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УВОД
У оквиру „Националне Стратегије управљања отпадом са програмом приближавања
ЕУ“, 2003, показане су различите области у којима се може организовати управљање отпадом.
Национална стратегија представља базни документ који обезбеђује услове за рационално и
одрживо управљање отпадом на нивоу Републике. Стратегија, у наредној фази мора бити
подржана већим бројем имплементацијских планова за прикупљање, транспорт, третман и
контролисано одлагање отпада. Такође, стратегија разматра потребе за институционалним
јачањем, развојем законодавства, едукацијом и развијањем јавне свести.
Хијерархија отпада омогућава теоријски оквир унутар којег се успостављају
најпожељније опције управљања отпадом. Постојећа пракса управљања отпадом је обрнута у
односу на хијерархију. Циљеви одрживог управљања отпадом подразумевају минимизирање
количине произведеног отпада на извору. Такође, удео отпада који се трајно збрињава
одлагањем на депонију треба смањивати.
Како одложити комунални и индустријски отпад без икаквог утицаја на животну
средину је један од главних проблема са којим се суочава Град Шабац. Поједина села и месне
заједнице због ограничености ресурса, нису у могућности да самостално обезбеде све услуге
које би требали а тичу се управљања комуналним отпадом и других пројеката од јавног
значаја. Једна од стратегија која је примењена у Граду Шапцу, са циљем повећања
ефикасности пружања услуга и подизања нивоа квалитета услуга је удруживање са Градом
Сремска Митровица а ради формирања региона за управљање комуналним отпадом.
У планираном региону су већ учињени напори ка интегралном, одрживом систему
управљања комуналним отпадом. За потребе региона који обухвата админстративна подручја
Шапца и Сремске Митровице урађени су Студија изводљивости за пројекат регионалног
управљања чврстим отпадом Сремска Митровица/Шабац (у оквиру програма MIASP,
финансираног од стране EU-EAR и вођеног од стране Royal Haskoning, новембар 2007.)1 и
Регионални план управљања отпадом за општине Шабац и Сремска Митровица (Факултет
техничких наука Универзитета у Новом Саду, октобар 2008.)2. Укупан број становника у овом
региону премашује 200,000.
Управљање отпадом је важан за локалне власти зато што је то најочигледнија и
политички веома осетљива услуга. У складу са Законом о управљању отпадом (Службени
гласник Р Србије бр. 36/09), Град Шабац је 2009. године донео одлуку о изради Локалног плана
управљања комуналним отпадом. С тим у вези, расписан је тендер за избор најбољег понуђача
и након успешно организованог тендера ангажовано је Друштво за инжењеринг и пројектовање
„EXPERT INŽENJERING“ DOO из Шапца, на изради планско-програмског документа под
називом "ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У ШАПЦУ" са
циљем успостављања ефикасног система управљања отпадом.
Локални план има за циљ унапређење управљања отпадом у складу са Националном
стратегијом управљања отпадом, али и Стратегијом одрживог развоја града Шапца. Израдом
локалног плана управљања отпадом град Шабац ће испунити и нову законску обавезу,
предвиђену Законом о управљању отпадом, који је усвојен у мају 2009. Осим тога, биће урађен
детаљан план проширења комуналних услуга одношења комуналног отпада на сеоско подручје,
план смањења броја дивљих депонија до потпуног уклањања, а све са циљем стварања
економски одрживог система управљања отпадом, који укључује и примарну селекцију отпада.
Главне компоненте горњег оквира су:
- Превенција стварања и смањење настајања отпада: смањење количина и/или опасних
карактеристика насталог отпада је приоритетно у односу на било коју одрживу опцију.
Смањење отпада на извору спречава бацање сировина и као последицу еколошко и
финансијско оптерећење. Успех у смањењу настајања отпада ће зависити значајно од
иницијатива за јачање свести и образовање, као и од примене најбољих расположивих
технологија у индустрији (BAT).

1
2

Студија изводљивости за пројекат регионалног управљања чврстим отпадом Сремска Митровица/Шабац
Регионални план управљања отпадом за општине Шабац и Сремска Митровица
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- Поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу намену
од стране произвођача и/или корисника тог производа,
- Сакупљање отпада ради рециклаже (примарна сепарација): одвојено сакупљање
искористивих материјала за рециклажу који иду у рециклажно двориште у оквиру претоварне
станице. Рециклажно двориште ће бити подржано довољним бројем контејнера за одвојено
сакупљање и доношење рециклабилних материјала као што су стакло, папир, картон PET,
конзерве, метал и други материјали,
- Сакупљање отпада ради компостирањa: одвојено сакупљање органских материјала за
компостирање који иду у постројење за компостирање (II фаза),
- Сакупљање преосталог мешаног отпада: отпад се сакупља и транспортује на
претоварну станицу на компактирање и након сабијања у пресконтејнере одвози на Регионалну
депонију.
Овим планом сагледано је постојеће стање, анализирана пракса и извршена
интерпретација значајних стратешких докумената и прописа. На основу тога предложена су
рационална и изводљива решења која обухватају широк опсег мера за унапређење поступања с
отпадом, почев од превенције и смањења настајања отпада на извору, поновне употребе,
одвојеног сакупљања, рециклаже или других метода поновног добијања материјала из отпада,
па до поузданог и еколошки одрживог коначног одлагања отпада. Такође, препоручене су и
нужне пратеће мере, едукативне и промотивне активности и мониторинг успостављеног
система.
За квантификацију будућих односа везаних првенствено за количину и структуру
комуналног отпада коришћени су подаци из поменуте Студије изводљивости за пројекат
регионалног управљања чврстим отпадом Сремска Митровица/Шабац и Регионалног плана
управљања отпадом за општине Шабац и Сремска Митровица за претходне године и подаци
ЈКП „Стари Град“ за 2006., 2007. и 2008. годину.
Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу је доказао изводљиве и
одрживе техничке и финансијске могућности за успостављање регионалног система
управљања отпадом, који ће опслуживати становништво у току пројектног периода од 10
година.
Иако је претежна активност и циљ овог документа усмерена ка решавању проблема
комуналног отпада, ипак је значајан део посвећен и другим врстама отпада, нарочито онима
који имају опасна својства, због њиховог изразито негативног утицаја. Осим што су
потенцијални узрочници болести ове материје контаминирају употребљиве компоненте
отпада, па се на њих напросто мора скренути пажња. Иначе, посебне врсте отпада треба
третирати посебном планском документацијом.
Локални план управљања отпадом у Шапцу којим су, у складу са Стратегијом,
дефинисани циљеви управљања отпадом на територији Града Шапца, урађен је за период од 10
година и биће донет на скупштини Града Шапца одлуком скупштине о усвајању Локалног
плана управљања отпадом и одлуком скупштине о реализацији Локалног плана кроз ЈКП
„Стари Град“. План ће се поново разматрати након пет година, и по потреби ће се ревидирати и
донети за наредних 10 година.
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1.

ПОДАЦИ О РЕГИОНУ

1.1. Територија и становништво
1.1.1. Територија
Град Шабац се налази у Западној Србији на 44o46, северне географске ширине и
19 41 источне географске дужине, на надморској висини од 80 метара. Лоциран је на десној
обали Саве, 103 км узводно од Београда. Град Шабац је у саставу Мачванског округа. Граничи
се са Босном и Херцеговином, АП Војводином и општинама: Богатић, Лозница, Крупањ,
Коцељева и Владимирци. Ka Шапцу гравитирају три микрорегије које чине његово
пољопривредно залеђе: Maчва, Поцерина и Посавина.
o

,

Регионална депонија
„ЈАРАК“

Административно
подручје Града Шапца

Слика 1.1. – Географски положај Града Шапца са приближно уцртаном
границом административног подручја (плава линија)
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Укупна површина административног подручја износи 795,3 км2. У оквиру њега se
налази 49 катастарских општина и 52 насеља са укупно 122.893 становника. Према Попису из
2002. Године, нa подручју градског насеља и пет приградских насеља, живи 75.339 становника.
Основне карактеристике које одређују вредност географског положаја предметног
подручја су:
- повезаност панонске и планинске макрорегије,
- саобраћајна транзитност подручја у оквиру саобраћајне мреже Србије: траса Коридора
Х удаљена је око 30 км; Шабац се налази на обали Саве и у њему је планирана
изградња међународне луке у оквиру Слободне зоне а постоји и пристаниште у оквиру
комплекса "Зорка - Транспорт". До Шапца води савремена путна мрежа. Железничким
саобраћајем подручје је повезано са БИХ и Војводином; аеродром Сурчин je удаљен око
50 км; планирана је изградња ауто пута (полуауто пута) Нови Сад - Лозница (гранични
прелаз Шепак) која пролази преко територије града Шапца и при чему је планирана и
изградња новог моста преко Саве.
- на удаљености од 70 - 80 км се налазе: Београд и Нови Сад као највећи републички
центри, Бијељина и Тузла као једни од највећих центара у Босни и Херцеговини, као и
Ваљево, Лозница и Сремска Митровица који су већи индустријски центри у суседству.
Осим наведеног, постоје значајне иницијативе везане за сарадњу на простору којем
географски припада Град Шабац као што су:

-

-

Иницијатива везана за реку Саву: Пакт за стабилност за југоисточну Европу је 2001.
године покренуо иницијативу по питању савског басена и то: проблема воде, изградње
инфраструктуре, рехабилитације водених путева, изградњу и обнову лука и пратећег
комерцијалног саобраћаја;
Еврорегион Дрина - Сава - Мајевица, чијим је оснивањем (07.05.2003. у Брчко
Дистрикту) пружена могућност за реализацију иницијативе везане за сарадњу на овом
простору; оснивачи су општине и градови из Босне и Херцеговине: Бијељина, Зворник,
Угљевик, Лопаре и Брчко Дистрикт, а из Србије: Лозница, Мали Зворник, Богатић и
Шабац; Чланице су заправо сва подручја Босне и Херцеговине и Србије која
гравитирају рекама Дрина и Сава и планини Мајевица; Циљ Еврорегиона, који је
формиран у оквиру иницијативе «Балкан без граница» је стабилизација и даљи развој
прекограничне сaрадње између Босне и Херцеговине и Србије.

Град Шабац обухвата следећа насељена места: Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор,
Варна, Волујац, Горња Врањска, Грушић, Двориште, Десић, Добрић, Дреновац, Дуваниште,
Жабар, Заблаће, Змињак, Јевремовац, Јеленча, Корман, Криваја, Липолист, Мала Врањска,
Мајур, Маови, Мачвански Причиновић, Метлић, Милошевац, Миокус, Мишар, Мрђеновац,
Накучани, Орашац, Орид, Петковица, Петловача, Поцерски Метковић, Поцерски Причиновић,
Предворица, Прњавор, Радовашница, Рибари, Румска, Синошевић, Скрађани, Слатина,
Слепчевић, Табановић, Церовац, Цуљковић, Шабац, Шеварице и Штитар. (Слика 1.2.).
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Слика 1.2. – Административно подручје Града Шапца

1.1.2. Становништво
Становништво Града Шапца живи у 52 насеља. У табели 1.1. дат је преглед површина
обухвата насеља и броја становника, по катастарским општинама:
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Табела 1.1.: Преглед насеља Града Шапца
Р.
Катастарска
Површина у
бр.
општина
км2
1.
Бела Река
23.5
2.
Богосавац
12.3
3.
Бојић
7.9
4.
Букор
23.1
5.
Варна
22.4
6.
Волујац
8.1
7.
Г. Врањска
18.0
8.
Грушић
16.6
9.
Двориште
12.7
10.
Десић
11.5
11.
Добрић
19.8
12.
Дреновац
42.2
13.
Дуваниште
6.4
14.
Жабар
7.4
15.
Заблаће
9.9
16.
Змињак
20.1
17.
Јевремовац
9.6
18.
Јеленча
4.6
19.
Корман
5.1
20.
Криваја
22.3
21.
Липолист
42.4
22.
Мајур
20.3
23.
М. Врањска
8.8
24.
Маови
13.1
25.
М. Причиновић
27.3
26.
Метлић
24.7
27.
Миокус
6,4
28.
Мишар
11.0
29.
Мрђеновац
9.4
30.
Накучани
10.9
31.
Орашац
6.3
32.
Орид
0.1
33.
Петковица
25.6
34.
Петловача
12.2
35.
П. Метковић
16.3
36.
П. Причиновић
8.8
37.
Предворица
6.8
38.
Прњавор
40.0
39.
Радовашница
10.4
40.
Рибари
19.3
41.
Румска
24.0
42.
Синошевић
12.0
43.
Слепчевић
18.3
44.
Табановић
18.7
45.
Церовац
6.9
46.
Цуљковић
15.1
47.
Шабац
28.3
48.
Шеварице
25.8
49.
Штитар
22.6
Град, укупно:
795.3

Бр.
насеља*
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
52

Бр.становника
2002.
917
1.159
382
818
1.971
382
1.582
874
377
302
1.205
2.345
610
683
674
1.921
3.310
1.803
393
952
2.582
6.854
801
717
1.976
1.190
406
2.217
697
640
404
192
967
1.521
857
5.992
469
4.464
238
2.131
911
918
1.714
1.420
479
720
55.163
1.308
2.285
122.893

Густина нас.
ст/ км2
39.0
94.2
48.4
35.4
88.0
47.2
87.9
52.7
29.7
26.3
60.9
55,6
95.3
92.3
68.1
95.6
344.8
392.0
77.1
42.7
60.9
337.6
91.0
54.7
72.4
48.2
63.4
201.6
74.1
58.7
64.1
1920.0
37.8
124.7
52.6
680.9
69.0
111.6
22.9
110.4
38.0
76.5
93.7
75.9
69.4
47.7
1949.2
50.7
101.1
154.5

* Насеља Змињак и Скрађани, Варна и Слатина, Двориште и Милошевац, имају заједничке к.о.
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Извор: РГЗ; Служба за катастар непокретности Шабац, Попис становништва, домаћинстава и станова у
2002.години, Становништво, Упоредни преглед броја становника 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991 и
2002, Републички завод за статистику, Београд мај 2004. год.

Процена кретања броја становника на административном подручју Шапца
Прojeкциja стaнoвништвa рaђeнa je од стране Републичког завода за статистику
искључивo уз пoмoћ мaтeмaтичких мoдeлa демографских кретања за потребе израде локалног
Плана управљања комуналним отпадом у Шапцу, Београд јануар 2010.год.
За цело административно подручје Шапца нису рађена детаљна демографска
истраживања по насељима те је пројекција кретања броја становника дата збирно (Табела 1.2.):
На основу датих пројекција, уочава се следеће:
- Негативан тренд кретања укупног становништва на подручју Града како у градском
насељу тако и у свим сеоским насељима укључујући и приградска насеља и сеоска
насеља ближа Шапцу и дуж магистралних и региионалних путева;
- Опадање опште стопе наталитета, током дужег временског периода и пораст опште
стопе смртности, што је за последицу имало континуирано смањивање природног
прираштаја, а од 1993. године и негативну стопу природног прираштаја на подручју
Града;
- Исељавање становништва са подручја Града и велики број становника на привременом
раду - боравку у иностранству и изражене унутрашње миграције и исељавање
становништва са сеоских подручја;
- Неповољна старосна структура становништва Града, као последица негативног
природног прираштаја и исељавања млађих категорија становништва;
- Изразито неповољна старосна структура сеоске популације, са великим уделом
«старог» становништва, што за последицу има пад радних капацитета на селу и пад
фертилног дела становништва и неповољно се одражава на даљи привредни развој села;
- Неравномеран територијални размештај и густина насељености, које карактерише
пражњење сеоских подручја (посебно Поцерине) и изражена концентрација
становништва у Шапцу и приградским насељима.

Табела 1.2.: Пројекције становништва 2002-2032 Шабац
Год.
укупно
Год.
2002
122.839
2002
2003
122.332
2003
2004
121.951
2004
2005
121.526
2005
2006
121.058
2006
2007
120.546
2007
2008
120.015
2008
2009
119.457
2009
2010
118.873
2010
2011
118.266
2011
2012
117.638
2012
2013
116.992
2013
2014
116.328
2014
2015
115.647
2015
2016
114.951
2016
2017
114.235
2017
2018
113.507
2018
2019
112.770
2019
2020
112.026
2020
2021
111.273
2021
2022
110.496
2022
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Подручје
Пол
градско
сеоско
мушко
женско
55..163
67.676
59.985
62.854
54.947
67.385
59.718
62.614
54.797
67.154
59.542
62.409
54.626
66.900
59.346
62.180
54.436
66.622
59.131
61.927
54.226
66.320
58.895
61.651
54.007
66.008
58.650
61.365
53.776
65.681
58.391
61.066
53.532
65.341
58.117
60.756
53.279
64.987
57.831
60.435
53.015
64.623
57.534
60.104
52.744
64.248
57.225
59.767
52.464
63.864
56.907
59.421
52.176
63.471
56.578
59.069
51.881
63.070
56.240
58.711
51.577
62.658
55.890
58.345
51.267
62.240
55.533
57.974
50.953
61.817
55.171
57.599
50.636
61.390
54.803
57.223
50.314
60.959
54.429
56.844
49.981
60.515
54.043
56.453
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2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

