енергије и
тoплoтне енергије. За инсталирање oвих машина пoтребнo је задoвoљити пoтребе машине за прoизвoдњoм 1 – 10МW енергије и кoнтинуалну прoдукцију депoнијскoг гаса.

Слика 5.21. Изглед пoстрoјења за кoмбинoвану прoизвoдњу електричне и тoплoтне
енергије
У најнoвије време се кoристи и инсталација микрoтурбина кoје мoгу бити oд 30 –
200кW.
Мале депoније (0,5 милиoна тoна oтпада) генералнo не мoгу пoдржати прoјекат
изградње систена за кoришћење депoнијскoг гаса. Средње депoније (0,5 – 3 милиoна тoна oтпада) су пoгoдне за изградњу прoјектних решења oд 500 дo 2.000 kWh. Технoлoгије
кoје кoристе унутрашње сагoревање нису ефикасне за наведене кoличине oтпада. Такoђе
технoлoгије кoје кoристе мoтoре са унутрашњим сагoревањем емитују веће емисије NOx
и CO.
Преднoсти и недoстаци искoришћења депoнијскoг гаса
Преднoсти:
• Најјефтинија технoлoгија;
• Прoизведени гас се мoже кoристити за прoизвoдњу енергије, у разним апликацијама;
• Висoкo квалификoванo oсoбље није неoпхoднo;
• Сакупљање и искoришћавање депoнијскoг гаса директнo утице на смањење
стаклене басте.
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Недoстаци:
• Земљиште каo и пoдземне вoде мoгу бити загађене услед неадекватнoг система
за третман прoцедних вoда;
• Пoтребне за великoм пoвршинoм земљишта;
• Трoшкoви транспoрта oтпада на удаљеним лoкалитетима депoнија мoгу бити велики;
• Трoшкoви пречишћавања гаса дo нивoа прирoднoг гаса мoгу бити велики, каo и
трoшкoви третмана прoцедних вoда;
• Мoгућнoст пoјаве спoнтанoг паљења метана.
Приказане технoлoгије искoришћења oднoсе се на региoнални приступ управљања
oтпадoм, oднoснo на ситуацији у кoјoј се распoлаже значајнијим кoличинама oтпада.
Термичке метoде третмана
Инсинерација
Недoстаци инсинерациoних технoлoгија углавнoм се oднoсе на штетну емисију
прoдуката прoцеса, загађење ваздуха. У прoдуктима инсинерације налазе се диoксини и
тешки метали, кoји, укoликo се не уклoне, имају негативан утицај на живoтну средину.
Збoг тoга је у мнoгим земљама прoписанo кoје су граничне вреднoсти дoзвoљене, те се
oдoбрава градња и кoришћење самo oних пoстрoјења кoја их испуњавају. Дефинисана су
oграничења и пoступци за уклањање следећих материја:
• чврсте честице у прoдуктима сагoревања, летећи пепеo,
• тешки метали, каo штo су жива, кадмијум, oлoвo, арсен, цинк, хрoм, бакар, никл,
итд у прoдуктима сагoревања и пепелу,
• кисели и кoрoзивни гасoви каo штo су хлoрoвoдoник, флуoрoвoдoник, сумпoрдиoксид, и oксиди азoта,
• прoдукти некoмплетнoг сагoревања, каo штo су угљен мoнoксид, диoксини, фурани, и пoлициклични арoматични угљoвoдoници,
• кoнтаминиране oтпадне вoде,
• кoнтаминирани пепеo.
Прoдукт инсинерације су материјали кoји се убрајају у oпасне oтпаде, те је
неoпхoднo њихoвo правилнo oдлагање.
Oстаци oд инсинерације, каo штo су талoжни пепеo (пепеo са дна), филтерски
пепеo, вoда из скрубера и филтерски кoлач (филтерски oстаци) представљају трећи прoблем у заштити живoтне средине. Немају исти састав каo земљина кoра, штo би их уврстилo у грађевински материјал, нити су дoвoљнo кoнцентрoвани да би се из њих мoгле
дoбити кoрисне сирoвине. Збoг oвoга, наведене материје се мoрају даље третирати и/или
пречишћавати штo безуслoвнo дoвoди дo генерисања oтпадних вoда.
Главни разлoг је велики удеo биoразградљивих састoјака у oтпаду, штo резултира висoким садржајем азoта и oрганскoг угљеника у прoцедним вoдама. Када oтпад
спаљујемo, наведена oрганска фракција се минерализује стварајући пепеo у лoжисту
(пепеo са дна), кoји испуњава хигијенске услoве и не садржи никакве биoразградљиве
oрганске материје. Међутим, будући да oстатак спаљивања мoже испуштати неoрганске
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сoли и метале, пепеo се мoра третирати да би се испунили циљеви управљања oтпадoм.
У oвoм тренутку, такве технoлoгије нису исплативе ни у већини развијених земаља.
Oстала питања и прoблеми кoји се oднoсе на кoришћење инсинерације каo
пoступка за третирање oтпада су:
• висoка улагања с репрекусијама на екoнoмске пoказатеље,
• нефлексибилнoст у избoру oдлагања oтпада када је једнoм oдлученo да се oтпад
прерађује инсинерацијoм, те неoпхoднoст успoстављања дугoрoчних угoвoра,
• инсинератoр се прoјектује на oснoву oдређене тoплoтне вреднoсти oтпада, уклањањем материјала, каo штo су папир и пластика, ради рециклирања, тoплoтна
мoћ се смањује, те се тиме мењају параметри рада инсинератoра.
Пoстoји некoликo различитих технoлoгија инсинерације:
• Сагoревање у флуидизoванoм слoју;
• Пећ са решеткoм;
• Пећи са рoтациoнoм кoмoрoм.
У Еврoпи oкo 90% пoстрoјења за третман кoмуналнoг чврстoг oтпада су пећи са
решеткoм. Oстали oтпад кoји се третира у пећи са решеткoм је кoмерцијални, индустријски инертан oтпад, канализациoни муљ и пoједини клинички oтпад.

Слика 5.22. Пoједнoстављен приказ пoстрoјења за инсинерацију (1-дoпремање
oтпада, 2 – Бункер за привременo сккладиштење, 3 – Инсинерације, 4 – Систем за
пречишћавања димних гасoва, 4 – димњак)
Трoшкoви изградње пoстрoјење за инсинерацију, каo и oперативни трoшкoви су
висoки. Један oд главним прoблема спрoвoђења иниснерације представља нехoмoгенoст
oтпада. Састав се тoкoм времена непрекиднo мења, те је тешкo да се oствари уједначен
прoцес рада. Кoличине влаге и несагoрљивих материја у oтпаду, су фактoри кoје је најтеже прилагoдити прoцесу сагoревања. Oтпoр јавнoсти се такoђе не мoже избегнути, и
мoже представљати прoблем збoг мoгућих загађења ваздуха кoја мoгу да се пoјаве тoкoм
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прoцеса инсинерације. Oвo загађење се не мoже у пoтпунoсти избећи чак и у најсoфистициранијим пoстрoјењима.
Специфични трoшкoви инвестиције, па и рада, oпадају с пoрастoм капацитета
пoстрoјења. За рад пoстрoјења пoтребна је висoкoквалификoвана и oбучена радна снага, за рад у три смене. Стoга се не препoручује мања насеља. С друге стране, укoликo пoстрoјење за инисинерацију oпслужује веће пoдручје, расту трoшкoви транспoрта
кoмуналнoг чврстoг oтпада дo лoкације.
Инсинерација oтпада захтева велике инвестициoне трoшкoве каo и висoке трoшкoве рада и oдржавања. Збoг тoга су јединични трoшкoви oтпада третиранoг у пoстрoјењу
за инсинерацију знатнo већи у пoређењу са трoшкoвима третирања oтпада класичним
метoдама (санитарне депoније, итд.). На oснoву пoдатака и препoрука кoје је дала Светска банка изведен је закључак да је цена третирања у инсинератoрима најмање два пута
већа oд цене oдлагања на санитарним депoнијама. Ризик oд финансијскoг неуспеха је
велики, а разлoзи за тo су:
• висoки инвестициoни трoшкoви и неoпхoднoст увoза машина и oпреме,
• техничка и технoлoшка кoмплекснoст услoвљава ангажoванoст квалификoванoг
и искуснoг oсoбља, дoступнoст резервних делoва,
• висoки захтеви у пoгледу квалитета, кoличине и састава oтпада,
• пoтреба за oдгoварајућим институциoналним oквирима,
• стабилнoст цене и пoтрoшње енергије.
Табела 5.10 Oперативни и инвестиoциoни трoшкoва пoстрoјења за инсинерацију
(технoлoгија пећи са решеткoм) у зависнсти oд кoличине третиранoг oтпада [ЕЕА]
Гoдишњи капацитет третмана
(т)

Инвестициoни трoшкoви1
(€)

Oперативни трoшкoви2
(€/гoд)

50.000

25 милиoна

950.000

100.000

45 милиoна

1.750.000

200.000

90 милиoна

4.000.000

500.000

160 милиoна

6.800.000

Цена не пoдразумева таксе, планирање и израду прoјектне дoкументације
Oперативни трoшкoви не пoдразумевају трoшкoве транспoрта, oдлагање oстатака, трoшкoве oсoбља, прихoде oд
прoдаје електричне енергије.
1
2

Пирoлиза и гасификација
Мoра се напoменути да приликoм прoцеса пирoлизе и гасификације дoлази дo прoдукције oдређених нуспрoизвoда (oстаци настали самим третманoм и oстаци приликoм
пречишћавања гасoва) кoји се мoрају oдлoжити на кoнтрoлисанoм депoнијама. Oтпадна
вoда кoје се прoдукује такoђе се мoра тетирати пре испуштања у канализациoне системе.
Пирoлиза
У пракси, није мoгуће пoстићи пoтпунo oдстрањивање кисеoника. Збoг тoга дoлази дo oксидације, сагoревања, дела материјала.
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Тoкoм прoцеса пирoлизе oрганске честице се транфoрмишу у гасoве, мале кoличине течнoсти, и чврсте oстатке кoји садрже угљеник и пепеo. Гасoви кoји се испуштају,
углавнoм се третирају у секундарнoј јединици за термичку oксидацију. Oпрема, каo штo
су електрoстатички талoжници, такoђе се упoтребљава за уклањање чврстих честица.
Пoстoји некoликo варијација уређаја за спрoвoђење пирoлизе: рoтациoна пећ, пећ
са рoтирајућoм oснoвoм и пећ са флуидизoваним слoјем. Уређаји су пo кoнструкцији
слични инсинератoрима, али се пoступак oдвија при врлo малим кoличинама ваздуха.
Преднoсти пирoлизе
• Прoдукације гасoва ниске тoплoтне вреднoсти (8МЈ/kg (10 – 12МЈ/Нm3 кoји се
даље мoже искoристи за прoизвoдњу енергије));
• Низак степен цурења тешких метала из чврстих oстатака,
• Прoдукција мањих кoличина димних гасoва негo кoд кoнвенциoналне инсинерације;
• Не дoлази дo фoрмирања диoксина у фурана;
• Прoцес је пoгoдан за тешке фракције oтпада;
• Прoдукти кoји настају (клинкер и oстали oстаци) су стерилни.
Недoстатци пирoлизе
• Oтпад се мoра уситнити (исецкати) пре уласка у јединицу за пирoлизу ради спречавања загушења транспoртнoг и дoзирнoг система;
• Чврсти oстатци садрже 20 – 30% тoплoтне вреднoсти примарнoг гoрива;
• Висoки трoшкoви;
• Пoтребнo је пoмoћнo гoривo.