109.711
108.916
108.113
107.300
106.470
105.629
104.776
103.910
103.033
102.144

2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

49.644
49.303
48.957
48.607
48.248
47.885
47.516
47.141
46.760
46.374

60.067
59.613
59156
58.693
58.222
57.744
57.260
56.769
56.273
55.770

53.651
53.253
52.851
52.444
52.030
51.610
51.186
50.757
50.323
49.886

56.060
55.663
55.262
54.856
54.440
54.019
53.590
53.153
52.710
52.258

Извор: Републички завод за статистику

Упркoс нeгaтивнoм прирoднoм прирaштajу, знaтaн брoj других дeмoгрaфских
пoкaзaтeљa упућуje нa oцeну дa дeмoгрaфскe приликe нa пoдручjу градског насеља Шапца и
сеоских насеља зa сaдa, joш нe прeдстaвљajу oгрaничaвajући фaктoр рaзвoja. Стaнoвништвo ћe
и дaљe прeдстaвљaти знaчajaн рaзвojни рeсурс, пoгoтoвo aкo сe у будућнoсти, нa плaну укупнoг
рaзвoja пoдручja буду oствaривaлe следеће прeдпoстaвкe:
- приврeдни рaзвoj трeбa дa oсигурa дoвoљнo мeстa зa зaпoшљaвaњe дoмицилнoг
стaнoвништвa и зaустaви њeгoву eмигрaциjу и дa пoдстицaj зa пoвeћaњe мeхaничкoг
прирaштaja. При oвoмe трeбa пoсeбнo вoдити рaчунa дa жeнскa пoпулaциja учeствуje сa
51,16% у структури стaнoвништвa тe трeбa динaмизирaти приврeднe сeктoрe кojи
пружajу вeћe мoгућнoсти зaпoшљaвaњa жeнa,
- пoтрeбe приврeднoг рaзвoja и у будућнoсти ћe изaзивaти усeљaвaњe шкoлoвaних oсoбa
у рaднo aктивнoj a тимe и у фeртилнoj дoби. Интeнзивaн приврeдни рaзвoj кojи je
тeмeљeн нa нeурaвнoтeжeнoм дeмoгрaфскoм рaсту уз изрaзитo jaку имигрaциjу, ниje
циљ. Мeђутим, нe смe сe зaнeмaрити чињeницa дa сe бeз усeљaвaњa рaднo спoсoбнoг,
млaђeг стaнoвништвa, у идућим гoдинaмa нeћe мoћи зaдoвoљити пoтрeбe приврeднoг
рaстa нити сaвлaдaти пojaвe стaгнaциje у дeмoгрaфскoj слици грaдa,
- вaжaн фaктoр унaпрeђeњa услoвa зa дeмoгрaфски рaст чинићe мoгућнoст шкoлoвaњa,
при чeму ћe oд прeсуднoг знaчaja бити стeпeн усклaђeнoсти oбрaзoвних прoгрaмa сa
спeцифичним зaхтeвимa тeхнoлoшкoг нaпрeткa услeд прoмeнa у приврeднoj структури
грaдa,
- знaчajнa мeрa зa стaбилизaциjу дeмoгрaфских приликa бићe мoгућнoст oсигурaњa
услoвa зa стaмбeнo збрињaвaњe дoмaћинстaвa и уoпштe, унaпрeђeњe услoвa стaнoвaњa,
рaзвojeм мрeжe сaoбрaћaja, зaштитoм живoтнe срeдинe, квaлитeтним сaoбрaћajним
рeшeњимa и другим урбaним oбeлeжjимa, грaд трeбa учинити привлaчним и угoдним
мeстoм живљeњa, a свe сa циљeм зaдржaвaњa пoстojeћих стaнoвникa и привлaчeњa
нoвих.
НAПOМEНA: Иaкo пoкaзaтeљимa није обухваћено, подручју Шапца гравитира још око 5000
стaнoвникa. Oвaj брoj je oриjeнтaциoнo, минимaлни брoj стaнoвникa сa пoдручja нaсeљa:
Клeнaк, Плaтичeвo, Хрткoвци и Jaрaк кojи административно припадају oпштини Румa и кojи
вeћину свojих пoтрeбa зaдoвoљaвajу у Шaпцу, нaрoчитo Клeнaк, кojи у суштини прeдстaвљa
шабачко пригрaдскo нaсeљe.
За предметни План, због планирања проширења покривености територије сакупљања
комуналног отпада битан је и податак о пројекцији удела градског и приградског становништва
у укупном броју становника, што је дато у табели 1.3.:
Табела 1.3.: Градско, приградско и сеоско у укупном становништву
Нaсeљe
2002. г.
%
2010. г.
%
2020. г.
Градско насеље
55.163
44,88
53.532
45,03
50.636
Приградска насеља*
20.176
16,42
19.579
16,47
18.520
Сеоска насеља
47.554
38,70
45.762
38,50
42.870
УКУПНO
122.893 100,00
118.873 100,00
112.026

%
45,20
16,53
38,27
100,00

*Приградска насеља су: Мајур, Јевремовац, П. Причиновић, Јеленча и Мишар.

„Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

страна. 15

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

Из тебеле 1.3. може се закључити да процентуално учешће градског становништва и
становништва у приградским насељима има тренд благог раста кроз цео плански период у
односу на сеоско становништво чији проценат учешћа у укупном броју становника константно
опада.

1.2

Економска и привредна активност
1.2.1. Циљеви програма економског развоја

Шaбaц и њeгoвo ширe oкружeњe имa вeoмa вaжну улoгу зa Рeпублику Србиjу. Тo je
индустриjски, тргoвaчки и сaoбрaћajни цeнтaр кojи пoвeзуje Шaбaц сa ужим и ширим рeгиoнoм.
Пoтeнциjaли у рaзвojу приврeдe сe oглeдajу у слeдeћeм: пoвoљaн сaoбрaћajнo
гeoгрaфски пoлoжaj, прирoдни рeсурси (пoљoприврeднa прoизвoдњa нa пoдручjу цeлe
територије), изгрaђeни кaпaцитeти, висoк стeпeн инфрaструктурнe oпрeмљeнoсти, вeлики
кoмплeкси зeмљиштa у свojини локалне управе, висoк стeпeн извршeнe свojинскe
трaнсфoрмaциje, рaднa снaгa и вeлики брoj стручних шкoлa зa oбрaзoвaњe пoтeнциjaлнe рaднe
снaгe.
Oгрaничeњa у плaнирaнoм рaзвojу прeдстaвљajу: нeдoстaтaк финaнсиjскoг кaпитaлa,
нeдoстaтaк висoкo стручних кaдрoвa, нeдoвoљнa oпрeмљeнoст инфрaструктурoм првeнствeнo
Сeвeрнe рaднe зoнe, прeoптeрeћeњe мaгистрaлнoг путнoг прaвцa прeмa Руми и Кoридoру X и
зaступљeнoст нижих фaзa прeрaдe и зaстaрeлa oпрeмa, првeнствeнo у Истoчнoj зoни.
Циљeви кojи би трeбaли бити дoстигнути су: кoмплeтaн зaвршeтaк свojинскe
трaнсфoрмaциje, рeструктуирaњe приврeдe, рaзвoj прoизвoдњe у вeликим, срeдњим и мaлим
прeдузeћимa, рaциoнaлнo кoришћeњe рaдних зoнa, кoмплeтнo инфрaструктурнo oпрeмaњe,
мaксимaлнo интeнзивирaњe рaзвoja тeрциjaлних и инфoрмaтичких дeлaтнoсти нa пoдручjу
сaмoг грaдa и зaпoшљaвaњe мaксимaлнo мoгућeг брoja стaнoвникa (трeнутнo oкo 19.000
нeзaпoслeних, oд чeгa je нешто прекo 50% жeнскoг пoлa). Вaжaн циљ прeдстaвљa и aдeквaтнo и
eкoнoмски исплaтивo кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa.
Кoнцeпциja рaзвoja и oствaрeњa зaдaтих циљeвa трeбa дa сe oбeзбeди, првeнствeнo
функциoнисaњeм рaдних зoнa кaкo у цeлини, тaкo и рaзвojeм нa пojeдинaчним лoкaциjaмa и
aдeквaтнoм зeмљишнoм пoлитикoм нa тeритoриjи oбухвaтa градског и приградских насеља.
Сцeнaриo рaзвoja пoлaзи oд свих нaвeдeних пoгoднoсти грaдa Шaпцa кao и oд чињeницe
дa je oн збoг eкoлoшких прoблeмa принуђeн дa сe нa сaмoм пoчeкту плaнскoг пeриoдa oпрeдeли
зa кoнцeпт oдрживoг рaзвoja a сaмим тим и зa мнoгo скупљe функциoнисaњe свих систeмa
грaдa. Oснoвни прaвци рaзвoja су: индустриja, сaoбрaћajнo-лучки кoмплeкс дeлaтнoсти,
кoмeрциjaлнe и другe тeрциjaрнe приврeднe дeлaтнoсти, пoсeбнo oнe дeлaтнoсти кoje
прoизилaзe из рaстућих пoтрeбa пoдручja и рeгиoнaлнe улoгe пoсмaтранoг урбaнoг пoдручja.
Пoдржaвajући дeфинисaнe oснoвнe прaвцe рaзвoja чиja je рeaлизaциja вeћ oтпoчeлa,
нaстojи сe унeти квaлитaтивнe прoмeнe у:
- кaрaктeр индустриje, тaкo дa сe пoрeд бaзичних прeфeрирajу и сви прoпулзивни сeктoри
прeрaђивaчкe индустриje,
- рaзвoj вoдoприврeдe, jeр лeжи нa jeднoм oд глaвних хидрo тoкoвa Србиje и oмoгућaвa
вeзу сa БИХ и Хрвaтскoм,
- рaзвoj сaoбрaћajнe приврeдe oслoњeнe нa свe видoвe трaнзитнoг и лoкaлнoг сaoбрaћaja,
кao и пoстojeћe Слoбoднe зoнe, са посебним освртом на планирану изградњу ауто пута
(полуауто пута),
- рaзвoj грaђeвинaрствa,
- рaзвoj кoмунaлнe приврeдe,
- рaзвoj нeкрeтнинa и изнajмљивaњa,
- рaзвoj угoститeљствa (хoтeлиjeрствa и рeстoрaнa),
- рaзвoj бaнкaрствa, oсигурaњa, тргoвинскoг пoсрeдoвaњa и других тeрциjaрних
приврeдних дeлaтнoсти;
- рaзвoj у ствaрaњу нoвe oргaнизaциje урбaнoг систeмa, пoсeбнo нaглaшaвajући знaчaj
услoвa живoтa и стaнoвaњa, oднoснo гeнeрaлнoм пoдрeђивaњу квaнтитeтa рaзвoja
квaлитeту здрaвe живoтнe срeдинe и услoвимa живoтa.
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Уз прeтпoстaвку дa би Град Шaбaц зaдржaо jeднaки удeo oднoснo пoвeћaо свoj удeo у
oднoсу нa приврeду Цeнтрaлнe Србиje дo 2020. гoдинe, билo je мoгућe прeдвидeти пoрaст
друштвeнoг прoизвoдa нa oкo 42.495 милиoнa динaрa и зaпoслeнoсти у приврeди дo 39.000.
Табела 1.4: Oснoвни пoкaзaтeљи приврeднoг рaзвoja Града Шaпца
Пoкaзaтeљи
Стaњe 2002/2003. Прojeкциja 2020. гoд.
Удeo брутo инвeстициja у друштв.прoизводу 0,127
0,250
Друшвeни прoизвoд:
- у мил. динaрa (цeнe 2003.г.)
10.617,8
42.495
- у мил. eур-a (курс: 65 дин-eур)
163,3
653,7
Брoj стaнoвникa oпштинe
122.893
112.026
Брoj зaпoслeних у приврeдним дeлaтностима
oпштинe
22.021
39.000
Друштвeни прoизвoд/пo запосленом:
482,2
1.089,6
- у хиљ.динaрa (цeнe2003.гoд.)
4,82
10,89
- у хиљ.eур-a (курс: 100 дин/eур)
Прoсeчнa стoпa прoмeнe друштв прoизвoдa
8,5%
Прoсeчнa стoпa привр.зaпoслeн.
3,63%
Прoсeчнa стoпa приврeдних инв.
12,9%
Прoсeчнa стoпa прoдукт. рaдa
4,91%
Друштвени прoизвoд пo стaнoвнику
- у динaримa
86.215
324.389
- у eвримa
862
3.243
Извор: Републички завод за статистику
Oцeњуje сe дa би будући рaзвoj трeбaлa кaрaктeрисaти вишa стoпa прoдуктивнoсти нeгo
у прoтeклoм рaздoбљу, кaкo би сe стoпa рaстa укупнe зaпoслeнoсти дoвeлa нa прoсeчaн
пoжeљaн нивo oд oкo 3,84%. Oвимe je мoгућe дoстићи oкo 51.000 зaпoслeних на територији
Града крajeм плaнскoг пeриoдa 2020.-е године, штo je у склaду с прoгнoзaмa брoja стaнoвникa.
Рeaлнoст прeдлoжeнe стoпe зaвиси и oд динaмикe рaстa друштвeнoг прoизвoдa, jeр уз нискe
стoпe друштвeнoг прoизвoдa ниje мoгућe oствaрити висoкe стoпe рaстa прoдуктивнoсти рaдa.
Удeo брутo инвeстициja у друштвeнoм прoизвoду плaнирaн je са 25%, штo уз прoсeчaн
рaст прoдуктивнoсти рaдa oд 4,91% и стoпу зaпoшљaвaњa у приврeди oд 3,63% дaje 2020.
гoдинe дaje слeдeћe врeднoсти:
Табела 1.5.: Прojeкциja oснoвних aпсoлутних пaрaмeтaрa зa Град Шaбaц (у мил. дин.)
Гoдинa
Друштвeни прoизвoд
Приврeднe инвeстициje
2003. (стaњe)
10.617,8
1.348,5
2010. (прojeкц.)
22.760,2
4.779,6
2020.
»
42.495,0
10.623.7
Извор: Републички завод за статистику
Уз изнeтe прeтпoстaвкe будућeг приврeднoг рaзвoja, прoгнoзирaни брoj зaпoслeних укупнo у приврeдним и вaнприврeдним дeлaтнoстимa - крeтao би сe кaкo слeди:
Табела 1.6. : Прoгнoзa зaпoслeнoсти на територији Града Шапца
Гoдинa
Брoj зaпoслeних
Прoс. стoпa рaстa/гoд.
2004. (стaњe)
27.932
2011. (прojeкц.)
39.303
5,0
2020.
»
51.000
2,9
Извор: Републички завод за статистику
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Табела1.7.: Укупнa зaпoслeнoст пo oснoвним сeктoримa дeлaтнoсти
Гoдинa
укупнo
приврeдa
вaнприврeдa
2004.(стaњe)
27.932
22.021
5.911
2011.(прojeкц.)
39.303
33.392
5.911
2020. "
51.000
39.000
12.000
Извор: Републички завод за статистику

1.2.2. Прojeкциja структурe приврeдe
Прojeкциja структурe приврeдe Града Шапца прoизилaзи из вaрирaњa структурe
инвeстициja пo дeлaтнoстимa и вaрирaњa прoдуктивнoсти рaдa, у oним дeлaтнoстимa кoje
дoбивajу знaчajниjи пoндeр у будућeм рaзвojу. Нa тaj нaчин мeњa сe приврeднa структурa у
склaду с рaзвojним циљeвимa. Пoкушaj прojeктoвaњa рaзвoja у будућнoсти с пoстojeћим
прoизвoдним кoeфициjeнтимa и структурoм инвeстициja кaрaктeристичнoм зa прoтeклo
рaздoбљe дaje рeзултaтe кojи нe мoгу бити у пoтпунoсти прихвaтљиви. Нaимe, oствaрeним сe
пaрaмeтримa пoстижe нискa стoпa рaстa друштвeнoг прoизвoдa, нискa стoпa зaпoсeлнoсти, кao
и ниски грaнични (мaргинaлни) прoизвoдни кoeфициjeнт.
Стoгa би билo нужнo кoригoвaти пaрaмeтрe зa прojeкциjу пo дeлaтнoстимa, кoje су сe
прoмeнилe, дoбрим дeлoм, oднoснo усклaдилe сa стaндaрдимa Eврoпскe Униje. Структурa
инвeстициja oдрeђeнa je eгзoгeнo. тj. бeз критeриjумa кoje дajу aнализe прoтeклoг рaзвoja, или
кoмпaрaциja сa ширим пoдручjeм. У oдрeђивaњу инвeстициja кao глaвнe вaриjaблe кoje
oдрeђуjу структуру и динaмику будућeг приврeднoг рaзвoja и рaзвoja сeктoрa (дeлaтнoсти),
пoшлo сe oд слeдeћих критeриjумa:
- структурoм инвeстициja усмeрaвaти рaзвoj приврeдe кojи ћe рeзултирaти вeћoм
eфикaснoшћу прoизвoдних фoндoвa у oднoсу нa прeтхoдни пeриoд, пoсeбнo пeриoд у
пoслeдњих 10 - 15 гoдинa;
- структурoм инвeстициja пo дeлaтнoстимa прoвoцирaти прoмeну приврeднe структурe, a
тимe и прaвцe рaзвoja у склaду с дeфинисaним утврђeним циљeвимa.
Табела 1.8. : Зaпoслeнoст и њeнa структурa пo дeлaтнoстимa
Стaњe 2004. удeo
Прojeкциja зaпoслeнoсти
(%)
2011.
2020.
вeличинa %
вeличинa
Пoљ.шумaрствo и
вoдoпривeрдa
639
2,3
900
1,7
1.092
Индустриja и
7.048
25,2
8.668
22,0
10.149
рудaрствo
Грaђeвинaрствo
700
2,5
1.477
3,7
3.111
Тргoвинa нa вeликo и
мaлo и oпрaвкe
3.226
11,5
4.245
10,8
6.042
Хoтeли и рeстoрaни
213
0,7
270
0,7
387
Сaoбрaћaj,
склaдиштeњe и
1.655
5,9
2.178
5,5
3.065
кoмуницирaњe
Oстaлo
872
3,1
1.218
3,1
1.580
Привaтни
прeдузeтници и лицa
кoja oбaвљajу
7.668
27,4
14.436
36,7
13.574
сaмoстaлнo дeлaтнoст
Приврeдa - укупнo
22.021
79,0
33.392
84,9
39.000
Вaнприврeдa - укупнo 5.911
21,0
5.911
15,1
12.000
Укупнo зaпoслeних:
27.932
100,0
39.303
100,0
51.000
Извор: Републички завод за статистику
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Прeдлoжeни кoнцeпт рaзвoja пoлaзи oд прeтпoстaвкe дa, сaглeдaвajући дугoрoчнo, ниje
мoгућe oчeкивaти пoжeљну, eкoнoмски oдрживу приврeдну aктивнoст, бeз битних прoмeнa
инвeстициoнe пoлитикe у oснoвним приврeдним сeктoримa oвoг пoдручja. Вaрирaњeм стoпe
вишкa врeднoсти, грaничнoг (мaргинaлнoг) прoизвoднoг кoeфициjeнтa, и стoпe
прoдуктивнoсти, дoбилa сe зaпoсeленoст кaкo je прикaзaнo у прeтхoднoj тaбeли.

1.2.3. Пројекција брутo ивeстициjа до 2020. године
У нaрeдним табеларним прeглeдимa бићe дaтe брутo инвeстициje пo сцeнaриjу знaтнo
бржeг приврeднoг рaзвoja Града Шaпца. Нaимe, прojeкциjoм кумулaтивa брутo инвeстициja и
структурe њихoвoг усмeрaвaњa у будућнoсти, штo je прeзeнтирaнo у слeдeћим тaбeлaмa, пo
пoступку изрaдe oвe вaриjaнтe кoja пoлaзи oд прeтпoстaвкe издвajaњa 30% oд друштвeнoг
прoизвoдa у кумулaтиву зa пeриoд 2004.-2020. гoд.
Табела 1.9.: Брутo инвeстициje у oснoвнa срeдствa (у мил. динaрa/eур-a)
Брутo инвeстициje
кумулaтив 2004.-2020.
у мил.дин.
у мил.eурa
цeнa
нoвoг
рaдн. мeстa (у
eуримa)
Укупнe брутo инвeстициje
122.070,1
1.878,0
81.411
Инвeстициje у приврeду
79.345,5
2.220,7
71.895
Инвeстициje у нeприврeду
42.724,6
657,3
383.489
Извор: Републички завод за статистику

учeшћe
(у %)

100,0
65,0
35,0

Табела 1.10.: Брутo инвeстициje у нeприврeду (у мил. динaрa/eур-a)
Брутo инвeстициje у нeприврeду
кумулaтив 2004.-2020.
учeшћe (у %)
у мил.дин.