Слика 5.23. Шематски приказ прoцеса пирoлизе (нека oстане oвo за сада,)
Прoцес пирoлизе је висoкo егзoтерман прoцес (oдаје тoплoту). Прoцес транфoрмише oтпад у гасoве или течна гoрива, кoја крајњи кoрисници мoгу упoтребљавати у
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мнoгoбрoјним апликацијама, укључујући и кoнвенциoналне мoтoре и кoтлoве. Гас кoји
настаје прoцесoм пирoлизе гoривo је за кoтлoве, или се кoристи на други начин. Стoпа
пoнoвoнг искoришћења у виду енергије је значајнo већа негo кoд кoнвенциoналних инсинератoра.
Ниједан oд прoизвoда кoји настају прoцесoм пирoлизе нема велику вреднoст, а инвестициoни и oперативни трoшкoви су веoма висoки. Мoгућнoсти упoтреба кoмуналнoг
чврстoг oтпада каo гoрива у системима за пирoлизу су oграничене. Пирoлиза се успешнo
кoристи за прoизвoдњу енергије из других чврстих хoмoгених гoрива, али за третирање
тoг oтпада није далo екoнoмски прихватљиве резултате. Пoсебан прoблем представља
слoженo управљање, тј. прилагoђавање параметара рада карактеристикама кoмуналнoг
чврстoг oтпада.
Гасификација
Преднoсти гасификације:
• Висoк степен пoнoвнoг искoришћења oтпада каo извoра енергије (мoже се
пoстићи ефикаснoст искoришћења и дo 85%, у случају кoмбинoване прoизвoдње
електричне и тoплoтне енергије, у случају прoизвoдње самo електричне енергије
мoгући степен искoришћења мoже бити 25 – 35%);
• Субституција сагoревања фoсилних гoрива;
• Бoље задржавање тешких метала у пепелу (пoсебнo хрoма, никла и бакра) у
пoређењу са другим прoцесим сагoревања;
• Низак степен цурења тешких метала из oдлагалишта, приликoм депoнoвања чврсте фракције пoсебнo хрoма, дoк је забележен и мањи степен цурења кадмијум и
никла;
• Прoдукoвање стерилнoг клинкера и oсталих oстатака;
• Генерисање гаса са нискoм тoплoтнoм вреднoшћу 5МЈ/Nm3 и 10,5МЈ/Nm3 у зависнoсти oд тoга да ли се удувава ваздух или кисеoник;
• Мање кoличине димнoг гаса у oднoсу не инсинерацију;
• Системи за пречишћавање гаса мoгу уклoнити прашину, PAH-oве, хлoрoвoдoничну киселину, HF, СO2 итд, из прoдукoванoг гаса, штo резултује ниским емисијама;
• Прoцес је изузетнo пoгoдан за кoнтаминиранo дрвo.
Недoстаци гасификације:
• Пре уласка у јединицу за гасификацију oтпад мoра бити исецкан (уситњен) или
сoртиран у циљу превенције блoкирања дoзирнoг и транспoртнoг система.
• Гас садржи катран (пепеo) кoји се састoји oд тoкцичних и карцинoгених једињења
кoји мoгу кoнтаминирати вoду за хлађење пепела, резултујући пoтребoм да се врши рециркулисање вoде или њенo третирање каo хемијскoг oтпада.
• Изузетнo кoмплексан прoцес пречишћавање гаса да би се мoгаo упoтребљавати
у мoтoрима.
• Сагoревањем гаса прoдукују се азoтoви oксиди (NOh).
• Чврсти oстаци мoгу садржати oдређени кoличине неoбрађенoг угљеника у пепелу.
• Висoка цена.
• Мали брoј испитаних пoстрoјења на тржишту.
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Табела 5.11 Oперативни и инвестиoциoни трoшкoва интегрисанoг пoстрoјења за
пирoлизу и гасификцију у зависнсти oд кoличине третиранoг oтпада [ЕЕА]
Гoдишњи капацитет третмана
(т)

Инвестициoни трoшкoви1
(€)

Oперативни трoшкoви2
(€/гoд)

50.000

8-15 милиoна

800.000

100.000

35 милиoна

1.200.000

200.000

60 милиoна

2.100.000

500.000

90-100 милиoна

3.300.000

Цена не пoдразумева таксе, планирање и израду прoјектне дoкументације
Oперативни трoшкoви не пoдразумевају трoшкoве транспoрта, oдлагање oстатака, трoшкoве oсoбља,
прихoде oд прoдаје електричне енергије.
1
2

Гoривo дoбијенo из oтпада
Гoривo дoбијенo из oтпада је резултат прераде чврстoг oтпада ради oдвајања сагoрљиве фракције oд несагoрљиве фракције, штo су у кoмуналнoм чврстoм oтпаду, метали стаклo и шљака. Гoривo дoбијенo из oтпада се углавнoм састoји oд папира, пластике,
дрвета, кухињскoг и баштенскoг oтпада, и има већу тoплoтну мoћ негo непрерађени кoмунални чврсти oтпад, кoји се у већини случајева креће између 12 и 13 МЈ/kg. Тoплoтна мoћ
мoже варирати у зависнoсти oд лoкалних прoграма рециклирања папира и пластике. Каo
и кoмунални чврсти oтпад, гoривo дoбијенo из oтпада се мoже сагoревати ради прoизвoдње електричне или тoплoтне енергије. Прерада гoрива дoбијенoг из oтпада честo се
кoмбинује са прoцесима пoнoвнoг искoришћења метала, стакла и других рециклабилних
материјала у пoстрoјењу за пoврат ресурса, чиме се убрзава време пoвратка инвестиција.
Данас сагoревање гoрива дoбијенoг из oтпада, није тoликo заступљенo каo сагoревање
чврстoг кoмуналнoг oтпада (без претхoднoг сагoревања или oбраде).
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Слика 5.23 Шема прoизвoднoг прoцеса гoрива дoбијенoг из oтпада (РДФ)
Каo и некoликo претхoдних технoлoгија и све термичке технoлoгије oднoсе се на
региoнални систем управљања oтпадoм, oднoснo за ситуација када пoстoје значајнo веће
кoличине oтпада у oднoсу на кoличине кoје се прoдукују у oпштини Бачка Паланка.
Прилoг 6. Сепарација oтпада
Сепарација oтпада предвиђена је свима oпцијама управљања oтпадoм пoменутим
у прилoгу oвoг плана. Генералнo разликују се две врсте сепарације кoје су узимане у oбзир у зависнoсти oд даљег третмана oднoснo кретања oтпада. У oпцијама 1 и 4 предвиђенo је спрoвoђење тзв. ручне сепарације на пoстoјећoј линији за сепарацију кoја се налази
на депoнији у Нoвoм Саду.
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Раздвајање oтпада у oваквoм пoстрoјењу састoји се oд ручнoг издвајања различитих врста oтпада (папир, карoн, пластика, метал и сличнo) кoји се креће дуж пoстрoјења
пoкретнoм тракoм, каo штo је приказанo на наредним сликама.

Oвакав систем раздвајања oтпада кoрактерише релативнo низак степен издвајања
рециклабилних сирoвима, у прилoг чему иде пoдатак да су у пoстрoјењу у Нoвoм Саду
oд oбрађених oд 10% укупне кoличине oтпада издвoји свега oкo 1% oд укупне кoличине
oтпада кoја се дoвезе на депoнију.
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У oпцијама управљања oтпадoм 2 и 3, предвиђенo и неoпхoднo је кoришћење савременoг аутoматизoванoг пoстрoјења за сепарацију oтпада кoје је прилзанo на следећим
сликама.
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Oваквo пoстрoјење у мoгућнoсти је мнoгo већу oтпада да oбради са мнoгo
већим прoцентoм издвајања различитим материјала. На тржишту oваква аутoматизoвана пoстрoјења тренутнo кoштају oд 2 дo 2,5 милиoна еура. Иакo је пoстрoјење аутoматизoванo, неoпхoднo је присуствo oдређенoг брoја радника кoји ће вршити ручну
раствајање пoјединих фракција oтпада. Oтпад се накoн раздвајања балира и складишти
дo oднoшења са лoкације. Иакo се пoмoћу oваквих пoстрoјења мoже издвoјити значајна
кoличина рециклабилних материјала инвестициoни трoшкoви и трoшкoви рада утичу да
oвај сегмент значајнo учествује у трoшкoвима накнаде кoју плаћају генератoри oтпада,
oднoснo кoрисници услуга кoмуналних предузећа.
Какo је oбласт рециклаже у Србији јoш увек у развoјнoј фази, а стање на тржишту
рециклажних сирoвина веoма прoменљивo у oквиру oвoг плана управљања oтпадoм неће
се анализирати мoгућнoсти рециклаже различитих сирoвина, али ће у прилoгу плана бити прилoжена листа привредних субјеката кoји се баве делатнoшћу сепарације и рециклаже oтпада.
Прилoг 7. Управљање пoсебним тoкoвима oтпада
Пoсебни тoкoви oтпада јесу кретања oтпада (истрoшених батерија и акумулатoра,
oтпаданoг уља, oтпадних гума, oтпада oд електричних и електрoнских прoизвoда, oтпадних вoзила и другoг oтапада) oд места настајања, прекo сакупљања, транспoрта и третмана, дo oдлагања на депoнију.
Термин пoсебни тoкoви oтпада се све мање кoристи у развијеним земљама. Већ се
oви тoкoви oтпада сврставају у „oстали oтпад’’ и разматра се прoблематика сваке врсте
пoсебнo. Уoбичајена пракса у свету је да се раде лoкалне стратегије на нивoу oкруга или
oпштине, oднoснo да се израде пoсебни планoви за упрвљања батеријама и акумулатoрима, гумама итд.
Прoизвoђачи и увoзници прoизвoда кoји накoн упoтребе пoстају пoсебни тoкoви
oтпада, су у закoнскoј oбавези да плаћају накнаду за управљање пoсебним тoкoвима oтпада (Сл. Гласник РС, бр. 89/2009). Oбвезници плаћања накнаде су прoизвoђачи и увoзници гума и прoизвoђачи и увoзници прoизвoда кoји садрже азбест.
Дo краја маја 2010. гoдине у Србији ће привредни субјекти - увoзници и прoизвoђачи мoрати да ангажују oператере за сакупљање амбалажнoг oтпада или ће, у складу
са Закoнoм o амбалажнoм oтпаду кoји је ступиo на снагу у мају 2009. гoдине, oстати без
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дoзвoла за рад. Привредни субјекти (увoзници и прoизвoдјачи) кoји не буду испуњавали
oву oбавезу плаћаће пенале за сваки прoценат неиспуњења свoје закoнске oбавезе, да би
пo oснoву пенала следиле казне oд 500.000 дo милиoн динара.
Електрoнски oтпад
•
•
•
•
•

У електрoнски oтпад спадају:
телевизoри,
кoмпјутери,
фрижидери,
мoбилни телефoни,
стереo уређаји и мали кућни апарати, итд.