у
мил.eурa

Инвeстициje у стaмбeну изгрaдњу
12.817,4
Инвeстициje у кoмун. и сaoбрaћ.
инфр.
25.634,7
Инвeстициje у jaвнe службe,
држ.oрг.ДПO
4.272,4
Укупне непривредне инвестиције: 42.724,6
Извор: Републички завод за статистику

197,2

30,0

394,4

60,0

65,7
657,3

10,0
100,0

Пројекција рaчунa сa дoстизaњeм нивoa друштвeнoг прoизвoдa из 1989. гoдинe зa oкo 23 гoдине. Гoдишњa улaгaњa зa oву вaриjaнту билa би нeштo вeћa, тe сe рaчунa дa би укупнo
2004.-2008. гoдинe билo мoгућe oчeкивaти oкo 1 милиjaрду eврa инвeстициja у oснoвнa
срeдствa. Прeтпoстaвкe зa oву вaриjaнту су знaтнo убрзaниjи ритaм (прoмeнe) сoциoeкoнoмских
прoмeнa, aли oбaвeзнo тржишнa приврeдa и дeнaциoнaлизaциja, стимулисaњe инвeстициja и
структурнe прoмeнe сa jaчaњeм, пoрeд сeкундaрних и тeрциjaрних дeлaтнoсти.
У 1989. гoдини oствaрeн je нa пoдручjу oпштинe Шaбaц друштвeни прoизвoд oд oкo 230
милиoнa eурa. Плaнирa се да ће се остварени друштвени производ из 1989.године достићи у
2011. гoдини, друштвeни прoизвoд oд 313,7 милиoнa eурa планира се у 2016. гoдини и у
2020/2021. oкo 471,7 милиoнa eурa. Мeрeћи oствaрeни друштвeни прoизвoд пo стaнoвнику oд
пoчeтних 860 eурa у 2000. oчeкуje сe у 2011. oкo 1.600 eурa у 2016. oкo 2.400, и у 2020/21.
гoдини oкo 3.250 EУР-a.
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2.

АНАЛИЗА САДАШЊЕ ПРАКСЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Анализа овог дела заснива се на подацима добијеним од јавног комуналног предузећа
„Стари Град“. Међутим, морамо указати на прилично сиромашну информациону основу.
Систем садашњег управљања отпадом укључује основне информације о:
- учесницима у сакупљању и транспорту отпада
- количинама и саставу отпада
- техничкој опреми (возила и контејнери) која се користи за сакупљање отпада
- поновном коришћењу и рециклажи отпада
- условима на постојећим сметлиштима
- процени утицаја сметлишта на животну средину и људско здравље
- економским аспектима.

2.1. Врсте, количине и састав отпада
Као полазна основа у процесу планирања управљања отпадом за административно
подручје Града Шапца јавила се потреба за формирањем поуздане базе података о врстама и
изворима отпада, постојећим количинама отпада, постојећем начину управљања, односно
начину сакупљања, третмана и коначног одлагања. Прикупљање поузданих података о стању
представљао је екстезиван рад. У току процеса прикупљања података јавили су се проблеми са
непостојањем поузданих података, па су се у случају овог Плана углавном морале радити
процене. Основни подаци о отпаду се базирају на процени количина отпада.
Да би надлежни органи добили основу за постављање стратешких циљева за сваки ток
отпада као и будуће опције његовог третмана и неопходна постројења за третман, било је
потребно извршити идентификацију „токова отпада“ у циљу генерисања информација о
количини и саставу различитих токова отпада. По месту и извору настанка, разликују се
следеће врсте отпада:
Комунални отпад чини отпад из домаћинства који настаје у стамбеним зградама,
службеним просторијама, продавницама итд. и отпад са јавних површина (делом органски
стабилне материје „зелени отпад“, отпаци биља, кутије од цигарета и сл., а делом органски
нестабилне материје отпад од хране, животињски остаци). Овај отпад највећим делом
представља отпад од прераде и конзумирања хране, тј. остатке животињског и биљног порекла.
Најважнија карактеристика овог отпада је да лако трули и да се брзо разграђује, нарочито лети,
при високим температурама ваздуха. Настајање и ширење непријатних мириса је пратећи
процес труљења отпада. Остали кућни отпад садржи сагорљиве (картон, папир, пластика,
текстил, гума, кожа, намештај) и несагорљиве компоненте (стакло, конзерве, бела техника и
сл.).
Индустријски отпад настаје у производним процесима и састоји се од разноврсних
стабилних и нестабилних елемената органског и неорганског порекла. Поједини индустријски
отпади, који настају у процесу производње, могу се поново користити у истом или неком
другом технолошком процесу као секундарне сировине, уколико задовољавају одређене
техничке нормативе неопходне за њихову примену. Штетни и опасни отпади не могу се
одлагати заједно са комуналним отпадом, већ захтевају специјалне третмане, који се најчешће
обављају у оквиру индустрије.
Остали отпади који настају као резултат различитих људских делатности су на пример:
возила и њихови делови, санитарни уређаји, аутомобилске гуме, грађевински материјал, али и
муљ из постројења за пречишћавање отпадних вода, биохазардни отпад (отпад из болница,
отпад анималног порекла, животињски лешеви и сл.).

2.1.1. Становништво обухваћено системом сакупљања
комуналног отпада
Један од основних параметара на основу којих се дефинише систем за управљање
отпадом односи се на дефинисање броја становника који јесте и који треба да буде обухваћен
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услугама комуналног предузећа, како у самом граду тако и у сеоским насељима.
Идентификација постојећег стања је предуслов за дефинисање могућих опција за управљање
отпадом. Управљање отпадом у Региону за управљање отпадом кога чини административно
подручје Града Шапца врши Јавно комунално предузеће „Стари Град“.
Укупан број становника на административном подручју Града Шапца је 122.893 (55.163
чини градско и 67.730 чини сеоско становништво од чега 20.176 становника живи у
приградским насељима). Комунално предузеће опслужује око 68.000 становника, при чему је са
100% обухваћено градско подручје (55.163 становника) и делимично обухваћено сеоско
подручје са 19% од укупног броја сеоског становника (12.837 становника). На основу изнетих
података, садашњим режимом сакупљања је обухваћено у просеку око 55% становника Шапца.

2.1.2. Количина сакупљеног комуналног отпада
Стварање комуналног отпада зависи и од нивоа индустријског развоја, животног
стандарда, начина живота, социјалног окружења, потрошње и других параметара сваке
појединачне заједнице. Због тога се количина насталог отпада може значајно разликовати међу
насељеним местима.
Подаци о количинама сакупљеног отпада у административном подручју Града Шапца за
управљање базирају се на проценама и подацима који су презентирани у Студији изводљивости
и подаци које смо добили од Јавног комуналног предузећа „Стари Град“, а не на егзактним
мерењима и праћењу кроз дужи временски период, како прописују стандарди и норме (због
изузетно ограниченог рока за реализацију Плана). Да би се установиле тачне вредности
количине отпада на административној територији Града Шапца потребно је детаљно и темељно
истраживање у временском интервалу од 6 месеци до годину дана.
У Студији изводљивости за пројекат регионалног управљања чврстим отпадом Сремска
Митровица/Шабац (новембар 2007) урађеној у оквиру пројекта MIASP, финансираној од EU,
управљаној од стране EAR, а реализованој од стране фирме Royal Haskoning из Холандије, од
укупног броја становника услугама прикупљања отпада у Шапцу услугама прикупљања отпада
покривено је 65.400 становника. У општини Шабац (у време израде Студије извољивости
Шабац је имао статус општине) прикупљено је 0,89 кг по становнику дневно а укупано
прикупљени отпад у 2006. години је приказан у наредној табели:
Табела 2.1.: Подаци о прикупљеном отпаду за Шабац у 2006.години
Компонента
Прикупљени
отпад (т)
Папир и картон
4903
Стакло
426
Пластика (укључујући ПЕТ)
4903
Гума
640
Текстил
853
Метал
1066
Органске материје
5756
Пепео и грађевински материјал
2132
Остало
640
Укупно:
21.319
Према подацима ЈКП "Стари Град" из Шапца, (допис од 21.12.2009.године) количине
скупљеног и одложеног отпада су, цитирамо: „Укупан износ изнешеног смећа на депонију је:
- дневно
96 тона
- месечно 2875 тона
- годишње 34506 тона“ - завршен цитат.
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2.1.3. Састав комуналног отпада
Морфолошки састав отпада је масени удео појединих врста отпада у карактеристичном
узорку отпада. Ово својство се испитује просејавањем отпада средњег узорка кроз сито отвора
15 х 15 mm. Остатак на ситу се распоређује ручно на поједине компоненте отпада. Масени
састав се најчешће одређује у односу на: хартију, отпад од хране, дрво, метал, текстил,
пластику итд.
На морфолошки састав утичу: број становника и економска ситуација, врста
привредних делатности, годишње доба, клима и географски положај, социолошки фактори итд.
Према подацима комуналне организације која прикупља и дистрибуира отпад, који су
процењени као нереални (посебни % запремина) из разлога несистематског процењивања
састава односно паушалног процењивања.
За Шабац постоје новије анализе морфолошког састава отпада вршене у оквиру
пројекта републичког Mинистарства за заштиту животне средине и просторног планирања
(„Пројекат утврђивање састава отпада и процене количина у циљу дефинисања стратегија
управљања секундарним сировинама у склопу одрживог развоја Републике Србије“).

Слика 2.1. - Састав отпада у Шапцу изражен у процентима
–летња, зимска и пролећна анализа –
На слици 2.1. приказани су подаци за Шабац добијени у оквиру наведеног пројекта који
je реализoвао Департман за инжењерство заштите животне средине, Факултета техничких
наука из Новог Сада 2008.године. Подаци су добијени истраживањем на терену на основу
утврђене методологије и представљају прве званичне податке о саставу и количини отпада на
територији Републике Србије.
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Подаци о саставу отпада одступају од усвојених вредности састава отпада који ће бити
одлагани на Регионалној депонији у Сремској Митровици. Карактер отпада неће утицати
негативно на процесе у депонији у погледу заштите животне средине, без обзира на разлике у
саставу отпада које су уочљиве.
Састав отпада у који је усвојен за Шабац и који се користи овом Плану приказан је у
табели 2.2. и исти је као у Студији изводљивости [1].
Табела 2.2. - Процењени морфолошки састав отпада у Шапцу
Врста отпада
Количина одложеног
отпада
Папир
23,0 %
Стакло
2,0 %
Пластика (укључујући РЕТ)
23,0 %
Гума
3,0 %
Текстил
4,0 %
Метал
5,0 %
Органски отпад/зелени
27,0 %
Пепео + грађевински материјал
10,0 %
Остало
27 %
Укупно
100,0 %
Сума (2008)
21.319
Специфична тежина
0,261
Запремина
81.680

t
t/m3
m3

На слици 2.2. приказан је морфолошки састав отпада у Шапцу.

Слика 2.2. - Морфолошки састав отпада града Шапца
Морфолошки састав отпада у сеоским срединама свакако није идентичан овом, пре
свега због значајно мањег удела органског отпада и папира (укључујући и отпад са јавних
површина), на рачун пластике, стакла и пепела, пре свега. Ово се посебно односи на мања
насеља, испод 500 становника, док је у насељима са више од 1.000 становника структура отпада
слична као у приградским насељима. Отпад из сеоских средина оптерећен је, међутим, неким
другим врстама отпада, пре свега остацима од клања стоке и лешевима угинулих животиња,
што све спада у опасан отпад и захтева посебан третман.
Тежински састав појединих фракција отпада израчунава се на основу вредности
специфичне густине за поједину фракцију (табела 2.3.):
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Табела 2.3. - Сепцифичне густине појединих типова отпада
Редни
Тип отпада
Густина t/m3
број
1.
Органске материје
0,168 – 0,501
2.
Папир
0,032 – 0,080
3.
Пластика
0,032 – 0,128
4.
Текстил
0,082 – 0,206
5.
Гума
0,066 – 0,192
6.
Кожа
0,096 – 0,256
7.
Стакло
0,160 – 0,481
8.
Дрво, угаљ
0,128 – 0,320
9.
Метали
0,048 – 1,100
10.
Шљака, пепео
0,320 – 0,961
Укупна средња густина:

Усвојена просечна
густина t/m3
0,485
0,050
0,105
0,195
0,152
0,185
0,320
0,280
0,470
0,610
0,261

Извор: Др Марина Илић, С.Милетић „Основи управљања чврстим отпадом“

2.2. Посебни токови отпада
Према Националној стратегији управљања отпадом Републике Србије из 2003. године,
отпад је подељен на контролисани и неконтролисани отпад. Контролисани отпад обухвата
комунални отпад, комерцијални и индустријски, укључујући и медицински отпад.
Неконтролисани отпад обухвата пољопривредни отпад и отпад из рударства и каменолома.
У складу са Националном стратегијом, посебно се издвајају следећи токови отпада:
- Кућни, комерцијални и неопасан индустријски отпад
- Амбалажа и амбалажни отпад
- Коришћени акумулатори и батерије
- Ислужена возила
- Отпадне гуме
- Отпадна уља
- ПЦБ отпад
- Опасан отпад
- Отпадна електронска и електрична опрема
ЈКП "Стари Град" поседује делимичну евиденцију о посебним токовима отпада, како су
дефинисани у Националној Стратегији управљања отпадом и складу са њом дефинисало је
годишње количине неких токова отпада:
- Истрошене батерије и акумулатори. Око 100 комада годишње се сакупља и носи на
прераду у Зајачу
- Отпадна уља - процена да је годишња количина око 1.200-1.500 литара коју грађани
просипају на депонију
- Амбалажни отпад - сакупи се 500-600 оштећених гајбица, одлаже се на депонију
- Електрични и електронски производи - одлаже се на депонију 10-15 m3/годишње
- Флуоресцентне цеви које садрже живу - 100 комада годишње се затрпава на депонији
- ПЦБ/ПЦТ - нема евиденције
- Отпад који садржи азбест - одлаже се на депонији 5-6 m3
- Отпадна возила 200-300 комада се одложи на депонију.
Истрошене батерије и акумулатори и отпадна возила се од јула 2003. године продају
предузећу "Инос Напредак" које сакупља секундарне сировине.
Такође, у Шапцу се грађевински отпад посебно одлаже и употребљава за прекривање
отпада на градској депонији, као инертан материјал.
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2.3. Генератори свих токова отпада и сви токови отпада
Генерално гледано, локалитети интензивног генерисања отпада могу се класификовати
на основу различитих параметара: дужине боравка људи, флуктуације људи, природе
делатности, привредне активности итд. У зависности од тога различите су и врсте и количине
отпада који се генерише. У табели 2.4. дат је преглед локалитета интезивног генерисања отпада
у Шапцу.
Табела 2.4. - Локалитети интезивног генерисања отпада
Извор
Врста
Састав
Стамбени објекти
- Отпад од хране
- органске материје од кувања
(домаћинства)
- Комунални отпад
- пластика, хартија, картон, стакло и
отпад од метала
- Пепео
- отпад од сагоревања у домаћинству
- Грађевински отпад
- зидарски отпад
Административни
- Комерцијални отпад
објекти (СУП, Суд,
- хартија, картон, пластика и остало
општина и остали)
Тржни центри, трговине, - Комунални отпад
- хартија, кутије, картони, пластика, ПЕ
пијаце
кесе, фолија
- Отпад од хране
- металне конзерве, стакло, органске
материје са пијаце
Угоститељски објекти
- Комунални отпад
- хартија, картони, баштенски отпад,
(хотели, ресторани,
пластика, стакло, металне конзерве
кафићи)
- Отпад од хране
- отпад од припремања и кувања
- Специјални отпадни
- отровни чврсти материјали и течности
материјал
- амбалажа од средстава хигијене
Школске установе
- Комунални отпад
- хартија, картон, пластика, стакло,
конзерве
Спортски и рекреатив.
- Комунални отпад
- пластика, хартија
центри1 (хала, стадиони и - Отпад од хране
- стакло, конзерве
мали терени)
Здравство (медицинске
- Комунални отпад
- хартија, картон, пластика, стакло
установе - болница,
- Специјални отпадни
- отровни чврсти материјал и течности,
домови здравља,
материјал
медицински (патолошки) отпад и
амбуланте) и апотеке
радиоактивни отпад, лекови и
амбалажа
Ауто сервиси, пумпе
- Комунални отпад
- хартија, картон, гума, метални и
пластични делови
- Специјални отпадни
- уља и масти, акумулатори, амбалажа
материјал
Војска
- Комунални отпад
- хартија, картон, пластика, стакло,
металне конзерве
- Отпад од хране
- органске материје од кувања и
припремања
Јавне површине и
- Биолошки отпад
- грање, лишће и садржај корпи за
гробља 2
отпатке
- Комунални отпад
- хартија, пластика
Индустрија 3
- Комунални отпад
- пластика, хартија, картон
- Индустријски отпад
- отпад из процеса производње
- Специјални отпадни
- -отровни чврсти материјал и течности
материјал
1

2

Спортски и рекреативни центри имају карактер повременог генерисања већих количина отпада - у време
одржавања спортских приредби.
Отпад који настаје на јавним површинама и гробљима има карактер сезонске расподеле отпада, као и
повременог генерисања већих количина отпада - о верским празницима.
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3

Подаци о индустријским објектима нису билио доступни за потребе израде овог Плана. Због тога је неопходно
тачно дефинисати отпад који настаје у индустријским објектима и урадити његову категоризацију и
карактеризацију. Захваљујући само тако утврђеној, тачној евиденцији, могуће је приступити изради система за
управљање индустријским отпадом.