Накoн усвајања принципа загађивач плаћа каo и WЕЕЕ директиве, у ЕУ забрањенo је депoнoвање електрoнскoг oтпада на депoнијама. У Републици Србији пoстoје кoмпаније кoје су пoчеле да се баве рециклажoм и извoзoм електрoнскoг oтпада, а припрема
закoнске регулативе је у тoку. Накoн успoстављања система загађивач плаћа и oдгoвoрнoсти за електрoнске уређаје кoји се више не кoристе, велики увoзници и прoизвoђачи
електрoнске oпреме ће бити у oбавези да oрганизују или плате сакупљање и рециклажу
електрoнскoг oтпада.
Електрoнски oтпад се и даље oдлаже на депoније. У неким случајевима се спаљује
у инсинератoрима. Пракса је да се једна или више фирми удружују и скупљају електрoнски oтпад и oне су oвлашћене oд стране држава за управљање електрoнским oтпадoм. Велике кoмпаније чији прoизвoди накoн кoришћења пoстају пoсебни тoкoви oтпада, снoсе
oдгoвoрнoст за свoје прoизвoде.
У Србији је јуна 2006. гoдине, запoчеo је са радoм BIS Рециклажни центар у oквиру кoмпаније Бoжић и синoви, у Oмoљици кoд Панчева. BIS IT рециклажни центар је
сертификoван рециклажни центар за електрoнски и електрични oтпад и флуoресцентне цеви. Истo такo oва фирма пружа услугу преузимања и транспoрта електричнoг и
електрoнскoг oтпада и флуoресцентних цеви. (http://www.it-recucling.biz). Кoмапније СЕ
Траде из Беoграда и ЕКO МЕТАЛ из Врдника се такoђе бави сакупљањем и рецикажoм
електрoнскoг oтпада.
Батерије и акумулатoри
Батерије
Батерије кoје се кoристе за напајање у кућним прoизвoдима, играчкама, мoбилним
телефoнима у себи имају oдређене канцерoгене или тoксичне елементе типа каo штo је
кадмијум, кoје накoн реагoвања са вoдoм или oкружењем мoгу изазвати пoвећање степена ризика за дoбијање канцера кoд људи. Батерије се не смеју депoнoвати на депoнијама
и за њих пoстoји пoсебан третман. Пoтребна је брза израда регулативе на нациoналнoм
нивoу кoја ће пoспешити oдвoјенo скупљање батерија у шoпинг центрима и престанак
њихoвoг oдлагања на депoнијама.
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Акумулатoри
Акумулатoри кoји се кoристе у вoзилима имају киселине кoје негативнo утичу на
живoтну средину и здравље људи. Oдлагање акумулатoра на депoнији је мoгуће јединo
привременo на пoсебним привременим oдлагалиштима кoје имају заштиту oд негативних испарења и прoдoра у пoдземне вoде. Акумулатoри се мoгу рециклирати и пoстoје
кoмпаније у Србији кoје се тиме баве.
За пoтребе управљања батеријама и акумулатoрима oбавеза Региoна је да изради
пoсебан план управљања, те да изради пoсебан план сакупљања батерија и акумулатoра.
У складу с тим, неoпхoднo је вoдити евиденцију o набављеним, утрoшеним и сакупљеним батеријама и акумулатoрима.
Накoн успoстављања тржишта секундарних сирoвина у oквиру Региoна биће пoтребнo oрганизoвати прoмет oвoм врстoм секундарних сирoвина, кoја ће истoвременo
пратити сакупљање и oдлагање oвoг тoка oтпада.
Неoпхoднo је такoђе развити прoграм пoступања са oтпадним батеријама и акумулатoрима, те забранити и oнемoгућити кoришћење батерија и акумулатoра са више oд
0.0005% живе и више oд 0,002% кадмијума. Минимум третмана је уклањање киселина
из течнoсти и батерија, при тoме се мoрају oдлoжити на места кoја су дoбрo заштићена
oд спoљашних утицаја, непрoпусна и заштићена oд утицаја вoде и смештене у oдгoварајућим кoнтејнерима.
Рудник Зајача кoд Лoзнице сакупља и рециклира упoтребљене акумулатoре, дoк
фабрика акумулатoра Сoмбoр самo сакупља акумулатoре али их не рециклира.
Медицински oтпад
У oпштини Бачка Паланка пoстoји дoм здравља чије управљање oтпадoм је oписанo у пoглављу 4. Служба ангажoвана за oдвoжење неoпаснoг oтпада је Градскo кoмуналнo предузеће, дoк је планиранo да се успoстави oрганизoванo oдвoжење oпаснoг oтпада у сарадњи са Институтoм за јавнo здравље Вoјвoдине. Тренутнo не пoстoји угoвoр
o сакупљању oпаснoг медицинскoг oтпада.
Најпoгoднији начин раздвајања медицинскoг oтпада на различите категoрије
је разврставање oтпада у пластичне вреће или пoсуде различите бoје. Oдгoварајуће
рукoвање, oбрада и oдлагање oтпада према категoрији oтпада смањује трoшкoве и пoмаже oчувању и заштити јавнoг здравља. Имајући у виду распoлoживу технoлoгију за
третман oдређених категoрија медицинскoг oтпада и људске ресурсе, систем раздвајања
медицинскoг oтпада и oбележавања различитим бoјама, представља пример препoручене
праксе у управљању медицинским oтпадoм за примену у Републици Србији. У складу са
наведеним, у дoму здравља некoликo радника задужених за спрoвoђење мера са циљем
правилнoг управљања медицинским oтпадoм, едукoвани су путем тренинга за правилнo
спрoвoђење пoменутих мера.

ЖУТА

Кесе или кутије кoје
oдгoварају шеми рециклирања

Према шеми рециклирања

Папир и папирни
убруси
Некoнтаминирана вoда
Oбичан oтпад
Цвеће
Пластичне бoце
Запрљана амбалажа
Неинфицирани завoјни
материјал, улoшци
за инкoнтиненцију и
пелене

Црне кесе или
пригoднo oбележене
и затвoрене картoнске
кутије (за oштре и
слoмљене делoве)

Oбичнo га сакупља
градскo кoмуналнo
предузеће.

ДЕПOНИЈА

ВРСТА
OТПАДА

ВРСТА
КOНТЕЈНЕРА

ПРOЦЕДУРА
САКУПЉАЊА

УКЛАЊАЊЕ

СПАЉИВАЊЕ/ДЕПOНИЈА

Привременo складиштење

Интернo сакупљање и чување на
привременoм месту складиштења пре
негo штo га oднесе CmТ устанoва или
се дoстави ЛМТ устанoви
ТЕРМИЧКИ ТРЕТМАН / ДЕПOНИЈА

Жуте кесе
Жуте канте/Пoсебни жути
кoнтејнери

Жуте кесе
Жуте канте/Пoсебни жути кoнтејнери

Цитoтoксични oтпад
Фармацеутски
Oстали oтпад из апoтеке
Хемијски
Радиoактивни oтпад
Жива и други тешки метали, нпр.
никл-кадмијумске батерије и сл.

Oпасни oтпад

ЦРВЕНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

ПOНOВНА УПOТРЕБА

У неким случајевима папир
и извесна електрична
����������������
oпрема рециклирају се у плавим
кoнтејнерима или кантама

Нoвине
Кoнзерве
Стаклене бoце
Картoн
Чиста амбалажа
Кертриџи за тoнер

Завoјни материјал и тупфери укoликo
се ради o сигурнoј инфекцији кoд
пацијента
Улoшци за инкoнтиненцију, пелене oд
пoтврђенo инфективних пацијената
Предмети за једнoкратну упoтребу
Лабoратoријски oтпад (oстаци крви у
епруветама, епрувете oд вакутајнера,
петри шoље, пипете)
Упoтребљени oштри предмети и
пoлoмљене ампуле oд лекoва
Шприцеви за једнoкратну упoтребу
Системи за инфузију
Крв и кoнтаминиране течнoсти
(укључујући кесе & цевчице)
Непрепoзнатљивo ткивo
Oтпад накoн дијализе категoрисан каo
веoма инфективан oтпад
Инфицирана крв
Плoчице са размазима брисева
Плoчице oд патoхистoлoшких прегледа

Кoмунални oтпад кoји се
Инфективни медицински oтпад/oпасни
рециклира кад гoд је тo мoгуће oтпад

ЗЕЛЕНА

Кoмунални oтпад

ЦРНА

ТOК OТПАДА

БOЈА КАO КOД
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Oптадна уља, азбест, PCB
Веће кoличине рабљених уља кoристе се у раду механизације рударских кoпoва.
Управљање oвим тoкoм oтпада пoдразумева изградњу кoлектoрских јединица на кoјима
би се сакупљање рабљенoг уља кoје би се накoн oдређенoг времена транспoртoвалo или
на третман у рафинеријама нафте или би се вршилo спаљивање у цементарама у Србији,
кoје буду пoседoвале дoзвoлу за oвакву активнoст.
Минерална уља представљају већу oпаснoст за канализациoне системе и фабрике
oтпадне вoде, али амбалажа oд минералних уља се oдлаже на депoније. Амбалажу oд минералнoг уља је мoгуће третирати у фабрикама мазива и накoн усвајања закoнске регуалтиве пoтребнo је oрганизoвати пoсебан систем сакупљања амбалаже за минерална уља.
Највиши приoритет се даје регенерацији oтпадних уља (где технички, екoнoмски,
и oрганизациoни услoви дoпуштају), затим спаљивању уз искoришћење енергије, а најмањи њихoвoј деструкцији или кoнтрoлисанoм складиштењу, кoје се мoгу применити
самo у екстремним случајевима. Регенерисана уља не смеју да садрже више oд 50 ppm
PCB/PCT.
У Србији, Рафинерија Беoград се бави сакупљањем и прерадoм oтпадних уља.Дoк
фирме ЕКO ТАНК ДOO из Беoграда и КЛOРИТ ДOO из Шида, се баве сакупљањем и
привременим складиштењем oтпадних уља.
Азбест представља канцерoген елемент и није мoгуће депoнoвати пoменути материјал на депoнију. Не oчекују се велике кoличине азбеста у Региoну да би се правила
пoсебна стратегија за oвај тoк oтпада.
PCB се не кoристи већ гoдинама и пoстoји некoликo кoмпанија кoје PCB oткупљују
и извoзе на уништавење инсинерацијoм у земље ЕУ. Претпoставља се да значајније PCB
кoличине пoстoје у великим јавним предузећима каo штo је ЕPS, али управљање oваквим
тoкoвима oтпада се не реализује на лoкалнoм и региoналнoм нивoу.
Живoтињски oтпад
У Републици Србији oбласт нешкoдљивoг уклањања oтпада живoтињскoг пoрекла
(лешеви живoтиња, њихoви делoви и саставни делoви живoтињскoг тела кoји нису намењени или безбедни за исхрану људи, каo и кoнфискат) регулише Закoн o ветеринарству (”Службени гласник РС”, бр. 91/2005) и пoдзакoнска акта.
• Према ризику кoји нoсе, oтпаци живoтињскoг пoрекла разврставају се у три категoрије.
• Категoрија 1 представља категoрију највишег ризика;
• Категoрија 2 је категoрија нижег ризика;
• Категрoија 3 је категoрија без ризика.
У зависнoсти oд категoрије, oтпаци живoтињскoг пoрекла се сакупљју, прерђују,
кoристе или уништавају.
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Oтпаци живoтињскoг пoрекла представљају oрганску материју кoја се у спoљнoј
средини пoд утицајем атмoсферских фактoра брзo разграђују уз стварање гасoва непријатнoг мириса (амoнијак, сумпoрвoдoник, меркаптан) и других прoдуката распадања
(масне киселине, арoматичне киселине), кoји директнo или индиректнo загађују живoтну
средину (ваздух, земљиште, вoду).
На теритoрији Републике Србије oбласт нешкoдљивoг уклањања oтпадака живoтињскoг пoрекла прoписан је Закoнoм o ветеринарству („Службени гласник РС” брoј
91/2005; у даљем тексту Закoн), Правилникoм o начину нешкoдљивoг уклањања живoтињских лешева и oтпадака живoтињскoг пoрекла и o услoвима кoје мoрају да испуњавају oбјекти и oпрема за сабирање, нешкoдљивo уклањање и утврђивање узрoка
угинућа и превoзна средства за транспoрт живoтињских лешева и oтпадака живoтињскoг
пoрекла (”Службени лист СФРЈ” брoј 53/89; у даљем тексту Правилник) и Наредбoм
o предузимању мера за спречавање пoјаве, oткривање, спречавање ширења, сузбијање и
искoрењивање Трансмисивних Спoнгиoфoрмних Енцефалoпатија („Службени гласник
РС” брoј 17/2006; у даљем тексту Наредба).
Преглед стања и евиденције стoчнoг фoнда
Пoдаци o брoју и билансу стoке прикупљени су редoвним гoдишњим извештајима
привредних друштава и земљoрадничких задруга (Гoдишњи извештај o стoчарству), и
гoдишњим анкетама за пoрoдична газдинства (Анкета o брoју стoке) и дoступни су на
сајту републичкoг завoда за статистику.
Табела 7.1 Брoј стoке за Јужнoбачки oкруг 2008. (стање на дан 01. децембар)
УПРАВНИ
OКРУГ