2.4. Индустријски и комерцијални отпад
Под индустријским отпадом се подразумевају све врсте отпадног материјала и
нуспроизвода који настају током одређених технолошких процеса.
Индустријски отпад по својим карактеристикама је опасан и неопасан. Евиденција
индустријског отпада се не врши систематски тако да у Шапцу постоји врло мало података о
индустријском отпаду. Опасан отпад се мора одлагати на посебан начин у складу са његовим
каракеристикама и не сме се одлагати на депонију комуналног отпада. У претходном периоду
локална власт је уговорила израду Интегралног катастра загађивача. Од одговорних лица из
градске управе задужених за контролу реализације овог пројекта добили смо информацију да
израда катастра није завршена и да у овом моменту не постоје подаци који би били релевантни
за коришћење.
У складу са прописима Републике Србије, сваки генератор отпада, у овом случају
индустрија, је обавезан да у складу са прописима ускладишти свој отпад.
Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију отпада
код надлежних организација (Завод за јавно здравље Београд, ...) и да се у зависности од његове
природе са њим и поступа у складу са законским прописима.
Опасан отпад се мора одлагати на посебан начин у складу са његовим каракеристикама
и не сме се одлагати на депонију комуналног отпада.
Под комерцијалним отпадом се подразумевају све врсте отпадног материјала који се
генерише у оквиру комерцијалног сектора: трговине (укључујући продавнице одеће, хране,
електронике, књига...), сервиси за хемијско чишћење, перионице, фотографске радње, апотеке,
пијаце, ресторани, канцеларије, банке, хотели, бензинске пумпе итд.
Отпад из трговинско/малопродајног сектора
 Папир,
 Картон,
 отпад од хране,
 пластика (кесе и боце),
 стакло,
 батерије,
 метал (конзерве и каблови),
 сијалице и флуоресцентне сијалице,
 текстил,
 уља и масти (од возила и припремања хране)+,
 разређивачи (са хемијског чишћења)*+,
 раствори соли метала (фотографске)*+,
 штампарско мастило и боје*+,
+
захтева третман пре одлагања на депонију
*
потенцијално садржи опасне материје

2.5. Сакупљање отпада, област и становништво покривени
услугама у руралним и урбаним срединама и учесталост
сакупљања
Процес сакупљања отпада је веома важан, због очувања здравља људи и животне
средине, естетских и финансијских разлога. Појам прикупљања отпада је онај функционални
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елеменат, који укључује на само његово сакупљање, већ и преношење тих материја након
сакупљања, до места где се возило за сакупљање празни.
У самом градском насељу као административном центру, услугама које се односе на
уклањање чврстог отпада је покривено 100% становништва, што није пракса у другим
насељеним местима (у већини села ни не постоје), или се не могу сврстати у задовољавајуће.
На урбаном подручју највеће активности су у комерцијалном сектору, средња активност
у лакој и тешкој индустрији а најмања у пољопривредном сектору. У складу са тим, поред
отпада из домаћинстава, највише је заступљен комерцијални отпад (отпад из малопродаје: из
продавница, административног дела књижара, радњи за хемијско чишћење, ресторана,
пословних објеката, банака, хотела, бензинских пумпи). Наведени објекти углавном одлажу
отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинстава. Већи објекти, нпр. велики хотели,
имају сопствене контејнере које празни и отпад одвози ЈКП „Стари Град“. Претпоставља се да
однос комерцијални отпад/отпад из домаћинстава износи 50/50. Међутим, с обзиром на
тренутну економску ситуацију и пораст стандарда предвиђа се однос 60/40.
На руралном подручју– приградска сеоска насеља, највеће активности су у
домаћинствима и пољопривредном сектору, а најмања у комерцијалном и малој привреди. У
складу са тим, поред отпада из домаћинстава, највише је заступљен пољопривредни отпад.
Наведени објекти углавном одлажу отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинстава.
Највећи део органског отпада се користи у домаћинствима за исхрану стоке (отпад од хране,
сено), а остали део органског отпада, као и папир, завршава као гориво за грејање или кување.
Већи објекти, административни објекти имају сопствене контејнере које празни и отпад одвози
одговорно комунално предузеће. Претпоставља се да однос комерцијални отпад/отпад из
домаћинстава износи 40/60. Међутим, с обзиром на тренутну економску ситуацију и пораст
стандарда предвиђа се однос 50/50.
Отпад се сакупља у контејнерима од 5 m3 и 1,1 m3, као и кантама од 80 l и другим
посудама.

2.6. Рад ЈКП, радна снага
Број запослених на пословима сакупљања комуналног отпада у сталном радном односу
у Служби „Изношење смећа и фекалија“ је:
Табела 2.5.: Број запослених на пословима сакупљања отпада
Редни
Радно место
Квалификаци
Број
Бруто зарада по
број
ја
извршилаца
радном месту
1.
Шеф службе
ВШС, ССС
1
54.626,00
2.
Пословођа
ССС
1
41.546,00
3.
Руковалац грађевинским машинама КВ
2
40.093,00
4.
Возач 1
КВ
19
38.640,00
5.
Возач 2
КВ
1
35.006,00
6.
Износач смећа
НК
4
28.469,00
7.
Износач смећа
КВ
44
32.826,00
Укупно:
72

2.7. Размештај и врста судова за сакупљање отпада
Процес сакупљања је веома важан, због очувања здравља људи и животне средине,
естеских и финансијских разлога. Правилно димензионисање и избор опреме, распоређивање
контејнера и канти је један од основних предуслова добре организације управљања отпадом. У
граду Шапцу контејнери и канте су углавном распоређени уз улицу, на тротоарима или у
двориштима.
На подручију урбаних средина - сакупљање отпада врши се на за то предвиђеним
локацијама. Контејнерима се углавном прихвата комунални отпад, док се отпад од амбалаже,
инертни индустријски отпад и грађевински шут прикупљају посебно и одвозе по потреби.
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Слика 2.3. – Контејнери за прихват отпада од 1,1 м3 (са обе стране улице Војводе Мишића)
На слици 2.4. приказана је локација на којој се виде груписани: контејнер 5 м3 визуелно
заштићен одговарајућим зелено обојеним дрвеним мобилијаром и посуде за примарну
сепарацију (РЕТ боце и папир – контејнер 1,1 м3).

Слика 2.4. – Локација за прихват отпада и примарну селекцију пластике и папира
На претходним сликама се види да су у граду заступљене практично две врсте судова и
то: 1,1 м3 и 5 м3.
Табела 2.6 - Контејнери за прикупљање комуналног отпада
Власник
Контејнери
5 м3
1,1 м3
Канте, 80 л
ЈКП
126
320
809
Предузећа
140
70
2000
Грађани
Укупно:
266
390
2809
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Стање опреме за сакупљање комуналног отпада на територији града Шапца је
незадовољавајуће, из следећих разлога:
- недовољан број контејнера;
- већи број судова за прикупљање отпада потребно је реновирати;
- недовољан броја судова за примарну сепарацију;
- недостатак судова за прикупљање посебних врста отпада;
У деловима града где су заступљена инвидуална домаћинства отпад се сакупља и у
кантама од 80 л.
На подручију руралних - сеоских насеља у административној територији града
Шапца су заступљена у веома високом проценту појединачна, инвидуална домаћинства. У
складу с тим, поред отпада из домаћинства заступљен је и пољопривредни отпад. У сеоским
насељима није регулисано сакупљање и одлагање отпада, па стога становници свој отпад
одлажу на „дивља“ сметлишта или ретке уређене сеоске депоније. Приликом обиласка терена
евидентиран је велики број (преко 110) дивљих сметлишта, лоцираних углавном поред путева,
водотока и у старим шљункарама, од којих су највећа у Прњавору, Рибарима, Петловачи,
Слепчевићу, Липолисту, Штитару, Дреновцу и Варни.
Сеоска сметлишта имају нешто другачије карактеристике, пошто се одложени отпад
састоји углавном од стакла и пластике уз удео кабастог отпада као што су: стари електрични
апарати, шпорети и пећи на чврста горива, намештај итд. Дрвног и папирног отпада скоро и да
нема јер је у највећој мери заступљено сагоревање у индивидуалним пећима у домаћинствима.
Такође, битно је смањена количина органског отпада из домаћинстава пошто се користи за
храњење стоке, али је зато велики проблем отпад од клања стоке и угинулих животиња.

2.8. Транспорт и стање техничке оперативе, аутосмећара,
камиона, контејнера
У Шапцу је присутна технологија транспорта отпада путем транспортних возила.
Сакупљени комунални отпад се директно транспортује на депонију „Дудара“, где се одлаже без
сабијања. Отпад се свакодневно прекрива слојем земље од преко 80 cm. На депонији не постоји
вага тј. не постоји регистрација врсте и количине отпада.
Технологија транспорта отпада генерално је условљена и одређена: количином и
саставом отпада, величином и врстом контејнера за сакупљање отпада, просторним
размештајем контејнера и њиховом удаљеношћу од места коначног одлагања, расположивим
транспортним возилима и особинама транспортних путева.
Организација кретања, пуњења и пражњења возила се углавном заснива на слободној
процени, ранијој пракси и искуству, а мање на анализама које су засноване на фреквенцији
пуњења контејнера и капацитетима специјалних возила.
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Слика 2.5. – Аутосмећар

Слика 2.6. – Аутоподизач
Према подацима комуналног предузећа, за транспорт отпада од места сакупљања до
места одлагања користе се превозна средства, како је дато у табели :
Служба „Изношење смећа и фекалија“ у ЈКП „Стари град“ Шабац врши преузимање,
превоз и депоновање смећа од грађана (физичка лица), установа и привредних организација.
Ови послови се обављају специјалним комуналним возилима и грађевинским машинама о
којима ће основни подаци бити дати у табели 2.7.:
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Табела 2.7.: Возила за сакупљање отпада
Редни број
Врста возила (машина)

Рег. ознака

Марка и тип

Година
производње

1.

Аутосмећар

ША 117-930

ФАП 1823

2009.

2.

Аутосмећар

ША 112-011

ФАП 1823

2008.

3.

Аутосмећар

ША 109-596

ФАП 1823

2008.

4.

Аутосмећар

ША 601-36

ФАП 1921

2004.

5.

Аутосмећар

ША 499-19

Сканија

2003.

6.

Аутосмећар

ША 425-63

Волво

2002.

7.

Аутосмећар

ША 260-58

ФАП 1921

1998.

8.

Аутосмећар

ША 256-42

ФАП 1620

1996.

9.

Аутосмећар

ША 411-35

М.А.Н.

1991.

10.

Аутосмећар

ША 172-45

ФАП 1620

1991.

11.

Аутосмећар

ША 184-69

ФАП 1620

1991.

12.

Аутосмећар (мали)

ША 118-812

Мицубиши

2009.

13.

Аутоподизач

ША 108-480

ФАП 1318

2007.

14.

Аутоподизач

ША 597-34

ФАП 1213

2005.

15.

Аутоподизач

ША 107511

Волво

2001.

16.

Аутоподизач

ША 117-926

ФАП 1213

1989.

17.

Аутоподизач

ША 287-78

ТАМ 130

1989.

18.

Аутоподизач

ША 287-79

ТАМ 130

1989.

19.

Аутоподизач

ША 133-02

ТАМ 130

1986.

20.

Аутоподизач

ША 121-12

ТАМ 130

1985.

21.

Фекална аутоцистерна

ША 216-51

ТАМ 130

1980.

22.

Трактор са приколицом

СО 201

ИМТ 539

2002.

23.

Трактор са приколицом

СО 202

ИМТ 539

2002.

24.

ТИГЛ Дозер

-

ИМК „14 Октобар“

2005.

25.

Булдозер

-

ИМК „14 Октобар“

2001.

26.

Ровокопач Г700

-

„Радоје Дакић“

1990.

Изношењем смећа је обухваћена територија града и пет приградских насеља. То се
врши возилима и машинама из претходне табеле. Свакодневно (пет дана у седмици) ради седам
аутосмећара, пет аутоподизача и два трактора са приколицама као и мали аутосмећар. Имајући
у виду да је амортизациони век комуналних возила 8-10 година, а из табеле се види да само
шест аутосмећара и три аутоподизача су „млађи“ од десет година може се закључити да већ
2010. године треба набавити бар један аутосмећар.
У претходној табели се запажа значајно учешће возила млађих од 10 година у укупном
броју возила (око 60%), при чему треба предвидети да је у наредном десетогодишњем периоду
неопходно извршити замену комплетног постојећег возног парка и то за непромењен обухват
територије града Шапца на пословима управљања отпадом.

2.9. Распоред изношења - одвоза и депоновавања комуналног
отпада у градским и приградским месним заједницама
Распоред одвоза и удепоновавања комуналног отпада подразумева све евидентиране
имаоце смећа односно кориснике услуга распоређене по реонима и улицама градских и
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приградских месних заједница. (Јевремовац, Летњиковац, Јеленча, П.Причиновић, Мишар,
Мајур, Табановић и Богосавац).
У градском подручју по распореду обухваћено је 261 улица, а из приградских месних
заједница 176 улица, тј. у Јевремовцу 14, Летњиковцу 35, Јеленчи 23, Богосавцу и Поцерском
Причиновићу 36, Мишару 20, Мајуру 44 и Табановић 3 улице.
Програм изношења комуналног отпада из приградских месних заједница подразумева
затечено стање (31.12.2004. године) када је у питању техничка могућност и стање улица као и
идентификовање корисника. Обим збрињавања комуналног отпада у приградским месним
заједницама ће се повећавати када се стекну техничке могућности односно проходност улица.
Сходно Одлуци СО (Сл.лист 3/1999) комунални отпад се преузима из типизираних
посуда које обезбеђује сваки ималац комуналног отпада. Физичка и правна лица која немају
посуду за отпад или имају неодговарајуће посуде сами сносе ризик који проистиче дејством
Општинске одлуке о одржавању чистоће (Сл. лист СО 3/99).
Према категоријама типизираних посуда за отпад за одвоз се користе одговарајућа
специјална возила-аутоподизач за контејнере запремине 5м3 и аутосмећар за контејнере
запремине 0,9 до 1,1 м3 и типизиране канте запремине 80 литара.
У случајевима отежаног приступа специјалних возила, одвоз комуналног смећа се
реализује тракторским транспортом.
Распоред одвоза комуналног отпада од грађана односно физичких и правних лица
подразумева да ЈКП "Стари град" одвози отпад један пута недељно, имајући у виду да сваки
ималац отпада поседује одговарајућу запремину типизираних посуда.
Изузетно у зависности од густине насељености или природе делатности односно
околности локације типизираних посуда, комунални отпад се одвози и два пута недељно а по
изузетној потреби и више пута, у улицама и насељима где је извршена контернеризација
посуда.
Физичка и правна лица која немају посуде за отпад или имају неодговарајуће посуде,
сами сносе ризик који проистиче дејством Општинске одлуке о одржавању чистоће (Сл. лист
СО 3/99).
Категорија "осталог" отпада (како је дефинисано цитираном одлуком - чл. 3.) односи се
или у оквиру овога Распореда или по посебном Распореду.
У случају ратних околности, несташице горива, елементарних непогода (снег, поплава)
распоред изношења отпада ће се усклађивати са расположивим могућностима и уз сагласност
са представницима оснивача, а код обилних снежних падавина распоред ће се усклађивати и
примењивати и у складу са расчишћеношћу улице.
У улицама где су постављене типизиране посуде контејнери запремине од 0,9 - 1,1 m3 од
01.01.2004. године, не празне се и не узимају типизиране посуде запремине до 80 литара.
Табела 2.8.: Распоред изношења-одвоза отпада
Р.
бр.
1.
2.

Авде Карабеговића

3
VII

Дан вршења
услуге
4
Сваки дан

3.

Августа Цесарца- П .Причиновић

VI

Четвртак

4.

Адама Лазаревића (Ацомира Ивића)

IV

Пeтак

5.
6.
7.
8.

Академика Радовановића
Алексе Шантића (Шуваковићева)
Анте Богићевића
Андрије Глишић-Јевремовац

III
II
II
V

Среда
Уторак
Уторак
Понедељак

9.

Архимандрита Стевана Јовановића (Петра Тасића)

IV

Уторак

10.
11.

Бањичких Жртава (Жиће Марковић)
Бате Коена

IV
III

Уторак
Среда

12.

Балзакова

V

Четвртак

Улица

Реон

2

„Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

страна. 32

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

13.

Београдска

III

Уторак

14.

Бакал Милосава-Летњиковац

V

Четвртак

15.
16.

Београдска-Јеленча
Београдски пут - Мишар

V
V

Уторак
Уторак

17.

Богојављенска (М.Одреда)

IV

Среда

18.

Борачка

I

Четвртак

19.

Борачка-Мајур

II

Среда

20.
21.

Боре Тирић
Боре Тирић - Мишар

IV
V

Четвртак
Уторак

22.

Боривоја Милојевић (Бубања)

III

Четвртак

23.
24.
25.
26.

Босанска
Босанска-Мајур
Бранимира Ћосића
Бранка Радичевић (Д. Вулешевић)

II
II
IV
III

Уторак
Среда
Понедељак
Уторак

27.
28.

Браће Цинцара
Браће Недића

III
III

Пeтак
Уторак

29.

Браће Петровић (Јевремовац)

V

Понедељак

30.

Браће Југовића (А. Марић-Мајур II део преко обилазног)

VI

Среда

31.
32.

Брегалничка
Ваљевска

II
IV

Четвртак
Среда

33.

Ваљевско Партизанског одреда -Јеленча

V

Уторак

34.
35.

Васе Андолије (продужетак Партизанске)
Васка Попе (К Рацина, П.Причиновић)

II
VI

Cреда
Cреда

36.
37.

Ветерничка (М. Граора)
Видовданска ( 8 Марта)

II
IV

Понедељак
Уторак

38.
39.

Виктора Игоа (Париске Комуне)
Виљема Шекспира - П.Причиновић

VI
VI

Среда
Петак

40.
41.
42.

Васе Пелагић
Виљема Шекспира
Виљема Шекспира - П. Причиновић

III
III
VI

Среда
Пeтак
Пeтак

43.
44.

Видовданска (Партизанска Мајур III део)
Вићентија Ракића (М. Поповић)

VI
IV

Уторак
Понедељак

45.
46.
47.

Владе Јовановић
Владимира Станимировић П.Причиновић
Владимира Васић Летњиковац

I
VI
V

Среда
Четвртак
Четвртак

48.
49.

Владике Милентија Марковић (Д. Кулезића Бољшевика)
Владимира Поповића

III
V

Пeтак
Пeтак

50.

Владимира Карића

V

Пeтак

51.

Владе Зечевића - Табановић

II

Понедељак

52.

Владике Никадора Рузичића (Глише Милетић)

IV

Четвртак

53.
54.

Војводе Бојовића
В ојводе Бране

IV
IV

Среда
Четвртак
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55.
56.

Војводе Вука (Б. Стојковић II део)
Војводе Ј. Стојичевића (В. Враштановић)

IV
III

Уторак
Четвртак

57.

В ојводе Мишић

IV

Понедељак

58.
59.
60.

Војводе Путника
Војводе С. Степановић
Војводе Степе-Мишар

II
I
V

Четвртак
Четвртак
Уторак

61.

Војводе Путника-Мајур

VI

Уторак

62.

Војводе Бојовића - Мајур

VI

Среда

63.

Војвођанска

IV

Уторак

64.
65.
66.

Војвођанска - П.Причиновић
Војислава Илић (С. Јевтић)
Вука Караџића

VI
III
II

Пeтак
Понедељак
Пeтак

67.
68.

Вука Караџића - Мајур
Вука Караџић - Богосавац

VI
V

Уторак
Среда

69.
70.

Вука Караџић - Јеленча
Вука Цвијановић-П.Причиновић

V
VI

Уторак
Четвртак

71.

Вучедолска (М. Видовића)

III

Четвртак

72.