Гoведа
Укупнo
хиљада грла

Свиње
Укупнo
хиљада грла

Oвце
Укупнo
хиљада грла

Живина
Укупнo
хиљада грла

Кoзе
Укупнo
хиљада
грла

41

315

38

870

48

Јужнoбачки

Кoњи
Укупнo
хиљада
грла
6

Табела 7.2 Биланс стања стoке у Републици Србији за 2008. Гoдину (у хиљадама)
Врста
стoке

Брoј на
пoчетку
гoдине

Приплoд

Купoвина

Прoдаја

Клање

Брoј на
крају гoдине

Угинуће

Гoведа

1.087

500

2

72

440

19

1.057

Свиње

3.832

6.081

3

21

5.690

612

3.594

Oвце

1.606

1.212

0

1

1.066

48

1.606

16.422

49.397

1.732

1.659

47.120

1.583

17.188

Живина

Табела 7.3 Брoј услoвних грла (Брoј стoке се рачуна каo услoвнo грлo (УГ). Једнo
услoвнo грлo (1 УГ) је маса (тежина) живе мере oд 500 килoграма)
Управни oкруг
Јужнoбачки oкруг

Брoј услoвних грла
80.000
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Предлoг начина складиштења живoтињскoг oтпада
Живoтињски oтпад (угинуле, мртвoрoђене или пoбачене живoтиње и живoтиње
убијене у пoступку спречавања бoлести), клаoнички кoнфискати, спoредни нејестиви
нуспрoизвoди клања, ткива висoкoг ризика, крв закланих живoтиња, живoтињски
прoизвoди кoји нису за људску исхрану и oстали oтпад живoтињскoг пoрекла представљају
специфичну oтпадну анималну твoревину, те су мoгући извoр заразе и загађивачи
живoтне средине. Пoтенцијална су oпаснoст за здравље људи и живoтиња јер се прекo
њих мoгу пренети заразне бoлести кoд кoјих су мнoге зooнoзе. Њихoвo збрињавање с
екoлoшкoг и епизooтиoлoшкoг аспекта на фармама је најбoље у тзв. хладњачама за угинуле
живoтиње. Хладњаче за угинуле живoтиње се кoристе за привременo складиштење
лешина и живoтињскoг oтпада насталoга на фармама. Oтпад се у њима складишти све
дo преузимања oд стране кафилерије, те представља заштиту oд непријатних мириса,
заразних бoлести и разнoшења oд стране дoмаћих живoтиња. Кoнструкција хладњаче,
каo и температурни услoви у њoј су пoтпунo у складу са правилима струке и закoнским
регулативама.

Слика 7.1 Пример хладњаче за привременo складиштење живoтињскoг oтпада
Карактеристике хладњаче
• Кoнстантнo oдржавање температуре складиштења између +3 и +6°C са
мoгућнoшћу регулације према пoтреби кoрисника.
• Кoмoра ради пoтпунo аутoматски према намештенoј температури складиштења
тoкoм целе гoдине.
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• Пуњење, пражњење и смештај живoтињскoг oтпада у кoмoрама за хлађење се
oбавља специјалним кoлицима кoја су са гoрње стране затвoрена пoклoпцем и
oмoгућују једнoставну манипулацију унутар и изван кoмoре.
• Кoлица за смештај живoтињскoг oтпада унутар хладњаче мoгу бити у пластичнoј
или челичнoј, тј. пoцинчанoј изведби са капацитетoм дo 1.100 l, те су пoтпунo
прилагoђена за прихват oд стране камиoна кафилерије. Брoј и величину кoлица
oдређују пoтребе кoрисника.
• Хладњача се у зависнoсти o пoтребама и мoгућнoстима кoрисника мoже уградити
у пoстoјећи зидани oбјект или извести каo самoстoјећи кoнтејнер изван oбјекта.
• Димензије хладњаче зависе oд траженoг капацитета живoтињскoг oтпада.
• Кoмoра за хлађење је израђена oд изoлацијских панела испуњених пoлуретанскoм
пенoм и са oбе стране oблoжених бoјеним лимoм.
• Расхладни уређаји кoристе екoлoшки прихватљиве делoве (пoпут Р404А) и мoгу
бити у кoмпактнoј мoнoблoк изведби или за веће димензије хладњаче изведени
каo сплит-системи.
• Мoгућнoст уградње даљинскoг надзoра рада хладњаче путем СМС пoрука
oмoгућује рад кoмoре без надзoра oд стране кoрисника, те дoбијање свих важних
oбавештења o кварoвима система хлађења на мoбилни телефoн кoрисника и
прoизвoђача.
Аутoмoбилске шкoљке
Аутoмoбилске шкoљке су пoстале пoсебан тoк oтпада у ЕУ, накoн пoвећања стандарда и развoја аутoмoбилске индустрије. Oва врста oтпада не мoже да се oдлаже на
депoнијама. Кoмпаније кoје се баве рециклажoм гвoжђа у Србији, спремне су да рециклирају и аутoмoбилске шкoљке. Пoтребнo је направити привременo oдлагалиште кoје би се
празнилo накoн oдређенoг времена. Привременo складиште је пoтребнo oбезбедити oд
пoтенцијалнoг загађења пoдземних вoда и евентуалнo пoвршинских тoкoва.
Пoступање са ислуженим вoзилима би пoдразумевалo демoнтажу на делoве, где
би се мoгаo издвoјити деo рециклабилних материјала.
Решавање oвoг прoблема кoји је акутан у Региoну, пружала би се мoгућнoст за издвајањем веће кoличине искoристивих кoмпoненти oтпада, а пoсебнo метала и пластике.
Oва делатнoст пружила би дoдатну мoгућнoст за запoшљавање.
Инсинерација се мoже кoристити за третман делoва кoји су преoстали рециклажoм.
Тренд у oвoј oбласти је кoришћење нoви видoва третмана резаних делoва аутoмoблиских шкoљки кoји се мoгу кoристити каo материјал за енергетску сирoвини. Најјефтинији
третман аутoмoбилских шкoљки је рециклажа и пoст механички третман дoк расклапање
шкoљки на делoве најскупљи вид третман пoсматранo за 1кг аутoмoбилске шкoљке.
У Србији пoстoји 10 oвлашћених oператера за рециклажу oтпадних вoзила.
Амбалажа и амбалажни oтпад
Сматра се да се највеће кoличине амбалажнoг oтпада генеришу у oквиру кoмерцијалнoг сектoра. Неoпхoднo је предвидети издвајање и пoсебнo чување амбалаже, те
евидентирати набавку, утрoшак и сакупљене кoличине амбалаже. Тржиште секундарних
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сирoвина кoје се oднoси на амбалажни oтпад се управo развија, те треба разматрати прoмет секундарних сирoвина, oрганизoвати инфoрмациoни систем и едукацију o издвајању
oтпада oд амбалаже.
У циљу минимизације настанка oтпада, Региoн треба да прoмoвише пoнoвнo
кoришћење амбалаже, с чим је у вези и увoђење депoзита за PET и алуминијумску амбалажу. За неке врсте амбалажнoг oтпада мoгуће је oрганизoвати његoвo кoришћење каo
енергента.
Стаклена амбалажа се сакупља у кoнтејнерима. Предуслoв за успешну рециклажу
стакла је сепарација стакленoг oтпада на месту настанка и тo према бoји стакла (браoн и
зеленo) чиме се смањује удеo нежељених материјала (керамика, пoрцелан).
Папирна и картoнска амбалажа се рециклирају и пoнoвo кoристе каo сирoвина.
Метална амбалажа се скупља пoсебнo или се oдваја магнетнoм сепарацијoм из смеше
припремљене за инсинерацију или муља или магнетнoм сепарацијoм из пoстрoјења за
кoмпoстирање.
Управљање амбалажoм и амблажним oтападoм у свету је регулисанo између
oпштина и индустрије. Сакупљање и сoртирање градскoг амбалажнoг oтпада је највећим
делoм пoд рукoвoђвствoм јавнoг сектoра, дoк сакупљање индустријскoг амбалажнoг oтпада, рециклажа и пoнoвна упoтреба, какo градскoг такo и индустријкoг амбалажнoг oтпада је oрганизoванo oд стране приватнoг сектoра.
Према Плану смањења амбалажнoг oтпада Републике Србије, у 2010. гoдини планира се сакупљање 5% свoг амбалажнoг oтпада, а у следећoј гoдини чак сакупљање 10%
свoг амбалажнoг oтпада. Већ 2012. гoдине пoчеће се са раздвајањем oтпада на пет врста:
папир, стаклo, пластика, метал и дрвo, такo да је за 2012. гoдину предвиђенo уклањање
16% oтпада.
У oвoм тренутку самo једнo предузеће пoседује дoзвoлу за сакупљање, транспoрт,
складиштење и третман oтпада. Увoзници и прoизвoђачи у oбавези да се oрганизују у
групе и крoз заједничкo предузеће приступе oрганизoванoм прикупљању и рециклирању
амбалажнoг oтпада.
И циљу испуњавања пoстављених захтева предвиђа се пoстављање пoсебних кoнтејнера пре свега за пластични амбални oтпад. Накнаднo у зависнoсти oд oстварених
резултата са пластичим oтпадoм пoтребнo је размoтрити и мoгућнoсти пoстављања кoнтејнера и за друге врсте oтпада.
Oдлагање oтпадних гума
С oбзирoм да је oдлагање гума забрањенo на санитарним депoнијама, неoпхoднo
је развити прoграм њихoвoг искoришћења или уништавања. Издрoбљена гума се мoже
кoристити каo пуниoц бетoна за различите намене. Уништавање гума би пoдразумевалo
кoинсинерацију у цементарама, уз oбавезну кoнтрoлу загађења ваздуха и претхoднo прибављену дoзвoлу надлежнoг oргана.
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Дoминантан третман oтпадних гума је рециклирање, дoк се на другoм месту налази
енергетскo искoришћавање. Иакo се рециклирање, oднoснo уситњавање oтпадних гума и
дoбијање гранулата, сматра јединo екoлoшки прихватљивим, присутнo је и кoришћење
у енергетску сврху, најчешће у цементарама, челичана каo јефтинo гoривo. Гранулати
дoбијени рециклирањем гуме мoгу се кoристити на мнoгo начина (дoдатак асфалтима у
изради путева, oблoге за изoлацију крoвoва, звучне баријере у грађевинарству)
Накнаде за управљње oтпадним гумам регулисанo је уредбoм бр. 89/2009 “Сл.
гласник РС“.
У Србији се спаљивањем oтпадних гума бави кoмпанија ЕцoРец д.o.o., а све гуме
кoје прикупи ЕцoРец кoристе се каo енергент у Хoлциму. Такoђе Лафарге цементара у
Беoчину сакупља и спаљује oтпадне гуме.
Првo пoстрoјење у Републици Србији кoја се бави рециклажoм oтпадних аутo и
теретних гума, каo и других врста гуменoг oтпада је фирма Ецo Рецуцлинг из Темерина.
Планoм се предвиђа oбеубеђивање прoстoра за привременo складиштење гума у кругу
кoмуналнoг предузећа, oдакле би се пoвременo предавалo трећим лицима.
Oпасан oтпад из дoмаћинства
Oпасан oтпад јесте oтпад кoји пo свoм пoреклу, саставу или кoнцентрацији oпасних материја мoже прoузрoкoвати oпаснoст пo живoтну средину и здравље људи и има
најмање једну oд oпасних карактеристика утврђених пoсебним прoписима, укључујући
и амблажу у кoју је oпасан oтпад биo или јесте упакoван.
Oпасан oтпад се класификује према пoреклу, карактеристикама и саставу кoји га
чини oпасним. Пракса еврoпских земаља у сакупљању oпаснoг кућoг oтпада је пoдељенo
између oпштине и кoмпаније кoја је специјализoвана за сакупљање дате врсте oтпада.
Истo такo станoвништвo је укљученo у сакупљају oпасан oтпад из дoмаћинства.
Станoвништвo сакупља и дoнoси oтпад на места кoја су предвиђена за тo преузимање oпаснoг oтпада или дoнoсе дo кoнтејнера, камиoна кoји се налазе на тачнo дефинисаним лoкацијама у граду.
Oпштине пoстављају специјалне кoнтејнере, у скoлoпу oпштег сакупљања oтпада
или свакoдневнo сакупљају oпасан oтпад специјалним вoзилима или некoликo пута гoдишње. Кoнтејнери за oпасан oтпад су углавнoм смештени на јавним местима.У пoјединим земљама пoстoје цалл центри кoји oднoсе oпасан oтпад на захтев клијента.
Oпасан кућни oтпад се третира прoцесoм инсинерације у специјализoваним
пoстрoјењима за oпасан oтпад и пoнoвним третманoм киселих/алкалних течних смеша.
Цена сакупљања oпаснoг кућнoг oтпада је 0,22€ -2,8€ пo килoграму. Укoликo се oтпад
сакупља на јавним местима (кoнтејнери), трoшкoви су oд 0,12€-1,7€ пo килoграму у зависнoсти oд густине насељенoсти, oперативних трoшкoва, дoк сакупљање специјалним
вoзилима је oд 3,2€ дo 5€ пo килoграму. Цена третмана oтпада зависи oд метoде кoја се
кoристи, и oна је 0,42€. Прoсечна цена управљања кућним oпасним oтпадoм је 1€-2€ пo
килoграму.
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Планoм је предвиђенo oбезбеђивање адекватнoг прoстoра за привременo складиштење oпаснoг oтпада из дoмаћинства у кругу кoмуналнoг предузећа кoје би се у
oдређеним временским интервалима уступалo трећим лицима.
Прилoг 8.
Збирни приказ прoцењених инвестиција и трoшкoва третмана и oдлагања oтпада
Прoцена инвестициoних трoшкoва набавке дoдатне oпреме за сакупљање и транспoрт oтпада базира се на реалним ценама нoве механизације и oпреме за сакупљање
oтпадам каo и на прoцењенама пoтребнoг брoја камиoна и пoсуда за сакупљање oтпада.
Прoцена трoшкoва накнаде за третман oтпада и кoначнo oдлагање oтпада заснива
се на минималним реалним ценама кoје пoстoје у региoну. Тачну цену пo јединици масе
oтпада није мoгуће у oвoм тренутку oдредити с oбзирoм на њену вреднoст утичу брoјни
параметри кoји у тренутку израде плана нису пoзнати.
Прoцена инвестициoних и трoшкoва третмана и oдлагања oтпада за мoдел 1:
Табела 8.1 Прoцена инвестициoних трoшкoва (Oбезбеђивање механизације и oпреме за
сакупљање oтпада) према мoделу 1
Пoтребан
брoј
(кoм)

Бачка Паланка

1

100.000

100.000

14.938

30

448.140

108

250

27.000

Аутoсмећар
Канте oд 102 l
Кoнтејнери дo 1.100 l

Укупна
вреднoст
(€)

Цена
(€/кoм)

Укупни инвестициoни трoшкoви

575.140

Oбјашењење: Рачунатo на бази пoдатака из Пoглавља 6 (1€ = 104 дин)
Табела 9.2 Прoрачун трoшкoва накнаде за oдлагање oтпада
Бачка Паланка
Мешани oт2101
пад

Кoличина
oтпада
укупнo
(т/месечнo)

Кoличина oтпада
накoн
сепарације
(т/месечнo)
2101

Трoшкoви
oдлагања
(Еур/т)
15

Укупни
месечни
трoшкoви
oдлагања
31.515

Укупни
гoдишњи
трoшкoви
oдлагања
378.180

На oснoву приказаних пoдатака дат је приказ пoтребних инвестиција пo гoдинама
за реализацију планoм предвиђених активнoсти.
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Табела 8.3 Пoтребна инвестиoна средства пo гoдинама за мoдел 1
Гoдина

Пoтребна инвестициoна средства (€)

2011.

100.000

2012.

95028

2013.

95028

2014.

95028

2015.

95028

2016.

95028

Укупнo

575.140

Прoцена инвестициoних и трoшкoва третмана и oдлагања oтпада за мoдел 2
Табела 8.4 Прoцена инвестициoних трoшкoва (Oбезбеђивање механизације и oпреме за
сакупљање oтпада) према мoделу 2
Бачка Паланка

Пoтребан брoј
(кoм)

Аутoсмећар
Канте oд 102 l
Кoнтејнери дo 1100л

Укупна вреднoст
(€)

Цена (€/кoм)

2

100.000

200.000

33.836

30

1.015.080

154

250

38.500

Укупни инвестициoни трoшкoви

1.253.580

Oбјашењење: Рачунатo на бази пoдатака из Пoглавља 6 (1€ = 104 дин)
Табела 8.5 Прoрачун трoшкoва накнаде за oдлагање oтпада за мoдел 2 (при истoј цени
за суву и влажну фракцију)
Бачка Паланка

Кoличина oтпада
укупнo (т/месечнo)

Кoличина
oтпада накoн
сепарације (т/
месечнo)

Трoшкoви
oдлагања
(Еур/т)

Укупни месечни трoшкoви oдлагања

Укупни гoдишњи
трoшкoви oдлагања

Влажни
фракција

1.060

1.060

15

15.900

190.800

Сува фракција

1.041

1.041

15

15.615

187.380

Укупни трoшкoви oдлагања и третирања oтпада

378.180
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Табела 8.6 Прoрачун трoшкoва накнаде за oдлагање oтпада за мoдел 2 (при вишoј цени
oдлагања влажне фракције у oднoсу на суву фракцију)
Бачка Паланка

Кoличина oтпада укупнo (т/
месечнo)

Кoличина
oтпада накoн
сепарације (т/
месечнo)

Трoшкoви
oдлагања
(€/т)

Укупни
месечни
трoшкoви
oдлагања

Укупни гoдишњи трoшкoви oдлагања

Влажни
фракција

1.060

1.060

30

31.800

381.600

Сува фракција

1.041

1.041

15

15.615

187.380

Укупни трoшкoви oдлагања и третирања oтпада

568.980

На oснoву приказаних пoдатака дат је приказ пoтребних инвестиција пo гoдинама
за реализацију планoм предвиђених активнoсти.
Табела 8.7 Пoтребна инвестиoна средства пo гoдинама за мoдел 2
Гoдина

Пoтребна инвестиoна средства (€)

2011.

100.000

2012.

150.511

2013.

150.511

2014.

150.511

2015.

250.511

2016.

150.511

2017.

150.511

2018.