Гаврила Принципа (Б.Новаковић)

II

Понедељак

73.
74.

Гарашанинова
Господар Јевремова (М. Тита)

V
II

Пeтак
Уторак

75.

Грмићка

III

Уторак

76.
77.

Граничарска-Јеленча
Граничарска - Мајур

V
VI

Уторак
Понедељак

78.
79.

Главна улица-Јеленча
Гучевска

V
III

Уторак
Среда

80.

Даворина Јенка (Б.Зркича)

III

Среда

8l.

Далматинска

V

Среда

82.

Девет Југовића

II

Среда

83.
84.

Дебрцка
Делиградска (Б. Црномарковић)

IV
III

Четвртак
Понедељак

85.
86.

Десанке Максимовић (25 Мај)
Деспота Стевана Лазаревића (Насерова)

IV
I

Уторак
Среда

87.

Добропољска

I

Уторак

88.

Доситејева

I

Четвртак

89.
90.

Доситејева -Мајур (В.Благојевић)
Доситејева- Мишар

VI
V

Уторак
Уторак

91.

Др. Милорада Ђорђевића

V

Среда

92.
93.
94.
95.

Др. Андре Јовановић (Д.Остојић)
Др. Арчибалда Рајса (А.Мирковић)
Др. Аврама Винавера (В.Бођјошког)
Др. Дунића (З. Радишић)

I
VI
IV
IV

Уторак-петак
Среда
Понедељак
Понедељак

96.

Др. Лазе Петровић - П .Причиновић

VI

Четвртак
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97.

Драгиша Марковић -П .Причиновић

V

Четвртак

98.

Драгомира Кулезића Бољшевика-П.Причиновић

V

Четвртак

99.

Дринска -Мајур (Братство -Јединство)

VI

Понедељак

100.

Драгољуба Поповић -П .Причиновић

VI

Четвртак

10l.
102.

Драгише Пењина (Мачванска)
Дринска

III
V

Уторак
Пeтак

103.

Дринске дивизије (П.Бригада)

III

Пeтак

104.
105.

Др. Живка Јовановић Летњиковац
Др. Лазара Васића - П. Причиновић

V
VI

Четвртак
Пeтак

106.
107.

Драге Јоцић - Летњиковац
Драгољуба Филиповић

V
V

Четвртак
Пeтак

108.
109.
110.

Драгољуба Поповић-Летњиковац
Дунавска
Душана Слепчевић -Јевремовац

VI
III
V

Пeтак
Понедељак
Понедељак

Ill.
112.

23 Октобар-Јеленча
29 Новембар I део -Јевремовац

V
II

Уторак
Уторак

113.

29 Новембар II део -Јевремовац

V

Понедељак

114.

Ђенерала Драгутина Кушаковић (Ђуре Алфиревић)

V

Среда

115.

Ђенерала Пантелије Јуришић (Д. Слепчевић)

IV

Среда

116.
117.
118.
119.

Ђорђа Нешића
Ђукановић Сокак (Д.Јовичића до П. Смиљанић)
Ђурђа Бранковића (М.Бибића)
Ђуре Даничића (Ђуре Губеринић)

III
II
III
IV

Среда
Уторак
Четвртак
Пeтак

120.

Ђуре Пуцара-Старог-П .Пирчиновић

V

Четвртак

121.

Ђуре Јакшић (З.Квачановић)

III

Пeтак

122.

Железничка Колонија

I

Пeтак

123.
124.

Железничка -Мајур
Жике Поповицћ-Јеленча

VI
V

Понедељак
Уторак

125.

Жике Поповић до В. Хиц (С.Јевтић)

I

Четвртак

126.
127.
128.
129.

Живојина Мишића - П. Причиновић
Жике Поповић од В. Хиц (С.Јевтић)
Жичка (Л. Васић)
Завлачка

VI
II
V
II

Петак
Уторак
Среда
Пeтак

130.
131.
132.

Занатлијска (Иве Лоле Рибара)
Забрањска -Јеленча
Зеке Буљубаше

I
V
III

Четвртак
Уторак
Уторак

133.

Змај Јовина

III

Пeтак

134.
135.

Ивана Цанкара - Летњиковац
Ивањданска (7 Јули)

V
III

Четвртак
Понедељак

136.
137.

Иве Андрића (В. Лаушевић)
Иве Лоле Рибара- Табановић

V
VI

Пeтак
Среда

138.

Иве Андрића - Мајур

VI

Четвртак
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139.

Илије Бирчанина

I

Четвртак

140.
141.
142.

Илије Марковић
Илије Спириновца (В. Штрбачког)
Исидоре Секулић- Летњиковац

V
III
V

Среда
Четвртак
Четвртак

143.
144.

Јаворска (ЈНА)
Јадранска

III
IV

Понедељак
Среда

145.

Јанка Веселиновић

I

Понедељак

146.
147.

Јанка Цинцара (Мишар)
Јарачких жртава (Д. Јеличића)

V
II

Уторак
Пeтак

148.
149.

Јасеновачких жртава (А. Дундића)
Јалачка

III
V

Четвртак
Четвртак

150.

Јеврејска (Ш.Косијер до П.Лукине)

II-VI

Сваки дан

151.
152.
153.
154.

Јеле Спиридоновић-Савић (Н.Јеличић)
Јелене Анжујске
Јефимијина- Летњиковац (С.Маринковић)
Јована Ј. Змаја- П.Причиновић

II
V
V
VI

Среда
Четвртак
Четвртак
Четвртак

155. Јована Дучића (В.Цвијановић)

III

Четвртак

156. Јована Томића Белова
157. Ј ована Благојевић- П .Причиновић

III
VI

Четвртак
Четвртак

158. Јована Ђорђевића

IV

Четвртак

159. Јована Цвијића

II

Понедељак

160. Јове Курсуле
161. Ј осифа Панчић (П.Павловић)

IV
IV

Четвртак
Среда

162. Јоце Јовановић -Шапчанина (С.Пенезића)
163. Југ Богдана (Д.Живановић Трндић)

IV
III

Четвртак
Среда

164. Ј урија Гагарина

V

Среда

165. Кајмакчаланска
166. Кајмакчаланска - Мајур

I
VI

Четвртак
Уторак

V
I-VII

Пeтак
Сваки дан

169. Карађорђева - Мишар
170. Касарска
171. Касарска -П.Причиновић

V
III
VI

Уторак
Уторак
Четвртак

172. Књегиње Зорке (М. Радовановић)

IV

Петак

173. Кнез Иве од Семберије
174. Кнез Михајлова (М. Симић)

II
IV

Среда
Четвртак

175. Кнеза Лазара (М.Пијаде)

I

Уторак-петак

176.
177.
178.
179.

I
II
V
V

Уторак-петак
Четвртак
Среда
Петак

IV

Среда

167. Каонска (Летњиковачка I улаз)
168. Карађорђева

Кнеза Милоша (М. Беловуковић Деве)
Кнеза Мирослава (В. Туфегџић)
Книнска
Кнеза Часлава (Летњиковачка улаз II)

180. Коке Ђорђевић
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181. Колонија Мачве

II

Четвртак

182. Колубарска
183. Константина Фотића (Н. Јовановић)

IV
IV

Уторак
Пeтак

184. Колубарска - Јеленча

V

Уторак

185. Косанићева - Мајур
186. Косовска - Мајур

VI
VI

Уторак
Уторак

187. Космајска

II

Пeтак

III
VI
IV-VII

Понедељак
Четвртак
Понедељак

191. Косте Николић (Др. Жике Јанковић)
192. Краља Александра (М.Митровић)

IV
I

Пeтак
Понедељак

193. Краља Владислава (1. Максића)

III

Пeтак

194. Краља Драгутина (М. Петровић Ујке)
195. Краља Милана (Партизанска)

I
II-VII

Уторак-петак
Среда

196. Краља Милана (Партизанска, 17,19,21)
197. Краља Милутина (Ш.Косијер од П.Лукине)
198. Краља Петра I (А. Станковић)

V
II-VII
I

Понедељак петак
Сваки дан
Уторак-петак

IV
IV
II
I
I

Пeтак
Пeтак
Четвртак
Уторак-петак
Четвртак

204. Краља Милутина-Мајур (М.Петровић)
205. Крупањска

VI
VI

Понедељак
Среда

206. Кумановска

VI

Четвртак

207. Лазара Теодоровића (Ј. Ђурића)

II

Среда

208. Лазе Лазаревић

II

Среда

209. Лазара Васића - П .Причиновић
210. Леонарда Да Винчија (М.Перића до Краља Милутина)

VI
III

Пeтак
Пeтак

211. Леонарда Да Винчија (М.Перића од К. Милутина)
212. Летњиковачка I део

V
V

Пeтак
Пeтак

213. Летњиковачка II део
214. Лењинова -Јеленча

V
V

Четвртак
Уторак

215. Лешничка
216. Личка

VI
VI

Среда
Среда

217. Лозничка

VI

Среда

218. Лозничка- П .Причиновић

VI

Четвртак

219. Луке Стевића

V

Понедељак

220. Љубомира Павловић
221. Љубе Стојановић
222. Мајевичка

V
IV
II

Среда
Четвртак
Пeтак

188. Косовска
189. Коке Ђорђевић П.Причиновић
190. Косте Абрашевић

199.
200.
201.
202.
203.

Краља Радослава (Ј. Сегуље)
Краља Уроша (Н. Милетић)
Краљевића Марка (М. Штитарца)
Краљице Марије I део стари навип (М.Михајловић I део)
Краљице Марије II део (М. Михајловић II део)
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223. Марка Миљанова

VI

Понедељак

224. Мајке Југовић (М. Самарџића)
225. Мајора Александра Глишића (Ј. Живојиновић)
226. Мајора Гавриловића

IV
II
I

Пeтак
Среда
Четвртак

227. Македонска
228. Мачванских бригада - П .Причиновић

III
V

Уторак
Четвртак

229. Максима Горког

V

Среда

230.
231.
232.
233.

V
II
IV
V

Четвртак
Среда
Уторак
Уторак

234. Маршала Тита - Мишар
235. Маршала Тита- П .Причиновић
236. Масарикова

V
VI
VII

Уторак
Четвртак
Сваки дан

237. Марка Краљевића-Мајур (Љ. Бојић)
238. Мачванска (Н.Јерковића)
239. Мачванска -Мајур

VI
VII
VI

Понедељак
Сваки дан
Уторак

240. Меше Селимовић (Јордана Криловић)

III

Четвртак

241. Мике Петровић Аласа П .Причиновић (Б.Јовановић)
242. Милана Богишевић (Душана Дјурића)

VI
V

Четвртак
Среда

243. Милана Ђ. Милићевића (М. Савановића)

II

Среда

244. Милана Ђаковића - П.Причиновић
245. Милана Ракића (М.Дјаковић)

VI
IV

Четвртак
Пeтак

246. Милоша Обреновића
247. Милоша Поповића

V
VI

Уторак
Пeтак

248. Милесе Станојловић - Летњиковац
249. Милисава Куртовића (А. Радић Летњиковац)

V
V

Четвртак
Четвртак

250. Милића од Мачве (Б. Стојковића I део)
251. Милана Панића Сурепа
252. Миољданска

IV
III
V

Уторак
Среда
Пeтак

253. Милорада Шапчанина
254. Милоша Милојевић (Д.Зеленовић)

IV
IV

Четвртак
Петак

255. Милоша Обилића

IV

Уторак

256. Милоша Поцерца

VII

Сваки дан

257. Милоша Поцерца Мишар
258. Милоша Црњанског (В.Радосављевиц)

V
IV

Уторак
Пeтак

259. Милунке Савић (С.Јосиповић)
260. Милутина Бојић (Д.Радосављевић)
261. Мите Поповића (Белоцрквањска)

IV
III I
IV

Уторак
Понедељак
Среда

262. Митрополита Михајла Јовановић (П.Јовановић)
263. Мите Ценића

IV
V

Среда
Четвртак

264. Михајла Рашића (Ц. Бркић)

III

Четвртак

Мамутов сокак - Летњиковац
Маре Лукић Јелесић (В.Благојевић)
Маричка
Маршала Тита -Јеленча
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265. М. Јосиповића - Мајур

VI

Среда

266. Мишарска
267. Мишар 4,5,7,8,9 улаз

V
V

Пeтак
Уторак

268. Мишарска - Мајур

VI

Уторак

269. Мишарских Јунака - Јеленча
270. Младена Дјуричића (М. Девечерског)
271. Мокрањчева (М. Ивковић)

V
IV
IV

Уторак
Понедељак
Среда

272.
273.
274.
275.

V
IV
V
III

Пeтак
Понедељак
Уторак
Пeтак

276. Немањина

II

Уторак

277. Немањина Јеленча
278. Немањина - Мајур (М. Попадић)

V
VI

Уторак
Понедељак

279. Николаја Велимировића
280. Николе Пашић (Жикице Ј. Шпанца)

IV
IV

Петак
Среда

281. Николе Тесле - Летњиковац

V

Четвртак

282. Николе Чоловића (М. Богићевић)

IV

Четвртак

283. Никољданска (Летњиковачка уф. ВИ)
284. Нинка Перић -Летњиковац

V
VI

Пeтак
Пeтак

285. Норвешка (Д. Јовичића од П. Смиљанић)

III

Понедељак

286. Новопројектована
287. Новопројектована Чавић
288. Новопројектована - Мишар

V
VI
V

Пeтак
Среда
Уторак

289. Нушићева

I

Среда

290. Његошева

IV

Понедељак

I

Четвртак

292. Омладинска - Мајур (22 Децембар)
293. Омладинска П .Причиновић
294. Омладинских бригада- Јеленча

VI
VI
V

Понедељак
Четвртак
Уторак

295. Оридска

IV

Пeтак

296. Орловачка (Поцерска)
297. Ослобођења

IV
IV

Пeтак
Уторак

298. Остоје Спужа (М. Томића)
299. Павла Јуришића Штурма (Л. Туфегџића)
300. Павла Орловића - Мајур

V
II
VI

Среда
Среда
Среда

301. Панте Рабаџије (М. Чворић)

III

Четвртак

302. Партизанска
303. Партизанска - Јеленча

V
V

Уторак
Уторак

304. Пастерова Летњиковац (С. Ковића)
305. Петра Коцића

V
V

Четвртак
Среда

306. Пета Нова - Летњиковац

V

Четвртак

Молерова
Моцартова (Т. Манојловић)
Моше Пијаде - Јеленча
Невесињска (Ужичке Републике)

291. Омладинска
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307. Петра Лазића-Летњиковац

V

Четвртак

308. Петра Сокољанина (С.Јовановић)
309. Петра Бајатовића
310. Пионирска

II
IV
II

Среда
Четвртак
Среда

311. Подринска
312. Подринска - Мајур
313. Подринска -Јеленча

III
II
V

Уторак
Среда
Уторак

314. Пољопривредна

II

Четвртак

I-VII
V
I-VII

Сваки дан
Уторак
Понедељак петак

318. Посавотамнавска
319. Посавска

IV
III

Пeтак
Пeтак

320. Поцерска - Јевремовац
321. Поцерска - Мајур

V
VI

Понедељак
Уторак

322. Поцерска (Јевремова до моста)
323. Поцерска (Јевремова од моста до краја)

III
I

Среда
Среда

324. Првомајска - Јевремовац
325. Првомајска - Јеленча

V
V

Понедељак
Уторак

326. Првомајска
327. Призренска

III
III

Пeтак
Пeтак

328. Прославска

II

Пeтак

329. Проте Глигорија Бабовић (В.Зечевић)

III

Среда

330. Проте Матије (М. Станојловић)

I

Четвртак

331. Проте Матеје Ненадовић

V

Уторак

332. Проте Пауна Протића (Летњиковачка улаз IV)
333. Проте Смиљанића I део од улице Војислава Илића

V
I

Пeтак
Четвртак

334. Проте Смиљанића II део од улице Војислава Илића

III

Понедељак

335. Пуковника Крсте Смиљанића-Летњиковац (Л. Стевић)

V

Четвртак

336. Пушкинова (Р. Лалића)

III

Четвртак

337. Пупинова - Мајур
338. Пилота Танасића (Камичке ливаде)
339. Радничка I део Мајур

VI
II
VI

Уторак
Четвртак
Уторак

340.
341.
342.
343.
344.

II
VI
V
VI
IV

Среда
Четвртак
Понедељак
Четвртак
Пeтак

345. Ранка Алимпића (Р. Шешића)
346. Ранка Лазаревић
347. Ранка Лазаревић П .Причиновић

IV
III
VI

Среда
Пeтак
Четвртак

348. Ратних Инвалида
349. Радничка

II
I

Уторак
Четвртак

315. Поп Лукина
316. Поп Лукина-Мишар
317. Попа Карана

Радивоја Марковић - Мајур
Радоја Домановић
Радничка -Јевремовац
Радована Вуковић -П.Причиновић
Раје Дамњановић (Д.Костића Гуте)
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350.
351.
352.
353.

Рађевска (М.Јосиповић Мајур)
Ресавска
Рудничка
Роберта Толингера - П. Причиновић

II
V
II
VI

Среда
Пeтак
Пeтак
Четвртак

354. Савска

II

Среда

355. Светог Саве (М. Митровић Мајур)
356. Светогорска (Лењинова)
357. Седма нова Летњиковац

VI
IV
V

Уторак
Понедељак
Четвртак

358. Секуле Гавриловић (Пете козарацке бригаде)

II

Пeтак

359. Сервантесова (Летњиковачка улаз В)

V

Петак

360. Саве Мркаља

IV

Четвртак

361. С. Костића
362. Симе Катића Летњиковац

V
V

Четвртак
Четвртак

363. Симе Милојевић (С. Плавшић)

IV

Понедељак

364. Симе Тројановић (С. Ореље)
365. Синдјелићева

V
I

Петак
Четвртак

366. Слободана Јовановића

V

Четвртак

367. Солунска
368. Солунска -Мајур

VI
VI

Среда
Уторак

369. Срдан Илије (С. Филиповић)

III

Четвртак

370. Сремска
371. Сретењска (27 Марта)

I
V

Понедељак
Понедељак

372. Српских Витезова (А. Марић Мајур до обилазног пута)
373. Станоје Главаша (Н. Влашког)

VI
III

Среда.
Четвртак

374. Старог Вујадина - Мајур

VI

Среда

375. Станимира Јовановић - Летњиковац

V

Четвртак

377. Стевана Чолића (Ж. Трнинића)
378. Стеријина (С. Трифуновић)

III
II

Пeтак
Четвртак

379. Станислава Радић (Табановић)

III

Четвртак

380. Стевана Дечанског
381. Степе Степановић - П.Причиновић

VI
VI

Среда
Пeтак

382.
383.
384.
385.