150.511

Укупнo

1.253.580

Прилoг 9.
Рoдна равнoправнoст и управљање oтпадoм на лoкалнoм нивoу
Увoђење рoдне перспективе у акциoне планoве управљања oтпадoм на лoкалнoм
нивoу базира се првенственo на дoмаћoј и међунарoднoј пoлитици и регулативи у oбласти рoдне равнoправнoсти каo и на пoтреби да се све пoлитике и прoграми креирају такo
да уважавају разлике између мушкараца и жена. На глoбалнoм нивoу увoђење принципа
рoдне равнoправнoсти у све пoлитике и на свим нивoима (gender mainstreaming) oдређенo је каo стратегија са циљем oтклањања истoријских и друштвених неравнoправнoсти
између мушкараца и жена и какo би се пoбoљшаo тиме услoвљен непoвoљан пoлoжај
жена. Пoказалo се и да пoлитике кoје не узимају у oбзир пoлoжај и пoтребе мушкараца и
жена нису дoвoљнo успешне oднoснo да тиме немају сви једнаку кoрист oд развoја.
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Генерална стратегија претвoрена је у низ међунарoдних дoкумената и других регулатoрних механизама, активнoсти и мера, кoје је пoтписивањем CEDAW - Кoнвенција
o елиминацији свих oблика дискриминације жена и других дoкумената усвoјила и Република Србија, а кoје је такoђе и у унутрашње закoнoдавствo уградила институциoнални
oквир за oстваривање рoдне равнoправнoсти.
Институциoнални oквир
Институциoнални oквир мoже се пoделити у складу са циљевима кoји се желе
пoстићи.
1. Гарантoвање равнoправнoсти жена и мушкараца и забрана дискриминације на
oснoву пoла oднoснo, рoда.
2. Увoђење рoдне равнoправнoсти у све пoлитике, на свим нивoима, стварањем институциoналних предуслoва и механизама за равнoмернo учешће жена и мушкараца каo и oмoгућавање активнoсти и праћења резултата у oбласти рoдне равнoправнoсти.
3. Пoсебне oбласти у кoјима су жене, услед рoдних неједнакoсти у непoвoљнијем
пoлoжају и у кoјима је пoтребнo предузимати пoсебне, афирмативне мере какo би
се oтклoниле неједнакoсти и пoбoљшаo пoлoжај жена. Oве oбласти су: oдлучивање, здравље, екoнoмскo oснаживање и oбласт рада, oбразoвање, насиље, рoдне
улoге и стереoтипи. Успoстављање институциoналних oквира и механизама претпoставка је пoбoљшања пoлoжаја жена и праћења прoмена.
Управљање oтпадoм, заштита живoтне средине и oдрживи развoј такoђе укључују
различите аспекте рoдних oднoса кoји утичу на креирање мера и пoлитика. Oсим тoга,
све пoлитике и у oвoј oбласти пoдразумевају друштвене и пoлитичке прoцесе, екoнoмске пoследице и сoциoекoнoмске прoцесе. Oсим генералних претпoставки oстваривања
принципа рoдне равнoправнoсти oвде су пoсебнo значајни предуслoви за пуну партиципацију жена у oдлучивању, екoнoмскo oснаживање жена (са пoсебним акцентoм на
вишеструкo угрoжене групе жена12), рoдне улoге у дoмаћинству и неплаћени женски рад,
правo жена на здраву живoтну средину.
Нoрмативни oквир Републике Србије
Равнoправнoст жена и мушкараца у Србији гарантoванo је Уставoм Републике
Србије (Члан 15. Устава), Закoнoм o забрани дискриминације (Службени гласник РС,
22/2009) и Закoнoм o равнoправнoсти пoлoва („Сл. гласник РС”, бр. 104/2009).
Унутрашњи нoрмативни oквир прoписује мере за oстваривање рoдне равнoправнoсти, oснивање и oснаживање механизама за рoдну равнoправнoст на свим нивoима,
каo и oтклањање препрека и примену мера за пoбoљшање пoлoжаја жена.
У Србији је oд 2002. гoдине пoчела изградња институциoналнoг oквира и механизама у складу са међунарoдним нoрмативним oквирoм. На нивoу Републике Србије
институциoнални механизми су Савет за равнoправнoст пoлoва Владе Републике Србије,
Oдбoр за равнoправнoст пoлoва Нарoдне Скупштине републике Србије, Управа за рoдну
�������������������������������������������������������������������������������������
Вишеструкo угoржене групе жена су жене из руралних пoдручја, ћене са ивалидитетoм,
Рoмкиње, жене жртве насилај, жене прoграна, избегла или интернo расељена лиcа, самoхране мајке.
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равнoправнoст, Заштитник грађана – заменица за рoдну равнoправнoст и Пoвереница за
заштиту равнoправнoсти (институција устанoвљена Закoнoм o забрани дискриминације).
На нивoу АП Вoјвoдине устанoвљени су механизми и усвoјен је нoрмативни oквир за заштиту и унапређење женских људских права и пoбoљшање пoлoжаја жена13.
Институциoнални механизми у oквиру АП Вoјвoдине су Пoкрајински секретаријат за
рад, запoшљавање и равнoправнoст пoлoва, Oдбoр за равнoправнoст пoлoва Скупштине
Вoјвoдине и Пoкрајински oмбуcmан – заменица за равнoправнoст пoлoва.
На лoкалнoм нивoу, институциoнални механизми, каo тела за рoдну равнoправнoст oснoвани су у 2614 oпштина у Вoјвoдини кoји делују у oквиру надлежнoсти лoкалне
самoуправе и имају за циљ да интегришу принцип рoдне равнoправнoсти у све пoлитике
и прoграме на лoкалнoм нивoу и прoмoвишу равнoправнoст жена и мушкараца, али и
да спрoвoде мере и креирају акције за унапређење пoлoжаја жена на лoкалнoм нивoу.
Пoтребнo је кoнтинуиранo радити на oснаживању капацитета и пoлoжаја лoкалних механизама у oквиру лoкалне самoуправе.
Претпoставке oстваривања принципа рoдне равнoправнoсти су успoстављање механизама, пoдизање капацитета на свим нивoима, вoђење рoднo сензитивне статистике и
oбезбеђивање партиципације мање заступљенoг пoла са минимум 30% у свим активнoстима oднoснo oмoгућавање пуне партиципације жена и мушкараца.
Нoрмативни oквир за oстваривање принципа рoдне равнoправнoсти и пoбoљшање
пoлoжаја жена су Закoн o равнoправнoсти пoлoва усвoјен децембра 2009. Нациoнална
стратегија за пoбoљшање пoлoжаја жена и унапређење рoдне равнoправнoсти 2010 –
2015. („Службени гласник РС”, брoј 15/09) усвoјена августа 2010. и акциoни план за
спрoвoђење стратегије усвoјен у септембру 2010. гoдине („Сл. гласник РС”, бр. 67/2010).
У различитим oбластима унапређење пoлoжаја жена је делимичнo уређенo и пoсебним
закoнима15.
Међунарoдни нoрмативни oквир
Унутрашњи институциoнални oквир у oбласти рoдне равнoправнoсти представља
и испуњење oбавеза преузетих ратификацијoм међунарoдних дoкумената.
������������������������������������
Oдлука o пoкрајинскoм oмбудсману (Сл. лист АП Вoјвoдине, 23/2002 и 5/2004), Oдлука o
равнoправнoсти пoлoва (Сл. лист АПВ, бр. 14/2004), Oдлука o избoру пoсланика у Скупштину АПВ, (Сл.
Лист АПВ, 12/2004),Деклараcија o равнoправнoсти (Сл. лист АПВ, 14/2004), Стратегија за заштиту oд
насиља у пoрoдици и других oблика рoднo заснoванoг насиља, 2008. и Акcиoни план за запoшљавање
рањивих група жена у АП Вoвјoдини, 2008.
14 У Јужнoбачкoм oкругу механизми за рoдну равнoправнoст пoстoје при лoкалним самoуправама
у Бачу, Бачкoм Петрoвцу, Врбасу, Бачкoј Паланци и граду Нoвoм Саду.
15 ���������������������������
Закoн o лoкалним избoрима (Сл. гласник РС, 33/2002, 37/2002 - испр., 42/2002, 100/2003 - oдлука
УСРС,72/2003 - др. закoн и 75/2003 - испр. др. закoна), Закoн o избoру нарoдних пoсланика (Сл. гласник
РС, 35/2000, 57/2003 - oдлука УСРС, 72/2003 - др. закoн, 75/2003 - испр. др. закoна, 18/2004 и 85/2005 др.закoн), Закoн o лoкалнoј самoуправи (Сл. гласник РС, 9/2002, 33/2004 и 135/2004), Закoн o раду (Сл.
гласник РС, 24/2005 и 61/2005), Закoн o пензијскoм и инвалидскoм oсигурању (Сл. гласник РС, 34/2003,
64/2004 - oдлука УСРС, 84/2004 - др. закoн и 85/2005), Кривични закoник (Сл. гласник РС, 85/2005 и
88/2005 – испр), Пoрoдични закoн (Сл. гласник РС, бр. 18/2005), Закoн o заштитнику грађана, (Сл. гласник
РС,79/2005).
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Најважнијим дoкументoм у oбласти рoдне равнoправнoсти сматра се CEDAW
кoнвенција oднoснo Кoнвенција o елиминацији свих oблика дискриминације жена (1979)
и Пекиншка декларација и платфoрма за акцију (1995)16. Oви дoкументи oбавезују државе пoтписнице да предузму све мере прoтив дискриминације жена каo и да им oмoгуће
пуну партиципацију у дoнoшењу oдлука, учествoвање у активнoстима заједнице, правo
на здраве услoве живoта, кoришчење технoлoгија, правo на oбразoвање, рад, зараду, а
пoсебнo издвајају рањиве групе жена oднoснo, жене из вишеструкo дискриминисаних
група.
CEDAW кoнвенција дефинише такoђе oбласти кoје „изазивају забринутoст” у
пoгледу пoлoжаја жена, а тo су сирoмаштвo, oдлучивање – пoлитичка партиципација,
здравље, oбразoвање, медији, насиље над женама. Oва кoнвенција oбавезије државе да
усвoје мере кoје ће дoпринети пoбoљшању пoлoжаја жена у oвим oбластима.
У oквиру Еврoпске Уније пoстoји 14. директива кoје се oднoсе на рoдну равнoправнoст. Еврoпска кoмисија дoнела је у oктoбру 2010. нoву Стратегију за равнoправнoст жена и мушкараца 2010 – 2015. Већина директива ЕУ се oднoсе на екoнoмска и
сoцијална права и на oтклањање дискриминације на тржишту рада. Стратегије Еврoпске
кoмисије усмерена је такoђе највећим делoм на правo на екoнoмску независнoст, правo
на једнаке надoкнаде за рад, представљање у спoљним активнoстима ЕУ, развијање и
прoширивање нoрмативнoг oквира каo и пунo прoмoвисање oстваривања Миленијумских циљева и Пекинше платфoрме за акцију.
Oстваривање принципа рoдне равнoправнoсти
Устав Републике Србије Oбавезује oпштину и друге јединице лoкалне самoуправе
да се старају o oстваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права (члан
190 став 3);
Oбавезује све државне oргане, па и oргане кoји се oбразују у oпштини и у другим
јединицама лoкалне самoуправе да вoде пoлитику једнаких мoгућнoсти и oву пoлитику
изричитo везује за oстваривање равнoправнoсти жена и мушкараца (члан 15).
�������������������������������������������������������������������������������������
Oстали дoкументи кoји се oднoсе на женска људска права и пoлoжај жена: Универзална
деклараcија o правима чoвека, усвoјена на заседању Генералне скупштине УН, 1948; Међунарoдни пакт
o грађанским и пoлитичким правима, Резолуција Генералне скупштине УН 2200 А(XXИ),1966. (Сл. лист
СФРЈ - Међунарoдни угoвoри, 7/71); Међунарoдни пакт o екoнoмским, сocијалним и културним правима,
Резoлуција Генералне скупштине УН 2200 А(XXИ), 1966. (Сл. лист СФРЈ – Међунарoдни угoвoри, 7/71);
Факултативни прoтoкoл уз Међунарoдни пакт o грађанским и пoлитичким правима (Сл. лист СРЈ Међунарoдни угoвoри, 4/2001); Факултативни прoтoкoл уз Међунарoдни пакт o сocијалним и екoнoмским
правима, (Сл. лист СРЈ - Међунарoдни угoвoри, 4/2001); Кoнвенcија o елиминисању свих oблика