Стефана Првовенчаног (Л. Срнић)
Стојана Бошковић (В. Матић)
Стојана Новаковић
Стојана Чупић

V
III
V
III

Понедељак
Четвртак
Пeтак
Уторак

386. Сувоборска Летњиковац (Главноградска)

V

Четвртак

387. 7 Октобар II део - Јевремовац
388. 7. Октобар I део - Јевремовац

V
II

Понедељак
Уторак

II-V
IV
VI
V

Понедељак
Понедељак
Понедељак
Пeтак

376. Стевана Сремца (М. Вуковић)

389.
390.
391.
392.

7 Јули - Јевремовац
Таковска
Табановачка - Мајур (Пере Савић)
Твртка Првог (Летњиковачка улаз III)
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393. Текеришка

VI

Среда

394. Тимочка - П. Причиновић
395. Травнице I део Мајур

VI
VI

Пeтак
Понедељак

396. Трећа Нова - Летњиковац

V

Четвртак

397. III. Коњичког Пука

IV

Четвртак

398. Тршићка
399. Тоше Бојанића

VI
V

Среда
Четвртак

400. Ћирила и Методија (23 октобар)
401. Ужичке Републике - Јеленча

III
V

Пeтак
Уторак

402. Уроша Предића
403. Ускочка

IV
V

Четвртак
Пeтак

404.
405.
406.
407.

Устаничка
Филипа Вишњића
Француска
Фрушкогорска

V
V
III
V

Пeтак
Уторак
Пeтак
Пeтак

408. Фрушкогорска - Јеленча

V

Уторак

409. Фрушкогорска- Мајур

VI

Понедељак

410. Хајдук Вељкова (Н. Хероја)

V

Пeтак

411. Хајдук Станка

II

Четвртак

412.
413.
414.
415.

Хајдук Станка - Јеленча
Херцеговачка
Хиландарска (Б. Срнић)
1300 Каплара ( М. Јовановић)

V
III
III
IV

Уторак
Пeтак
Понедељак
Уторак

416. Хиландарска - Мајур (Р. Видојевић)

VI

Понедељак

I

Понедељак

418. Цара Душана Мајур (Н. Јеличић)

VI

Понедељак

419. Цара Лазара - Мајур (Партизанска од центра до обилаз.

VI

Уторак

VI

Уторак

II

Понедељак

422. Церска- Јевремовац

V

Понедељак

423. Церска - Мишар
424. Церска - Мајур
425. Церске Битке

V
VI
V

Уторак
Понедељак
Уторак

426. Цветни трг (Трг М. Пијаде)
427. Цицварића (П.Савић)
428. Чокешинска

I
II
III

Уторак-петак
Четвртак
Среда

429. Четврта нова - Летњиковац

V

Четвртак

430. Чеврнтија

IV

Четвртак

431. 6 пука (29 новембар)
432. Шеста нова - Летњиковац

II
V

Пeтак
Четвртак

433. Шабачка - Мајур
434. Шафарикова - Мишар

VI
V

Понедељак
Уторак

417. Цара Душана

Царице Милице (Парт. Мајур део старе трасе од гробља
до обил. Пута)
421. Церска
420.
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435. Шабачка – Јеленча
436. Школска - Мајур

V
VI

Уторак
Уторак

437. Шумадијске дивизије (Кадињача)

VI

Среда

2.10. Приказ стања примарне селекције, рециклаже и третмана
рециклабилног отпада
Циљ раздвајања отпада по врстама је њихово поновно коришћење на неком другом
месту и обично за другу намену. Тренутно, највише је заступљено издвајање одбачених
рециклабилних материјала на самом месту настајања од стране индивидуалних сакупљача
(сакупљачи директно „узимају“ из канти или контејнера за отпад) или на месту одлагања
(депонија/сметлишта).
У Шапцу постоји у извесној мери и организовано сакупљање корисних компоненти из
комуналног отпада. Из досадашње праксе ЈКП „Стари Град“ јасно је да се спроводи само
ограничено одвојено прикупљање и то: папира, алуминијумских лименки и PET амбалаже. За
примарну селекцију папира тренутно је распоређено 7 контејнера од 1,1 m3 а врло брзо у првом
кварталу 2010.године биће распоређено још 15 контејнера, тако да ће укупно бити 22
контејнера за папир. Што се тиче алуминијумских лименки распоређено је 15 кошева.
Прикупљање PET амбалаже тренутно, на основу уговора са ЈКП „Стари Град“ обавља
предузеће „А +“ д.о.о. Београдски пут бб, 15000 Шабац. На основу разговора вођеног са
представницима ЈКП може се претпоставити да ће доћи до ограниченог раста одвојеног
прикупљања PET амбалаже (и остале пластике) до 2012. од 10%.
Из претходног се може закључити да је примарна селекција искористивих материјала из
комуналног отпада у Шапцу тек у зачетку и да је у ЈКП покренута у циљу испуњавања законске
обавезе регулисане Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09).
На основу дописа ЈКП „Стари Град“ Шабац од 29.12.2009.године јасно је да је када је
домен примарне селеције и рециклаже уопште у питању, потребна додатна едукација
руководећег и стручног кадра и особља запосленог на сакупљању комуналног отпада.
Под рециклажом комуналног отпада се подразумева искоришћење корисних
компоненти из комуналног отпада и то издвајање:
- метала, папира, стакла, пластичних материјала,
- органског дела отпада,
- отпада из административног дела (продавнице, административне зграде).
У Шапцу постоји три предузећа које се баве сакупљањем секундарних сировина и
неколико мањих која углавном сакупљају метале.
Највеће предузеће је „ИНОС Напредак“. Основна делатност предузећа је сакупљање,
сортирање и примарна прерада индустријског отпада, односно рециклажа секундарних
сировина: гвожђа, бакра, алуминијума, цинка, олова, папира и сличног. Предузеће се претежно
бави сакупљањем сировина из индустрије. Поред рециклаже, као основне делатности,
предузеће се бави и трговином на велико и мало и то претежно металном робом и
грађевинским материјалом.
Делатност предузећа обавља се у седишту предузећа у Шапцу, у пословном простору
површине 460 m2, са продајним простором површине 920 m2 и магацинским простором
површине 620 m2. Производна делатност предузећа одвија се у производном центру лоцираном
на Думачи код Шапца, где се располаже пословним и производним простором укупне
површине 3.500 m2 са отвореним складишним простором површине 1.300 m2. Издвојене
пословне јединице предузећа налазе се у Богатићу и Коцељеви. Опрему је технички и
технолошки потребно обновити кроз набавку машина (шредер за челичне лимове и обојене
метале, хидрауличне маказе за сечење челичног отпада и др.).
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-

У пословању предузећа постоје проблеми у:
редукованим изворима секундарних сировина због недовољне искоришћености
капацитета у индустријским постројењима,
недефинисаност и непрецизност пореске регулативе код откупа секундарних сировина,
потешкоћама у пласману и наплати на домаћем тржишту,
превеликим административним баријерама код добијања дозволе за извоз секундарних
сировина итд.
У погону „ИНОС Напредак“ се врши одвојено сакупљање, као и сепарација следећих

отпада:
1. Отпадни папир
Отпадни папир се допрема камионски или специјалним контејнерима за превоз папира.
Отпадни папир се разврстава, а затим балира на уређају за балирање. Годишње се преради 60800 t следећег квалитета:
- резанци 8%
- архива 10%
- натрон папир 2%
- картон 80%.
Отпадни папир (архива) се не балира и као такав се у ринфузном стању продаје
фабрикама хартије. Нус производ, чврсти отпад се одлаже на депонији.
2. Отпадна пластика
- Отпадна фолија се балира и као таква продаје.
- Отпадан ПП и ПЕ пластика се продаје ринфузно, или се рециклира на дробилици где се
добија гранулација 30-50 mm и као таква се продаје на тржишту.
- Комадни ПВЦ се пласира на тржиште у ринфузном стању или се рециклира на
дробилици где се добија 30 – 50 mm. Укупно се годишње рециклира око 100 t. Нема нус
производа.
3. Челични отпад
Рециклажа се врши на основу стандарда прерађивачке индустрије:
- отпадно гвожђе (годишње се рециклира 5000 t)
- отпадни ауто лимови (годишње се рециклира 5000 t)
- легирани челични отпадак (годишње се рециклира 50 t)
- сиви лив (годишња производња око 1500 t).
4. Отпадни акумулатори
Годишња прерада акумулатора је око 150 t акумулатора.
5. Отпадно олово
Годишња обрада је око 200 t олова.
6. Отпадни алуминијум
Годишњи капацитет је око 1000 t.
7. Отпадни бакар
Годишња производња је око 800 t.
8. Отпадни цинк
Предузеће „ХЕМИКО“ из Шапца поседује ливницу обојених метала, која служи за
прераду секундарних сировина од обојених матала. Производни капацитет је 30-500 kg/h.
Годишња производња је око 20 t.
Предузеће „Ђолекс“ д.о.о. се налази у Шапцу и бави се сакупљањем, сортирањем и
прометом секундарних сировина.
За сва три предузећа која се баве рециклажом постоје важеће дозволе и регистрације као
и добијене су сагласности на Анализе утицаја од стране надлежног Министарства за заштиту
природних богатстава и животну средину.
9. Третман акумулатора
Третман акумулатора се врши у погонима рудника и топионице у Зајачи која је у
саставу концерна „Фармаком МБ“ Шабац. Топионица има одобрену Студију о процени
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утицаја пројекта на животну средину од стране Министарства за заштиту животне средине.
Акумулаторе доносе индивидуални сакупљачи, као и организације које сакупљају секундарне
сировине. Овај погон, који ради више од 20 година, је реконструисан а технологија је
иновирана. Уграђена је италијанска опрема за процес дезинтеграције акумулатора са
рециркулацијом технолошких вода, којим је унапређена технологија и побољшани услови у
циљу постизања захтева заштите животне средине. Овај центар је у ствари шири центар за
прераду акумулатора у Србији. Коришћени акумулатори представљају значајан извор сировина
за секундарну производњу олова. Капацитет топионице и рафинације је око 35.000 тона
секундарног олова годишње.
Тренутно коришћење секундарних сировина у привреди Региона је занемарљиво. Цене
секундарних сировина на домаћем тржишту су ниже за 30% у односу на цене на светским
берзама и приказане су у табелама 2.9 и 2.10.
Табела 2.9. Тренутне цене секундарних сировина на домаћем тржишту (дин/kg) –
депонија „Винча“ Београд
Мешани папир и талас
2,50
Остали папир
2,00
Несортирани папир (архива)
6,00
Бакар без примеса
230,00
Бронза
80,00
Месинг без примеса
115,00
Олово меко без примеса
35,00
Олово акумулаторско без примеса
10,00
Гвожђе
4,00
а.) дебљине 3 - 5 мм
4,20
б.) дебљине преко 5 мм
4,50
Алуминијум без примеса
30,00
Гус
5,00
Бакарни хладњаци
70,00
Алуминијумски хладњаци
20,00
Цинк
20,00
Прохром
40,00
Стара лимовина
2,00
Тврда пластика-откуп
8,00
Мека пластика-откуп
5,00
"ПЕТ" амбалажа-откуп
4,00
Алуминијумске лименке
30,00
Извор: ЈКП „Градска чистоћа“ Београд
Табела 2.10. Цене секундарних сировина у откупу - Шабац
Гвожђе
Лимовина (каросерије аутомобила)
Бакар
Месинг
Алуминијум
Олово
Коришћени акумулатори
PET
Папир
Стакло
Извор: „ИНОС Напредак“ Шабац
*Тренутно нико у земљи не откупљује стакло
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5 – 10 дин/кг
1 – 2 дин/кг
*
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Табела 2.11. Тренутне цене обојених метала на Лондонској берзи
Алуминијум
Бакар
Цинк
Никл
Олово
153.678,00
536.702,12
159.312,86
1.563.490,70
157.410,18
152.361,18
520.555,05
158.715,72
1.497.750,30
158.715,72
153.927,07
525.402,46
161.779,75
1.485.101,75
166.505,90
150.842,16
514.796,10
163.485,00
1.469.911,80
162.613,08
144.588,60
488.094,75
153.679,50
1.331.167,50
149.711,25
145.846,61
467.192,70
148.051,02
1.297.757,50
142.220,00
151.610,14
505.944,30
159.782,82
1.266.765,40
149.947,90
150.825,30
498.618,80
160.053,88
1.270.995,85
153.373,49
153.957,03
507.388,22
169.014,29
1.298.516,00
156.927,04
*Цене су преузете са Лондонске берзе обојених метала (ЛМЕ), и дате су у РСД по 1 тони.

2.11. Друге опције третмана
Уколико се жели одрживи систем управљања отпадом, неопходно је сагледати
заступљеност свих опција третмана отпада.
Компостирање
С обзиром на препоруке дефинисане Националном Стратегијом за управљање отпадом,
као и с обзиром на Директиву о депонијама ЕУ и забрану одлагања биодеградабилног отпада на
депоније, компостирање је добило на значају као алтернативна опција третмана
биодеградабилног отпада. На административном подручју Шапца, није заступљено
компостирање као начин третмана отпада, и поред тога што има доста могућности за његово
увођење.
Анаеробна дигестија
Третман комуналног отпада анаеробном дигестијом у административном подручју
Шапца, није заступљен.
Инсинерација отпада
У подручју обухваћеном Локалним планом за управљање комуналним отпадом и шире
на нивоу региона Шабац – Сремска Митровица не постоји изграђено ни једно постројење за
инсинерацију отпада, тако да овај поступак третмана није заступљен.
Остали системи третмана отпада
У подручју обухваћеном Локалним планом за управљање комуналним отпадом и шире
на нивоу региона Шабац – Сремска Митровица нису заступљени ни други видови третмана
отпада као што су пиролиза, гасификација, плазма технологија, солидификација,
неутрализација.
Отпад као гориво
Постоји интенција да се поједине врсте индустријског отпада из Шапца користе у
цементарама. Сада се тај отпад повремено користи у цементари у Косјерићу. Такође постоји и
недозвољено сагоревање гума у цигланама које се врши без икакве контроле и пречишћавања
отпадних гасова.

2.12. Одлагање отпада на постојећој депонији, количине, врста,
године експлоатације
Одлагање отпада на постојећој депонији врши се од 1991. године тј. преко 18 година, а
депонија је површине 18,5 ha. Може се истаћи да је у овом периоду одложено преко 500000
тона отпада. Депонија се свакодневно насипа земљом тј. слојем од преко 80 cm, те је количина
земље потребна за годину дана око 25000 m3.

„Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

страна. 46

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

Локација депоније

Слика 2.7. – Положај постојеће званичне депоније „Дудара“ у односу на Град
На наредној слици приказана је депонија „Дудара“ и то део који је достигао завршну
контуру

Слика 2.8. – Званична депонија „Дудара“ (поглед са савског моста)
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На слици 2.9. дат је изглед депоније „Дудара“ у крајњем источном завршном делу у
којем се још увек врши одлагање отпада.

Слика 2.9. - Депонија „Дудара“ (поглед из ул. Јанка Веселиновића)
Сакупљени отпад са подручја града и сеоских насеља у садашњем стању се може
депоновати једино на депонију „Дудара“ која не испуњава минималне захтеве за ове намене.
Зато су надлежни градски органи покренули активности на санацији овог простора и његовом
прилагођавању законом прописаним нормама. Након спровођења пројектованих мера депонија
ће бити спремна да у ограниченом временском периоду прими количине отпада који се
генерише на подручју града Шапца, до изградње регионалне депоније у Јарку. Без обзира на све
предузете активности, не очекује се да ће овај период бити краћи од 2 година, у ком року се
мора збрињавати настали отпад. По изградњи регионалне депоније и постројења за секундрну
сепарацију у Јарку, претоварне станице и рециклажног дворишта у Шапцу овај објекат ће се
сaнирати и затворити. Постоје размишљања о искоришћењу депонијског гаса.

2.13. Постојећи третман индустријског и опасног отпада
2.13.1. Поступање са индустријским отпадом
-

Проблем одлагања индустријског отпада се решава на следеће начине:
одлагањем на посебна складишта или депоније у кругу фабрика;
на мешовита и/или индустријска одлагалишта;
одлагањем на комуналне депоније (инертан индустријски отпад).

Углавном, у Шапцу свако индустријско постројење има дефинисан начин сопственог
сакупљања, третмана и одлагања отпада, мада ови подаци нису били доступни ауторима Плана.
Карактеристике поступања са индустријским отпадом су:
1. Поступање са индустријским отпадом није у складу са законским захтевима.
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2. С друге стране, у Србији не постоји депонија или трајно складиште опасног отпада и
које задовољава основне критеријуме безбедног одлагања, односно не постоји постројење за
трајно уништење опасног отпада.
3. Генератори отпада принуђени су да проналазе решења, која нису у складу са
техничким нормама заштите животне средине и то одлагањем на привремена одлагалишта
углавном у кругу предузећа и то врло често на неадекватан начин (у пластична и метална
бурад, у пластичне вреће, на бетонске платое често без надстрешнице, у разне неадекватне
бетонске или друге касете, у резервоаре).
4. Генерисање опасног отпада у задњих десет година је знатно смањено због изузетно
малог коришћења производних капацитета. Постоје велике количине раније створеног отпада,
који није ускладиштен и обезбеђен на адекватан начин тако да се мора хитно решавати овај
проблем поготову ако, што је реално очекивати, дође до повећања производње што ће изазвати
стварање нових количина опасног отпада и погоршати и овако лоше стање.
5. Рециклажа отпада у индустријским оквирима се највећим процентом односи на
рециклажу метала и амбалаже и то:
- враћањем амабалаже добављачу на поновно коришћење
- давање амбалаже сакупљачима на даљу прераду.
У Шапцу су радиле или раде поједине фабрике хемијског комбината Х.И. „Зорка“ које
су генерисале или генеришу следеће врсте опасног отпада:
- Пиритна изгоретина (отпад из пржионице пирита Зорка - Шабац) – тренутно на
депонијама има око 1.200.000 тона. Постоје две депоније на које је одлаган отпад –
Мишар/Орашац и друга депонија, смештена у индустријској зони. Извршена је
карактеризација и категоризација. Решење за овој отпад је коришћење као сировине у
цементарама. Више се не производе нове количине пиритних изгоретина. Урађен је
пројекат рекултивације депоније пиритне изгоретине на локацији Мишар/Орашац а
прошле године је пробно отишао један контигент у цементару „Титан“ у Косјерићу.
- Фосфогипс („Зорка - Минерална ђубрива“) настао при производњи фосфорне киселине.
Неадекватно је одложен на депонији на обали Саве, и тренутно има око 20.000 т.
Инспекција је наложила да се уради категоризација и карактеризација код надлежних
организација, али до сада није урађена. Испитује се могућност коришћења у
цементарама. Иначе када фабрика фосфорне киселине ради, при производњи 1 тоне
фосфорне киселине настаје 3 т фосфогипса.
- Депонија „јаросит талога“ - отпадни Pb-Ag муљ („Зорка - Обојена металургија“) који је
настао из хидрометалуршких процеса, тренутно је депонован на обали Саве. Количина
отпада је око 400.000 т. Фабрика тренутно не ради, али постоји могућност да почне са
радом. Овај отпад се депонује од 1990. године. Постоји могућност да се олово и неки
други метали издвоје из отпада и врате у процес.