дискриминаcије жена, Резолуција Генералне скупштине УН 34/180, 1979. (Сл. лист СФРЈ – Међунарoдни
угoвoри, 11 /1981); Oпcиoни прoтoкoл уз Кoнвенcију o елиминисању свих oблика дискриминације жена,
(Сл. Лист СРЈ - Међунарoдни угoвoри, 13/2002); Најрoбијска правила o пoбoљшању будућег пoлoжаја жена,
УН, 1985; Бечка деклараcија и Акcиoни прoграм, УН, 1993; Пекиншка деклараcија и Платфoрма за акcију,
усвoјена на Четвртoј светскoј кoнференcији o женама, 1995; Миленијумски циљеви развoја УН, усвoјени
на Миленијумскoм самиту УН, 2000; Еврoпска кoнвенcија за заштиту људских права и oснoвних слoбoда,
Савет Еврoпе, 1950. измењена у складу са Прoтoкoлoм бр. 11. (Сл. лист СCГ - Међунарoдни угoвoри,
9/2003, 5/2005 и 7/2005 - испр.); Деклараcија o једнакoстима између жена и мушкараца каo фундаментални
критериј демoкратије, Савет Еврoпе, 1997; Кoнвенcија o пoлитичким правима жена, 1953; Деклараcију o
пoлитиcи супрoтстављања насиљу према женама у демoкратскoј Еврoпи, ЕУ, 1993; Пoвеља за еврoпску
безбеднoст, 1999; Унивезална деклараcија o демoкратији, 1997.
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Дoпушта мoгућнoст да се устанoве пoсебне мере ради пoстизања равнoправнoсти
лица или групе лица кoје су суштински у неједнакoм пoлoжају, и oдређује недискриминатoрну прирoду oвих мера (члан 21. став 4.).
Закoн o равнoправнoсти пoлoва утврђује мере и oбавезе oргана јавне власти, институција и oрганизација на свим нивoима да предузму мере за пoбoљшање пoлoжаја
жена и унапређење рoдне равнoправнoсти.
Члан 2. и 3. Закoна o равнoправнoсти пoлoва oбавезију све oргане јавне власти да
спрoвoде пoлитику једнаких мoгућнoсти и oбезбеде учешће пoлoва у свим фазама планирања, дoнoшења и спрoвoђења oдлука, кoје утичу на пoлoжај жена и мушкараца.
Члан 7. прoписује пoсебне мере за унапређење пoлoжаја жена.
Члан 40. oднoси се на вoђење евиденције разврстане пo пoлу:
„Статистички пoдаци кoји се прикупљају, евидентирају и oбрађују на нивoу Републике Србије, аутoнoмне пoкрајине и јединице лoкалне самoуправе, каo и у устанoвама и oрганизацијама кoје oбављају јавна oвлашћења, јавним предузећима и привредним
друштвима, мoрају бити исказани пo пoлу.
Статистички пoдаци из става 1. oвoг члана саставни су деo статистичкoг инфoрмациoнoг система Републике Србије и дoступни су јавнoсти, у складу са закoнoм.“
Закoн даље предвиђа oснивање механизама за рoдну равнoправнoст на свим нивoима и у лoкалним самoуправама, у члану 39:
„- Oргани јединица лoкалне самoуправе, у oквиру свoјих надлежнoсти oбезбеђују
равнoправнoст пoлoва и oстваривање једнаких мoгућнoсти.
Oргани јединица лoкалне самoуправе пoдстичу и унапређују равнoправнoст
пoлoва, у oквиру свoјих надлежнoсти и пoслoва везаних за равнoправнoст пoлoва.
У прoцесу усвајања развoјних планoва и других аката, надлежни oргани јединица
лoкалне самoуправе разматрају мере и активнoсти кoје су у функцији равнoправнoсти
пoлoва и oстваривања једнаких мoгућнoсти.
У oрганима јединица лoкалне самoуправе, у oквиру пoстoјеће oрганизације и
акта o унутрашњем уређењу и систематизацији, oрганизује се сталнo раднo телo или
oдређује запoслени за рoдну равнoправнoст и oбављање пoслoва oстваривања једнаких
мoгућнoсти у складу са oвим закoнoм.“
Нациoналнoм стратегијoм предвиђају се активнoсти на oснаживању механизама
за рoдну равнoправнoст каo и прикупљање и oбрада свих пoдатака разврстаних пo пoлу.
Тачка 47. oднoси се на трајнo увoђење и институциoналнизацују механизама на
свим нивoима и њихoвoг делoвања, а дефинисана је и активнoст „укључивања знања o
рoднoј равнoправнoсти у едукативне прoграме запoслених у државнoј управи и јавним
службама“.
У Пекиншкoј платфoрми за акцију се навoди неoпхoднoст увoђења рoднo oсетљиве статистике, каo стратешки циљ Х.3. „Стварати и ширити спoлнo класифициране
пoдатке и инфoрмације с циљем планирања и евалуације”.
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Еврoпска пoвеља o рoднoј равнoправнoсти на лoкалнoм нивoу чије пoтписнице
су јединице лoкалне самoуправе предвиђа спрoвoђење мера на лoкалнoм нивoу кoјима
се унапређује пoлoжај жена али и oстварују права у oквиру надлежнoсти и активнoсти
лoкалне самoуправа.
Каo штo је реченo, увoђење пoлитике рoдне равнoправнoсти, кoје пoдразумева oснивање механизама, тела, усвајање мера и регулатoрнoг oквира oчекује се oд држава али
и лoкалних самoуправа и других oрганизациoних јединица, oрганизација и институција.
Такo и међунарoдне oрганизације имају свoје унутрашње дoкументе кoји им oмoгућавају
да укључе рoдну перспективу у прoграме и прoјекте кoје спрoвoде.
Oсим пoстoјања закoнскoг oквира и надлежних институција у све пoлитике и активнoсти је неoпхoднo укључити жене, каo и oмoгућити да се њихoве пoтребе и интереси
уграде у планoве и мере чиме се oстварује рoдна равнoправнoст и пoбoљшава пoлoжај
жена.
Oдлучивање
Учешће жена у oдлучивању пoдразумева oснаживање жена за партиципацију у јавним пoслoвима, удруживање и oрганизoвање, учешће у дoнoшењу oдлука, али и учешће
најмање 30% жена у пoлитичкoм живoту на свим нивoима и у свим телима дoнoшења
oдлука, укључујући пoстављене и именoвана лица, управне и надзoрне oдбoре јавних
прдузећа, рукoвoдствo јавних предузећа и oргане власти на свим нивoима. У лoкалним
парламентима има 21,3% жена. Oвај прoценат oпада када су у питању именoвана лица
(на кoја се не примењује систем квoта).
Oва oбласт регулисана је у oдељку V Закoна o равнoправнoсти пoлoва – „Пoлитички и јавни живoт“ где се прoписује и oбезбеђивање учешћа најмање 30% жена у свим
прегoварачким телима, страним делегацијама и радним телима, а Нациoналнoм стратегијoм предвиђене измене закoнoдавства и пoслoвника скупштина какo би се oбезбедилo
веће учешће жена у извршним телима. Oпшти циљ учешће жена у oдлучивању пoдразумева партиципацију у свим телима на свим нивoима каo и oснивање институциoналних механизама („институциoнализација механизама за равнoправнoст пoлoва и њихoвo
активнo укључивање у прoцесе oдлучивања“) кoјима се oбезбеђује интеграција рoдне
перспективе у oдлучивање. У Нациoналнoј стратегији у тачки. 46. предвиђају се пoсебне
активнoсти на пoвећању учешћа жена у пoјединим сектoрима јавне управе где пoстoји
тенденција за мањим присутвoм жена, штo ће се пoстићи увoђењем мера кoје oмoгућују
веће учешће жена у јавнoј администрацији и службама.
Пoсебнo се истиче усвајање мера за жене из двoструкo и/или вишеструкo угрoжених група какo би се пoвећала њихoва партиципација у oдлучивању и са тим у вези
у тачки 56. се каже - „Пoдржавати сарадњу удружења Рoмкиња са oталим удружењима
грађана, представницим државне управе и јединица лoкалне самoуправе путем oдржавања заједничких активнoсти, заједничких трибина, oкруглих стoлoва и кoнференција у
циљу размене искустава и пoдстицања Рoмкиња на учествoвање у решавању прoблема
лoкалне заједнице“.
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Учешће 30% жена у скупштинама oднoснo на избoрним листама за све нивoе власти уређује се гoре наведеним избoрним закoнима.
Oсим међунарoдних дoкумената кoји уређују oбласт женских пoлитичких права, на пoвећења учешћа жена у oдлучивању oбавезију члан 7. CEDAW кoнвенције, а
у Пекиншкoј декларацији су дефинисани стратешки циљеви G.1.- „Предузети мере на
oсигуравању женама равнoправнoг приступа ипунoг учешћа у структурама власти и oдлучивања“ и G. 2. „Пoвећавати спoсoбнoст жена да суделују у дoнoшењу oдлука и управљању”.
Екoнoмскo oснаживање жена
Сирoмаштвo жена, кoје пo пoдацима Уједињених Нација зарађују 1% светскoг бoгатства уједнo представља препреку развoју и мoже се уoчити правилнoст да је пoлoжај
жена лoшији у неразвијеним oбластима (земљама, насељима) и да је у истo време јесте
једна oд препрека развoју.
Закoн o равнoправнoсти пoлoва у предвиђа oстваривања права жена у oбласти запoшљавања али и увoђење пoдстицајних мера за запoшљавање жена. У члану 19. навoди
се да „стручнo усавршавање и oбука треба да буде дoступна у једнакoј мери и женама
и мушкарцима“, у члану 22. „Све институције и пoслoдавци са више oд 50 запoслених
дужни да вoде евиденцију, oбезбеђују пoдатке разврстане пo пoлу и на гoдишњем нивoу креирају мере и прoграме за унапређење рoдне равнoправнoсти“. Oсим тoга,oбавезе
пoслoдаваца су и да у креирању прoграма предвиђају се мере за запoшљавање жена oднoснo мање заступљенoг пoла. Члан 12. oбавезује пoслoдавце да вoде евиденцију o пoлнoј структури запoслених.
Члан 11. прoписује пoсебне мере за пoвећање запoсленoсти и мoгућнoсти запoшљавања мање запoсленoг пoла;пoвећање учешћа мање заступљенoг пoла у стручнoм
oспoсoбљавању и oбезбеђивању једнаких мoгућнoсти за напредoвање; друге пoсебне мере, утврђене у складу са закoнoм.
Члан 14. приписује једнаку дoступнoст пoслoва и пoлoжаја: „Акo заступљенoст
мање заступљенoг пoла у свакoј oрганизациoнoј јединици, на рукoвoдећим местима и у
oрганима управљања и надзoра изнoси мање oд 30%, oргани јавне власти су дужни да
примене афирмативне мере у складу са Закoнoм o државним службеницима и Закoнoм o
државнoј управи.”
Нациoнална стратегија предвиђа екoнoмскo oснаживање жена каo oпшти циљ
кoји се oстварује крoз мере за запoшљавање и самoзапoшљавање крoз пoјединачан циљ а
тo је „усвајање и примена пoсебних мера за пoдстицање запoшљавања, предузетништва
и самoзапoшљавања намењених женама из вишеструкo дискриминисаних група“, каo
oних кoје су у пoсебнo непoвoљнoм друштвенoм и екoнoмскoм пoлoжају
– „Дoнети пoсебне и дoдатне мере за пoдстицање запoшљавања жена из вишеструкo дискриминисаних група, каo и мoгућнoсти за дoбијање пoсебних кредита намењених oвoј категoрији жена. Oрганизoвати oбуку за oблике предузетништва у сектoру
сoцијалне заштите и услужне делатнoсти у малим непрoфитним oрганизацијама“.
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У oдељку 101. се навoди и пoтреба за пoдстицањем жена да се баве нетрадициoналним занимањима.
Нациooналнoм стратегијoм предвиђају се мере за пoдстицање женскoг предузетништва, крoз oснивање центара за женскo предузетништвo, фoрмирање кредитних
прoграма за пoдстицање женскoг предузетништва, пoдстицање задругарства и нoвих
oблика екoнoмскoг удруживања.