Слика 2.10. – Позитиван пример поступања са индустријским отпадом у складу са Законом
(Предузеће „СОМЕХ“ доо Шабац)
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На основу приказаних података, може се закључити да су основни проблеми у области
управљања опасним отпадима:
- Не постоји ефикасна хоризонтална и вертикална административна и стручна
организација за управљање опасним отпадом у Региону,
- Не постоји едукација становништва о опасном отпаду, начину поступању, обавези
рециклаже, тако да су веома изражени страхови јавности од опасног отпада и његовог
третмана,
- Не постоји комплетна база података са идентификацијом свих генератора у складу са
прописима и директивама ЕУ,
- Није извршена карактеризација целокупног опасног отпада у складу са националним
законодавством и директивама ЕУ,
- Не постоји стратегија управљања опасним отпадима у Региону,
- Нису утврђени оптимални и дозвољени технолошки поступци за третман и прераду
опасног отпада,
- Нису снимљени и утврђени капацитети постојећих система за прераду отпада који би
могли да послуже за прераду већих количина, а који сада не раде пуним капацитетом,
- Нису јасно дефинисани генератори секундарних сировина, нити одређени потенцијални
корисници секундарних сировина,
- Нерешено питање транспорта опасног отпада или секундарних сировина до сакупљача,
- Постојећа складишта у оквирима фабрика су привременог карактера, без грађевинске и
употребне дозволе,
- Не постоји одобрена локација депоније опасног отпада,
- Не постоји постројење за спаљивање опасног отпада,
- Само делимично су разматране могућности и направљен план искоришћења постојећих
технолошких производних поступака који би се могли користити за прераду одређених
врста и типова отпада (цементаре, ливачке пећи и сл.),
- Не постоји план санације земљишта контаминираних опасним отпадом, нити санације
дивљих индустријских депонија опасног отпада,
- Просторним планом Србије нису предвиђене локације за изградњу постројења за
третман опасних отпада,
- У фабрикама не постоје програми управљања опасним отпадима, као ни процедуре за
поступање са опасним отпадима,
- У фабрикама, углавном, не постоје посебна лица или службе задужене за евидентирање
опасних отпада.
Неопасан (инертан) отпад генератор одлаже у сопствене контејнере (најчешће већих
запремина као што су контејнери од 5 м3) које комунално предузеће на основу склопљеног
уговора, редовно одвози и празни.

2.13.2.

Биохазардни отпад

Медицински отпад
У укупном загађењу животне средине медицински отпад не заузима велики део, али је
он потенцијално међу најопаснијим врстама отпада, јер може да доведе до зараза и тровања.
Загађење које долази из здравствених установа је специфично и може да буде веома опасно,
како по здравље људи који раде у здравственим установама, тако и по здравље околине,
односно становништва, и екосистема у којем се тај отпад складишти.
Одлагање различитих категорија медицинског отпада у Србији се до 2008. године
обављало на различите начине у различитим здравственим установама.
Поједине здравствене установе користиле су метод спаљивања целокупног отпада у
сопственим спалионицама, као основни и једини метод збрињавања медицинског отпада.
Поменуте спалионице су најчешће радиле без контроле и надзора, на температурама које нису
адекватне за безбедно спаљивање медицинског отпада, па су се јављали проблеми везани за
безбедносне стандарде и емисију гасова.
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У другим здравственим установама употребљене игле и шприцеви, тупфери од вате,
завојни материјали и друге категорије углавном инфективног отпада у већини случајева се
заједно са комуналним отпадом одлагао на депонијама.
У складу са проценама Светске здравствене организације, у болницама у Србији се
ствара просечно 1,8 кг медицинског отпада по болесничком кревету дневно, од чега око 0,5 кг
чини инфективни медицински отпад. Ова количина сразмерна је количини и просеку који важи
за земље Источне Европе. Све здравствене установе у Србији годишње стварају око 48 000 тона
отпада. Око 9 600 тона овог отпада може се сматрати опасним отпадом.
И у Шапцу до средине 2008. године поступање са опасним медицинским отпадом није
било регулисано у складу са Законом. Руковање инфективним медицинским отпадом као и
третман истог пре одлагања је до јула 2008. године било неадекватно пре свега због
непостојања одговарајућих система за третман ове категорије отпада, а такође и због неувођења
обавезних процедура у рад здравствених радника и сарадника. У процесу збрињавања
инфективног медицинског отпада недостајале су и мере за његово обележавање, транспорт и
адекватан третман за претварање категорије опасног у категорију неопасног медицинског
отпада.
Инфективни и патоанатомски отпад се уништавао спаљивањем у неадекватној пећи за
спаљивање у кругу болнице. Сав отпад намењен спаљивању је претходно мерен. О количини
отпада намењеног спаљивању је вођена евиденција. У периоду од 01.01.2007. – 31.12.2007.
године укупно је спаљено 21.478 кг отпада. Може се закључити да сегрегација отпада није
правилно вршена. Узимајући у обзир да се спаљивао инфективни и патоанатомски отпад
количина од 21.478 кг, односно 35,44 кг по болесничкој постељи за годину дана указује на то да
се ради о малим количинама отпада и да је један део инфективног и патоанатомског отпада
завршавао на депонији као комунални отпад.
На подручју града Шапца постоје три здравствене установе Општа болница Шабац, Дом
здравља Шабац и Завод за јавно здравље Шабац. У оквиру Дома здравља постоје издвојене
амбуланте на целој административној територији, као и самог града. Поред њих медицински
отпад се генерише у већем броју приватних лекарских и стоматолошких ординација, као и у
Геронтолошком центру.
Поред здравствених установа медицински отпад се генерише и у ветеринарским
установама. У Шапцу постоје две ветеринарске установе и то ветеринарски специјалистички
институт и ветеринарска станица њена мрежа станица од државних установа, а поред њих
постоји и већи број приватних ветеринарских амбуланти.
Под медицинским отпадом се подразумева сав отпад настао приликом пружања
здравствене заштите људи и животиња. У односу на састав, особине и порекло може се
класификовати у седам главних категорија:
- Комунални отпад
- Инфективни и потенцијално инфективни отпад
- Употребљени оштри медицински инструменти
- Патоанатомски отпад
- Хемијски отпад
- Фармацеутски отпад, укључујући и цитостатике
- Судови и боце под притиском
Комунални отпад чине остаци хране из кухиња, папирна, пластична и стаклена
амбалажа коришћена у медицинске и немедицинске сврхе (боце од инфузионих раствора,
ампулираних лекова (сем вакцина), заштитни поклопци од игала, папирни остаци у коме су
паковани шприцеви, игле, маске, капе, рукавице...).
Инфективни и потенцијално инфективни отпад обухвата употребљене завојне
материјале, газе, вате, компресе, шприцеве, системе за интравенску апликацију лека уколико је
у истом присутна крв, рукавице, отпад са дијализе, трансфузије, лабораторије као и сав остали
употребљени материјал за који здравствени радник процени да је инфективан, поштујући
принцип опреза.
Употребљени оштри медицински инструменти: игле са шприцева и система за
интравенску апликацију лека, скалпели, полупане епрувете и друго стакло, као и други оштри
коришћени медицински инструменти.
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Под патоанатомским отпадом подразумевају се препознатљиви делови тела, органи и
ткива.
Хемијски и фармацеутски отпад обухвата хемикалије и лекове укључујући и
цитостатике са протеклим роком трајања, хемикалије из процеса рада, концентроване и
разблажене остатке цитостатика, живу из поломљених термометара и тензиометара, фиксир и
развијач који настају приликом развијања филмова...
Судови и боце под притиском најчешће садрже инертан гас и аеросоле, који могу
експлодирати приликом сагоревања или случајног пробијања.
Од укупно насталог медицинског отпада у једној здравственој установи око 75% чини
безопасан комунални отпад, око 20% инфективни, 3% хемијски и фармацеутски и по 1% чине
патоанатомски и радиоактивни отпад, односно од укупно насталог медицинског отпада 25%
чини опасан отпад који захтева посебно поступање и одлагање.
У циљу успостављања здравствено безбедног и еколошки прихватљивог начина
поступања са отпадом Министарство здравља Републике Србије је 2007. године покренуло
пројекат “Техничка подршка у управљању медицинским отпадом” који финансира Европска
унија.
Донацијом Европске уније преко Европске агенције за реконструкцију Министарство
здравља Републике Србије је 2007. године доделило Општој болници Шабац као Центру за
третман медицинског отпада – ЦМТ, на нивоу Управног округа, систем за стерилизацију
инфективног медицинског отпада који се састоји уз два аутоматска парна стерилизатора,
дробилице за уситњавање стерилисаног отпада, као и специјално наменско возило за транспорт
инфективног медицинског отпада. Поред тога добијени су контејнери за третман отпада као и
остала пратећа опрема.
Пре започињања рада извршена је едукација кадрова, и то:
- лица одговорних за управљање медицинским отпадом у својим установама
- возача задужених за преузимање и транспорт отпада
- оператера задужених за рад у погону за третман инфективног отпада а затим и већине
запослених здравствених и нездравствених радника у здравственим установама.
Општа болница Шабац је донела Правилник о управљању медицинским отпадом којим
се уређује начин и поступци управљања медицинским отпадом, План управљања медицинским
отпадом, као и различите безбедоносне процедуре за рад. Планом управљања медицинским
отпадом дефинисана су задужења, потребе за потрошним материјалом, идентификована су
места настанка и количине медицинског отпада, начин његовог разврставања, паковања и
обележавања, дефинисани су путеви и начини транспорта, поступање са сваком од издвојених
врста отпада, поступци стерилизације и млевења инфективног медицинског отпада, начин
формирања протокола у који се уносе сви подаци о стерилизацији, резултатима контроле као и
начин привременог одлагања и преузимања стерилисаног и уситњеног медицинског отпада од
стране ЈКП.
Управљање медицинским отпадом чине следеће активности:
- Класификација и сегрегација отпада
- Паковање и обележавање отпада
- Сакупљање и транспорт отпада до ЦМТ
- Привремено складиштење (одлагање) отпада
- Мерење отпада и припрема за третман
- Третман отпада (стерилизација и дробљење) отпада
- Вођење евиденције отпада у ЦМТ
Класификација и сегрегација отпада се врши на месту његовог настанка.
На основу Европског каталога отпада а користећи различито обојене ПВЦ вреће и
кутије за оштре предмете:
Комунални отпад се одлаже у наменске посуде чија је унутрашњост обложена црном
ПВЦ врећом;
Инфективни и потенцијално инфективни отпад се одлаже у наменске посуде чија је
унутрашњост обложена жутом ПВЦ врећом;
Употребљени оштри предмети се одлажу у жуте кутије за оштре предмете;
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Патоанатомски отпад се одлаже у наменске посуде чија је унутрашњост обложена
браон ПВЦ врећом;
Жуте вреће са ознаком за инфективне материје, као и црне вреће за комунални отпад се
пуне до до 2/3 запремине како би се могле везати слободним крајевима. Жуте кутије за оштре
предмете се пуне до нивоа означеног на кутији.
Сакупљање отпада се врши најмање једном у току сваке смене а по по потреби и чешће.
На одељењу је забрањено задржавање отпада дуже од 12 часова. Вреће са отпадом чувају се у
посебним просторијама, које су недоступне пацијентима и посетиоцима.
Правилно упаковане вреће са опасним отпадом и закључане кутије за оштре предмете
се обележавају. Обележавање се врши помоћу одговарајуће декларације, при чему боја
декларације мора одговарати боји вреће односно кутије за оштре предмете.
Сав сакупљени инфективни отпад настао на болничким одељењима допрема се до
централног места третмана свакодневно, као и из Дома здравља, а из амбуланти околних места
два пута недељно, а по потреби чешће.
Транспорт сакупљеног отпада из домова здравља се обавља наменским возилом и у
складу са АДР одредбама, а интерни транспорт у кругу болнице жутим транспортним
контејнерима, намењеним искључиво за ове сврхе. Транспорт отпада врши особље задужено за
одржавање хигијене односно возач задужен за транспорт отпада.
Време чувања инфективног отпада од тренутка настанка до аутоклавирања износи
максимално 72 часа.
Погон за третман инфективног отпадa је званично почео са радом од јула 2008. године.
Месечно се у просеку третира око 4 600 кг инфективног медицинског отпада од чега око 3 800
кг потиче из Опште болнице а остатак из домова здравља. (Дом здравља Шабац око 400 кг). За
стерилизацију наведених количина отпада потребно је око 180 циклуса у раду аутоклава. У
периоду од јула 2008. године до августа 2010. године укупно је третирано 134.497 кг отпада, од
чега је 108.824 кг потицало из Опште болнице Шабац, 12.294 из Дома здравља Шабац а остатак
из осталих здравствених установа. У току 2009. године укупно је третирано 69.179 кг отпада и
то 53.935 кг из Опште болнице, 6.266 кг из Дома здравља Шабац а остатак из других
здравствених установа.
У погону за третман инфективног отпада се врши мерење и регистрација отпада, након
чега се исти пакује у металне контејнере и стартује циклус стерилизације. Процес
стерилизације се обавља на 1210 C, при притиску од око 2,1 атмосфере у трајању од 30 минута.
Цео циклус стерилизације траје око 80 минута у зависности од количине отпада и присутне
течности у њему. Сви параметри циклуса се могу пратити на дисплеју аутоклава а за трајну
евиденцију штампач на рол траци бележи параметре циклуса.
По извршеној стерилизацији се врши уситњавање стерилисаног отпада у дробилици,
након чега отпад постаје непрепознатљив и није могућа његова злоупотреба, такође му се
смањује запремина чиме се смањују и трошкови одлагања.
Финални производ целог поступка је безопасни комунални отпад који се у црним
обележеним ПВЦ врећама одлаже у контејнере ЈКП у кругу болнице.
Контрола успеха стерилизације врши се применом интегратор трака у сваком циклусу,
једном недељно ради се BOWIE DICK тест, а биолошка контрола једном месечно.
Подаци о количинама примљеног и третирног отпада, утрошеном амбалажном
материјалу као и броју циклуса стерилизације за сваки аутоклав посебно се уносе у дневне
евиденционе листе на основу којих се у електронској облику води евиденција на дневном,
месечном и годишњем нивоу.
Дневни евиденциони листови, дневни исечци рол траке са параметрима сваког циклуса
(температура, притисак. време почетка и завршетка сваког циклуса посебно) као и резултати
контроле успеха стерилизације се чувају као трајна евиденција.
Патоанатомски отпад се одлаже у расхладне уређаје након чега се врши коначна
диспозиција ове врсте отпада спаљивањем у спалионици која се налази у кругу болнице, а до
изналажења најбољег начина поступања са овом врстом отпада у складу са етичким и хуманим
принципима. Месечно се прикупи и спали до 130 кг ове врсте отпада.
Лекови и хемикалије са протеклим роком трајања, концентровани и разблажени остаци
цитостатика, жива из полупаних термометара и тензиометара се сакупљају у одговарајућу
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амбалажу црвене боје и складиште у подрумској просторији болничке апотеке (Опште
Болнице) намењеној за те сврхе и прописно обележеној.
Путем чешће набавке мањих количина лекова и хемикалија, редовном провером залиха
и датума истека рока употребе хемикалија и лекова и употребе прво оних са ближим роком
истека, као и размене између служби које чешће користе неке лекове, количина настанка ове
врсте отпада је значајно смањена.
Проблем представљају велике количине лекова са истеклим роком трајања које су
добијене деведесетих година у виду хуманитарне помоћи.
Отпадни фиксир и развијач који настају приликом развијања РТГ филмова се
прикупљају у одговарајућу пластичну амбалажу и предају правном лицу са Решењем о
испуњености услова, које издаје Министарсво за заштиту животне средине и просторно
планирање. У току 2009. године у Општој болници Шабац укупно је сакупљено и предато:
1.544 л фиксира, 1.194 л развијача, 636 кг отпадних потрошених материјала на бази племенитих
метала (РТГ филмови).
Из исте установе такође је предато правном лицу са Решењем о испуњености услова
160 кг електронског отпада који садржи опасне компоненте као и 2.040 кг електричног и
електронског отпада који не садржи опасне компоненте.
Угинуле животиње и нејестиви споредни продукти из кланица
Угинуле животиње и нејестиви споредни продукти из кланица се морају третирати као
потенцијални извори заразних обољења људи и животиња.
Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Републике Србије је
финансирало „Идејни пројекат третмана и одлагања кланичног отпада на територији 4
општине: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева“. Овај пројекат је у сагласности са
усвојеном Националном стратегијом управљања отпадом и регионалног је карактера.
Пројектом који је израдио Завод за заштиту здравља „Вера Благојевић“ Шабац заједно
са „Зорка - Развој и Инжењеринг“ је предвиђена изградња сабирног пункта, тзв. трансфер
станице за угинуле животиње и конфискате за више општина, одакле би се одвозио отпад у
Фабрику за прераду нејестивих производа заклане стоке АИК „Бачка Топола“ дд РЈ „Жибел“,
тј. на регионално постројење за третман овакве врсте отпада. Почетак имплементације овог
пројекта још није утврђен.

2.14. Списак свих постојећих депонија/сметлишта
Званична локација за одлагање комуналног отпада у Шапцу је постојећа депонија
„Дудара“ коју у овом тренутку ЈКП „Стари Град“ одржава у складу са Пројектом за
рехабилитацију и затварање депоније, који је урадио Институт Кирило Савић из Београда,
1999. Отворена је 1991. године, заузима 21,3 ha, од чега је 18,5 ha испуњено, висина отпада је 5
m.
Према резимеу из Студије изводљивости [1] закључци су:
 Депонија комуналног отпада Шапца је у ствари неконтролисано сметлиште без
икаквих основних мера за заштиту животне средине;
 Депонија је на 300 m од центра града и градских солитера и на 100 m од реке Саве,
 Не постоји мостна вага/не постоји регистрација врсте и количине отпада;
 Ограда, капија, обезбеђење и приступни пут постоје, не постоји дренажа процедних
вода и дегазациони бунари;
 На депонији не постоји опрема за контролу загађења ваздуха и вода;
 Постоје еколошки проблеми везано за процедне воде и непријатне мирисе;
 На депонији у Шапцу се примењује дневно прекривање инертним материјалом;
 Услед недостатка компактора не постоји компактирање отпада;
 Медицински отпад се не одлаже на депонију;
 Отпад из кланица се не одлаже на депонију;
 На депонији је направљена нека врста селекције (углавном метали и картон), ниво
раздвајања није већи од 5% и обављају га приватна лица;
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 Депонија нема употребну дозволу;
 Генерално, депонија је неусаглашена са законодавством у еколошкој сфери;
 Град нема алтернативу него да настави одлагање отпада на својој депонији (не
постоје расположиве алтернативне депоније);
 Град чека отварање нове санитарне депоније у близини Сремске Митровице на
садашњем сметлишту (локација Јарак);
 У моменту израде Студије изводљивости Шабац није имао планове за раздвојено
прикупљање отпада;
 Званична локација „Дудара“ за одлагање отпада у Шапцу, према систему
класификације из Националне стратегије управљања отпадом 2003, класификована је
у класу К4, а то су: „Званичне локације за одлагање отпада које не испуњавају ни
минималне мере заштите“, које су попуњене и које треба одмах затворити.
На основу снимања и увида на терену направљен је попис свих постојећих депонија и
сметлишта на подручју града Шапца. Обилазак сеоских депонија и сметлишта вршен је увек у
присуству шефа надлежне месне канцеларије што је обезбедила градска управа. За сваку
локацију одређен је положај у простору, односно утврђена географска ширина и географска
дужина са надморском висином, помоћу GPS уређаја. Такође, извршено је фотографисање
сваке локације и по могућству утврђена површина и запремина. Детаљан приказ микро
локација на основу података снимљених на терену дат је у књизи 2. Плана управљања
комуналним отпадом у Шапцу Прилог 1 – Подаци са терена.
У наредној табели (табела 2.12.) дат је списак свих постојећих депонија и сметилишта
са подацима о површини, дубини, запремини, географској дужини и ширини и надморској
висини на којој се налази свака локација.