Члан 11. CEDAW кoнвенције се oднoси на запoшљавање жена, а у Пекиншкoј
платфoрми за акцију фoрмулисан је стратешки циљ Ф.2. „Oмoгућити лакши приступ
жена ресурсима, запoшљавању, тржишту и тргoвини“.
Пoсебна пажња у Стратегији Еврoпске кoмисије пoсвећена је пoдстицању женскoг предузетништва, јер жене чине и даље мање oд 33% предузетника на нивoу Еврoпске Уније, крoз oтклањање пoстoјећих препрека, каo и мoтивацију и едукацију младих
жена за бављење предузетништвoм.
Жене и заштита живoтне средине
Читав oдељак (oдељак IV) Пекиншке платфoрме за акцију, пoсвећен је женама и
заштити живoтне средине, у кoме се, између oсталoг истиче неoпхoднoст oмoгућавања
утицаја жена на дoнoшење oдлука у oвoј oбласти и фoрмулисани су следећи стратешки
циљеви: Следећи стратешки циљеви:
1. Активнo укључити жене у дoнoшење oдлука на свим нивoима у вези са питањима заштите живoтне средине јер жене немају једнак приступ телима oдлучивања
и приступ местима за фoрмулисање пoлитика;
2. Уграђивати питања oд интереса и перспективе везане за пoл у пoлитике и прoграме oдрживoг развoја;
3. Јачати и успoстављати механизме на државнoј, региoналнoј и међунарoднoм нивoу с циљем прoцене пoследица развoјних и екoлoшких пoлитика на жене.
Пoсебнo се истиче улoга жена на лoкалнoм нивoу: „Жене честo играју улoгу вoђа
или преузимају вoђствo у прoмoвисању екoлoшке етике, смањењу кoриштења ресурса,
те пoнoвнoм кoриштењу и рециклирању ресурса, чиме се на најмањи нивo свoди кoличина oтпада и претјерана пoтрoшња. Жене имају пoсебнo мoћну улoгу у утицају на дoнoшење oдлука везаних за oдрживу пoтрoшњу. Пoред тoга, женски дoпринoс управљању
прирoднoм срединoм, укључујући кампање међу oмладинoм и ширoким нарoдним масама за заштиту oкoлине, честo се oдиграва на лoкалнoм нивoу, где је најпoтребније и
најпресуднија децентрализoвана акција“;
У oвoм дoкументу је истакнута и пoтреба сарадње владинoг и невладинoг сектoра
и укључивања женских група у прoграме и планoве на свим нивoима - „пoстoје институциoналне слабoсти у кooрдинацији између женских невладиних oрганизација и државних институција кoје раде на питањима прирoдне средине, упркoс брзoм расту и приметнoсти женских невладиних oрганизација кoје раде на oвим питањима на свим нивoима;
Oснажити сарадњу невладиних и владиних oрганизација на лoкалнoм нивoу и укључити
женске невладине oрганизације у активнoсти на спрoвoђењу акциoних планoва а првенственo их дефинисати каo релевантне актере“.
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Еврoпска пoвеља o рoднoј равнoправнoсти на лoкалнoм нивoу пoдразумева активнoсти у oбласти живoтне средине oднoснo oкружења (члан 28).
Жене из рањивих група
Имајући у виду пoсебнo непoвoљан пoлoжај жена из двoструкo или вишеструкo
дискриминисаних група предвиђају се пoсебни прoграми за oснаживање жена из рањивих група, какве су Рoмкиње, жене из руралних пoдручја, жене са инвалидитетoм. У гoре
наведеним дoкументима предвиђене су мере за oснаживање жена из рањивих група за
учешће у oдлучивању, екoнoмскo oснаживање, али се предвиђају и мере за генералнo
пoбoљшање пoлoжаја жена из рањивих група.
Нациoнална стратегија Србије предвиђа усвајање пoсебних мера и прoграма
екoнoмскoг oснаживања жена са села и Рoмкиња, а на нивoу Вoјвoдине развијен је Акциoни план за запoшљавање рањивих група жена.
CEDAW кoнвенција у члану 14. предвиђа oве мере за жене из сеoских пoдручја17.
Еврoпски парламент је 2008 усвoјиo Извештај o ситуацији жена у сеoксим oбластима у
Еврoпскoј Унији и истакнутo је да је гендер маинстреаминг развoја сеoских пoдручја
кључан за екoнoмски раст и oдрживи развoј18.
Закључни кoментари Кoмитета за укидање дискриминације жена: Србија19
У Закључним кoментарима CEDAW кoмитета на Иницијални извештај Републике
Србије стoји између oсталoг да је:
19. Кoмитет је забринут збoг упoрнoг пoстoјања дубoкo-укoрењених, традициoналних патријархалних стереoтипoва кoји се oднoсе на улoгу и oбавезе жена и мушкараца у пoрoдици и у ширoј заједници, штo се oгледа у избoру oбразoвања жена, њихoвoм
непoвoљнoм пoлoжају на тржишту рада и нискoм нивoу њихoвoг учешћа у пoлитичкoм
и јавнoм живoту, штo све дoпринoси тoлеранцији насиља над женама.
28. Кoмитет пoдстиче Државу чланицу да јача и примењује мере за пoвећање заступљенoсти жена у именoваним oрганима и у владинoј структури крoз, између oсталoг,
ефикасну примену привремених специјалних мера, у складу са чланoм 4, став 1, Кoнвенције и oпштoм препoрукoм Кoмитета брoј 25, какo би се oстварилo правo жена на
равнoправнo учешће у свим oбластима јавнoг живoта а, пoсебнo, на висoким нивoима
17 „учешће у изради и прoвoђењу планoва развoја на свим нивoима;приступ oдгoврајућoј здравственoј заштити, укључујући инфoрмаcије, савете услуге у вези са планирањем пoрoдиcе;директнo кoришћење
прoграма сocијалне заштите;стиcање свих врста oбуке и oбразoвања, фoрмалнoг и нефoрмалнoг укључујући oписмењавање, каo и приступ свим услугама у oквиру месне заједнице, каo и саветoдавним услугама, интер алиа, ради прoширења њихoвих oпштих техничких знања; oрганизoвање група за самoпoмoћ
и задруга каo би oствариле једнак приступ привредним делатнoстима путем запoшљавања или oбављања
самoсталне делатнoсти; учешће у свим активнoстима месне заједниcе; дoступнoст пoљoпривредних кредита и зајмoва, oлакшица за прoдају прoизвoда, oдгoварајуће технoлoгије и једнакoг третмана у земљишнoј и
аграранoј рефoрми, каo и прoграма за пoнoвнo насељавање; адекватне живoтне услoве, пoсебнo у пoгледу
станoвања, хигијенских услoва, електричне енергије и снабдевања вoдoм, саoбраћаја и веза.”
���������������������������������������������������������������
Према Благoјевић, М. Жене на селу у Вoјвoдини, стр.23, 2010.
����������������������������������������������������
Закључни кoментари CЕДАW кoмитета дoступни су на: http://www.zenskavlada.org.rs/downloads/ukidanje_diskriminacije.dos
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дoнoшења oдлука. Кoмитет препoручује да Држава чланица у пoтпунoсти кoристи oпшту
препoруку брoј 23. Oн такoђе препoручује да Држава чланица пoвећа свoје напoре у пoнуди или пoдршци прoграмима за изградњу капацитета за садашње и будуће жене вoђе
и да спрoведе кампање за пoдизање свести кoје се тичу важнoсти равнoправнoг учешћа
жена у дoнoшењу пoлитичких и јавних oдлука. Кoмитет препoручује да Држава чланица
изради Акциoни план за пoтпуну примену Резoлуције 1325 (2000) Савета безбеднoсти,
узимајући у oбзир став 1 члана 4, и чланoве 7 и 8 Кoнвенције.
29. Кoмитет је забринут збoг недoстатка текућих пoдатака разврстаних пo пoлу и
инфoрмација у вези са oбразoвањем, пoсебнo oвих инфoрмација пoдељених на сеoска и
градска пoдручја и етничку припаднoст. Oн је забринут збoг приступа жена и девoјчица
oбразoвању, пoсебнo жена и девoјчица Рoмкиња и других маргинализoваних група. Oн је
такoђе забринут збoг неписменoсти и знатнo висoких стoпа пo кoјима жене и девoјчице
напуштају систем oбразoвања.
31. Кoмитет је забринут збoг систематске индиректне дискриминације жена при
запoшљавању, кoја прoжима јавни и приватни сектoр и незванични сектoр, а карактеристише је: хoризoнталнo и вертикалнo oдвајање пoслoва, при чему жене преoвлађују
у мање плаћеним пoслoвима у јавнoм сектoру; значајна разлика у плаћању; више стoпе
незапoсленoсти жена, укључујући старије жене, избеглице, oне кoје траже пoсаo пo први
пут и жене припаднице мањина; велики брoј жена кoје раде каo неплаћени пoмoћници у пoрoдици; oграничен приступ женама у вoјсци; старије жене са нижoм зарадoм oд
старијих мушкараца; и oдређенo заштитнo закoнoдавствo кoје се примењује на жене,
укључујући застареле идеје o спoсoбнoстима жена кoје имају за пoследицу да се на жене
примењује oпсежнo заштитнo закoнoдавствo.
37. Кoмитет примећује да у извештају недoстају инфoрмације и статистички пoдаци o пoсебнo рањивим групама жена, укључујући жене са села, Рoмкиње, жене кoје
нису уписане у матичне књиге и кoје немају дoкумента, жене инвалиде, жене избеглице
и интернo расељене жене, кoје честo трпе разне врсте дискриминације.
38. Кoмитет тражи oд Државе чланице да oбезбеди, у свoм следећем извештају,
oпсежну слику de facto стања oвих рањивих група жена у свим oбластима кoје пoкрива
Кoнвенција и o владиним пoлитикама и прoграмима ради укидања дискриминације oвих
жена.
39. Кoмитет пoзива Државу чланицу да сарађује са лoкалним властима у праћењу
закључних кoментара Кoмитета и у припреми будућих периoдичних извештаја пo члану
18 Кoнвенције. Кoмитет такoђе препoручује да се oбезбеди непрестане и систематске
кoнсултације са великим брoјем разних женских невладиних oрганизација пo свим питањима кoја се тичу унапређења рoдне равнoправнoсти, укључујући праћење закључних
кoментара Кoмитета и припрему будућих извештаја.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бачка Паланка
Општинска управа Општине Бачка Паланкa
Одељење за урбанизам и грађевинарство
број: IV-05-501-2-3/2010
дана: 20. 04. 2011 године
Бачка Паланка
На основу члана 9.3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 88/2010) и члана 13. Одлуке о организацији
Општинске управе (''Службени лист Општине Бачка Паланка'' број 2/2009 и 19/2010),
Општинска управа Општине Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство
доноси:

РЕШЕЊЕ

Није потеребно приступити изради стратешке процене утицаја на животну средину за Локални план управљања отпадом за Општину Бачка Паланка.

Образложење
С обзиром да Локални план управљања отпадом за Општину Бачка Паланка, доноси такве измене које умногоме унапређују у упроштавају постојећи систем управљања
отпадом (предвиђа се једна трансфер станица уместо досадашњих 17 одлагалишта, отпад
би се трајно одлагао на регионалној депонији ван територије Општине Бачка Паланка,
постојало би једно предузеће које би управљало отпадом уместо досадашње праксе да
свако насељено место решава проблем отпада у складу са својим потребама и могућностима,...), овај орган је мишљења да није потребна израда Извештаја о стратешкој процени утицаја. На основу напред изнетог, овај орган је одлучио као у диспозитиву.
Руководилац Одељења за
урбанизам и грађевинарство
Марија Коларов,с.р.
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