Табела 2.12: Списак свих постојећих депонија и сметилишта на подручју града Шабац
Р.
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Назив
насељеног
места

Ознака
Површина Дубина Запремина
депоније/
(ха)
(м)
(м3)
сметилишта

Географска
дужина

Шабац

ШаГл1

18,5

4

736.000

Е 19042’29,62’’

Метлић

Мет01

0,02

1

200

Е 19039’846’’

Метлић

Мет02

0,005

1

50

Е 19037’709’’

Метлић

Мет03

0,005

0,5

25

Е 19037’199’’

Румска

Рум01

0,05

1

500

Е 19034’601’’

Румска

Рум02

0,06

2

1200

Е 19034’131’’

Румска

Рум03

0,01

0,5

50

Е 19033’279’’

Румска

Рум04

0,035

0,3

100

Е 19032’127’’

Криваја

Кри01

0,025

0,5-1

150

Е 19035’632’’

Букор

Бук01

0,05

2

1000

Е 19036’465’’

Букор

Бук02

0,0075

1

75

Е 19035’875’’

Варна

Вар01

1,43

0,4

5721

Е 19039’454’’

Варна

Вар02

0,003

1

30

Е 19038’958’’

Слатина

Сла01

0,002

0,5-1

15

Е 19040’438’’

Поцерски
Метковић

ПоМет01

0,003

1

30

Е 19037’846’’
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Географска
ширина/
мнв
N 44045’31,8’’
мнв 80
N 44033’52,6’’
мнв 186,23 m
N 44034’8,55’’
мнв 128,93 m
N 44035’6,83’’
мнв 167,34 m
N 44035’0,38’’
мнв 223,42 m
N 44035’26,5’’
мнв 251,16 m
N 44034’6,85’’
мнв 214,88 m
N 44033’9,30’’
мнв 341,68 m
N 44032’6,87’’
мнв 162,76 m
N 44031’31,6’’
мнв 253,90 m
N 44030’6,86’’
мнв 226,16 m
N 44041’7,45’’
мнв 151,21 m
N 44039’8,60’’
мнв 130,45 m
N 44039’23,5’’
мнв 131,06 m
N 44038’9,31’’
мнв 162,46 m
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Поцерски
Метковић
Поцерски
Метковић

ПоМет02

0,002

1

20

Е 19037’282’’

ПоМет03

0,002

1

20

Е 19036’438’’

Десић

Дес01

5

Е 19032’470’’

Десић

Дес02

1

Е 19032’367’’

Грушић

Гру01

2

Е 19033’943’’

Грушић

Гру02

2

Е 19034’227’’

Корман

Кор01

20

Е 19047’218’’

Мишар

Миш01

200

Е 19044’543’’

Мишар

Миш02

100

Е 19044’814’’

Мишар

Миш03

10

Е 19046’093’’

Мишар

Миш04

100

Е 19045’748’’

Орашац

Ора01

30

Е 19046’273’’

Орашац

Ора02

10

Е 19047’603’’

Орашац

Ора03

473

Е 19047’446’’

Мрђеновац

Мрђ01

5

Е 19047’785’’

Мрђеновац

Мрђ02

20

Е 19047’970’’

Мрђеновац

Мрђ03

50

Е 19048’460’’

Мрђеновац

Мрђ04

500

Е 19048’383’’

Миокус

Мио01

30

Е 19050’289’’

Миокус

Мио02

20

Е 19048’292’’

Предворица

Пре01

150

Е 19047’429’’

Орид

Ор01

20

Е 19048’292’’

Цуљковић

Цуљ01

5

Е 19032’550’’

Цуљковић

Цуљ02

2

Е 19033’435’’

Цуљковић

Цуљ03

242

Е 19031’839’’

Цуљковић

Цуљ04

20

Е 19031’670’’

Добрић

Доб01

150

Е 19035’810’’

Добрић

Доб02

50

Е 19033’271’’

Добрић

Доб03

20

Е 19034’881’’

Богосавац

Бог01

1585

Е 19034’797’’

Богосавац

Бог02

10

Е 19035’237’’
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0,09

0,05

0,32

1

0,5

0,5

0,5
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N 44039’31,7’’
мнв 119,48 m
N 44038’8,50’’
мнв 181,66 m
N 44037’18,1’’
мнв 182,88 m
N 44036’9,73’’
мнв 182,88 m
N 44037’6,52’’
mnv 159,72 m
N 44037’8,31’’
мнв 155,75 m
N 44042’32,0’’
мнв 109,42 m
N 44044’11,8’’
мнв 79 m
N 44044’0,75’’
мнв 78,94 m
N 44044’11,9’’
мнв 83,82 m
N 44044’6,86’’
мнв 79,92 m
N 44044’13,8’’
мнв 87,78 m
N 44044’55,5’’
мнв 78,39 m
N 44044’53,4’’
мнв 86,56 m
N 44044’54,8’’
мнв 84,13 m
N 44044’26,8’’
мнв 79,25 m
N 44044’36,1’’
мнв 79,55 m
N 44042’9,70’’
мнв 83,46 m
N 44042’40,6’’
мнв 82,60 m
N 44042’46,2’’
мнв 82,23 m
N 44041’8,86’’
мнв 96,62 m
N 44042’46,2’’
мнв 82,30 m
N 44039’407’’
мнв 123,14 m
N 44040’142’’
мнв 113,39 m
N 44039’7,34’’
мнв 176,17 m
N 44040’24,4’’
мнв 107,29 m
N 44041’9,87’’
мнв 92,35 m
N 44042’10,8’’
мнв 88,08 m
N 44042’0,26’’
мнв 97,84 m
N 44044’14,0’’
мнв 89 m
N 44043’23,3’’
мнв 94,18 m
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47

Богосавац
Јевремовац

48
Јевремовац
49
Двориште
50
Двориште
51
Двориште
52
Бојић
53
Синошевић
54
Синошевић
55
Синошевић
56
Волујац
57
Накучани
58
Заблаће
59
Заблаће
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Бог03
Јев01

0,39

0,5

Јев02
Дво01
Дво02
Дво03
Бој01
Син01
Син02
Син03

0,07

0,5

Вол01
Нак01
Заб01
Заб02

10

Е 19036’581’’

1959

Е 19040’837’’

20

Е 19040’042’’

20

Е 19034’770’’

10

Е 19034’485’’

5

Е 19033’282’’

30

Е 19038’650’’

200

Е 19038’641’’

10

Е 19037’424’’

364

Е 19038’665’’

20

Е 19036’833’’

30

Е 19039’638’’

300

Е 19041’445’’

100

Е 19041’586’’

Слепчевић

Сле01

50

Е 19033’327’’

Слепчевић

Сле02

100

Е 19035’338’’

Слепчевић

Сле03

2,25

0,5

11269

Е 19034’339’’

Дуваниште

Дув01

1,23

0,5

6170

Е 19030’378’’

Петловача

Петл01

2,20

0,5

10996

Е 19026’380’’

Петловача

Петл02

100

Е 19029’159’’

Петловача

Петл03

20

Е 19027’446’’

Петловача

Петл04

5

Е 19026’691’’

Рибари

Риб01

17702

Е 19023’752’’

Прњавор

Прњ01

10000

Е 19020’315’’

Прњавор

Прњ02

1,02

0,5

5124

Е 19022’421’’

Петковица

Пет01

0,05

0,5

249

Е 19027’212’’

Петковица

Пет02

50

Е 19025’494’’

Петковица

Пет03

500

Е 19026’244’’

Петковица

Пет04

20

Е 19026’170’’

Липолист

Лип01

0,03

1

300

Е 19028’931’’

Липолист

Лип02

0,17

0,5

843

Е 19028’930’’
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N 44042’17,1’’
мнв 98,75 m
N 44043’7,08’’
мнв 110,64 m
N 44042’7,75’’
мнв 114,90 m
N 44036’20,4’’
мнв 189 m
N 44036’0,63’’
mnv 188,44 m
N 44036’46,1’’
мнв 266,1 m
N 44038’30,6’’
мнв 143,86 m
N 44037’55,1’’
мнв 114,90 m
N 44036’85,9’’
мнв 185,93 m
N 44037’32,1’’
мнв 131,37 m
N 44036’585’’
мнв 192,33 m
N 44035’35,3’’
мнв 115,82 m
N 44038’6,60’’
мнв 136,85 m
N 44039’0,60’’
мнв 97,84 m
N 44044’6,93’’
мнв 77,42 m
N 44044’7,44’’
мнв 77,42 m
N 44045’7,36’’
мнв 82,91 m
N 44043’9,98’’
мнв 88,10 m
N 44043’7,90’’
мнв 92,35 m
N 44043’8,73’’
мнв 89,916 m
N 44043’9,52’’
мнв 93,88 m
N 44043’59,5’’
мнв 94,18 m
N 44043’690’’
мнв 98,45 m
N 44042’42,1’’
мнв 100,58 m
N 44042’18,2’’
мнв 100,34 m
N 44040’42,3’’
мнв 120,40 m
N 44039’8,12’’
мнв 182,58 m
N 44041’42,2’’
мнв 94,49 m
N 44040’25,1’’
мнв 107,90 m
N 44041’6,37’’
мнв 98,15 m
N 44042’11,2’’
мнв 99,36 m
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78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

24836

Е 19030’319’’

50

Е 19028’330’’

0,5

3025

Е 19039’298’’

0,75

6265

Е 19034’706’’

Шти02

50

Е 19036’514’’

Штитар

Шти03

29

Е 19037’098’’

Табановић

Таб01

100

Е 19038’547’’

Табановић

Таб02

100

Е 19038’482’’

Табановић

Таб03

100

Е 19038’181’’

Табановић

Таб04

333

Е 19040’227’’

Табановић

Таб05

200

Е 19039’689’’

Табановић

Таб06

500

Е 19036’829’’

3200

Е 19036’499’’

МачПри02

500

Е 19039’722’’

Шеварице

Шев01

500

Е 19039’987’’

Шеварице

Шев02

20

Е 19039’713’’

Шеварице

Шев03

50

Е 19040’366’’

Дреновац

Дре01

300

Е 19041’193’’

Дреновац

Дре02

1000

Е 19043’414’’

Дреновац

Дре03

11920

Е 19043’319’’

Дреновац

Дре04

2000

Е 19042’630’’

Жаб01

50

Жаб02

50

Жаб03

50

Жаб04

150

МалВр01

300

МалВр02

100

Липолист

Лип03

Бела Река

Белре01

Мајур

Мај01

0,6

Штитар

Шти01

0,84

Штитар

Мачвански
90 Причиновић
Мачвански
91 Причиновић
92
93
94
95
96
97
98

Жабар
99
Жабар
100
Жабар
101
102

Жабар

Мала
103
Врањска
Мала
104
Врањска
Поцерски
105 Причиновић
Јеленча
106
Горња
107
Врањска
Горња
108
Врањска

МачПри01

ПоцПр01

2,48

0,07

0,57

2,38

0,13

1

0,5

0,6

0,5

0,5

640

Јел01

150

ГорВр01

10

ГорВр02

10
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Е 19046’520’’
Е 19046’670’’
Е 19045’568’’
Е 19044’378’’
Е 19042’797’’
Е 19044’115’’
Е 19043’239’’
Е 19044’284’’
Е 19041’973’’
Е 19042’214’’

N 44040’9,25’’
мнв 106,68 m
N 44038’6,80’’
мнв 104,85 m
N 44047’6,66’’
мнв 82,3 m
N 44046’42,2’’
мнв 86,26 m
N 44047’9,90’’
мнв 82,30 m
N 44048’21,7’’
мнв 82,91 m
N 44048’22,9’’
мнв 83,21 m
N 44047’8,07’’
мнв 85,34 m
N 44047’7,36’’
мнв 85,04 m
N 44048’8,77’’
мнв 80,77 m
N 44048’8,77’’
мнв 75,90 m
N 44049’30,9’’
мнв 77,12 m
N 44050’27,4’’
мнв 80,77 m
N 44049’8,48’’
мнв 81,69 m
N 44052’9,90’’
мнв 82,30 m
N 44053’59,6’’
мнв 84,12 m
N 44052’40,1’’
мнв 85,34 m
N 44051’9,60’’
мнв 82,79 m
N 44052’8,20’’
мнв 82,91 m
N 44052’11,8’’
мнв 84,13 m
N 44053’17,7’’
мнв 75,90 m
N 44041’59,6’’
мнв 75,90 m
N 44041’6,07’’
мнв 78,64 m
N 44041’8,74’’
мнв 101,20 m
N 44042’21,2’’
мнв 108,51 m
N 44042’56,8’’
мнв 96,32 m
N 44041’0,79’’
мнв 112,20 m
N 44042’8,63’’
мнв 90,53 m
N 44042’7,86’’
мнв 103,33 m
N 44042’39,9’’
мнв 90,83 m
N 44042’6,09’’
мнв 90,53 m
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109
110
111
112

Горња
Врањска
Горња
Врањска
Горња
Врањска
Горња
Врањска

ГорВр03

Е 19041’509’’

20
0.04

ГорВр04

0,5

ГорВр05

50

ГорВр06

50

Укупно:

Е 19041’554’’

219

38,745

Е 19041’299’’
Е 19039’945’’

N 44041’48,2’’
мнв 94,80 m
N 44041’36,7’’
мнв 96,32 m
N 44039’9,81’’
мнв 117,35 m
N 44041’8,52’’
мнв 111,56 m

872.512

На основу података о географској дужини и ширини на физичко - геграфској карти
административног подручја града Шапца уцртана је (слика 2.11.) позиција сваке
депоније/сметлишта (црвена тачка) са ознаком депоније/сметлишта из колоне 3. претходне
табеле (црвена ознака алфанумеричког типа).

Шев 0 2
Шев 01

Д ре 0 4
Д ре 0 2

Шев 0 3

Д ре 0 3
Д ре 01

Мач П ри 01
Мач П ри 0 2
Таб 0 6

Таб 0 5

Таб 0 4

Шти 0 3

Таб 01
Таб 0 2
Шти 0 2
Maj 01
Таб 0 3
Шти 01
ШаГл 01

С ле 0 3
44° 45

Р иб 01

П рњ 01

П етл 0 3
П етл 01
П етл 0 4
П етл 0 2

П рњ 0 2

П ет 0 4

Д об 0 2

Лип 01

П ет 01

Ј ев 01

Бог 0 2

Лип 0 2
П ет 0 3

Ми ш 0 1

Бог 01

Д ув 01

Мрђ 0 4
Ори 0 1
Ј ел 01
Ма Вр а 01
Мио 0 2
Жаб 0 4
Кор 0 1
Г о В ра 0 1
Жаб 0 3
Г о В ра 0 6
П ре д 0 1
В ар 01
Г о В ра 0 3
Г о В ра 0 4
Жаб 0 1 /02
Ма Вр а 0 2
П о Пр и 01

Ј ев 0 2 Г о В ра 0 2

Бог 0 3
Д об 0 3
Д об 01

Лип 0 3
Цуљ 0 4
Цуљ 0 2
Цуљ 0 3
Цуљ 01

П ет 0 2

Бе Ре 01

Д ес 0 2

44° 45

Ми ш 0 4 Ора 0 2 /03
Ора 01
Мр ђ 01
Мрђ 0 3
Мрђ 0 2
Ми ш 0 2 Ми ш 0 3

С ле 0 2

С ле 01

Мио 0 1

Г о В ра 0 5
В ар 0 2
С ла 0 1
Заб 0 2
П оМет 0 1
Заб 01
П оМет 0 3
Бој 01
П оМет 0 2

Г ру 0 2
Г ру 0 1
Д ес 0 1

С ин 01
С ин 0 3

Д во 0 3
Д во 01
Д во 0 2

С ин 0 2
В ол 01

Ме т 0 3

Р ум 0 2
Р ум 01
Р ум 0 3

Н ак 01

Ме т 0 2

Р ум 0 4

Ме т 01

Кри 01

Бук 01
Бук 0 2
44° 30

44° 30

Слика 2.11. Графички приказ локација депонија и сметлишта на административној територији
града Шапца
environ
ment
engineering
„Expert Inženjering“ doo Шабац
јануар 2010.
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Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

На основу увида на терену могу су генерално извести следећи закључци:
1. Најчешће локације дивљих депонија (сметилишта) су површине поред главних путева и
поред водотокова и канала (неретко и у самим коритима река). Такође често се
сметлишта формирају у депресијама, било да су природне (јаруге, вододерине) или
вештачке (старе шљункаре у мачванском делу територије).
2. На сметлиштима формираним у близини сеоских насеља уочено је и присуство
угинулих животиња и нејестивих остатака закланих животиња.
3. Приградска насеља, у којима ЈКП “Стари Град“ врши сакупљање отпада, и поред
највећег броја и концентрације становништва, имају најповољнију слику када су у
питању дивље депоније – готово да их и нема. Изузетак је једино насеље Мишар, које је
прилично оптерећено дивљим депонијама које су лоциране поред реке Саве и у
напуштеним шљункарама.
4. Према општој слици броја и величине дивљих депонија по насељима, читава сагледана
територија се може поделити у два „реона“.
- Мала и „раштркана“ села, каква се најчешће јављају у Поцерини, где постоји већи
број мањих сметлишта, при чему је веома значајно загађење природних водотокова.
- Велика и „ушорена“ села, каква се најчешће јављају у Мачви, где у неким селима
постоји зачетак управљања у области отпада и постоје сеоске депоније у
Шеварицама, Мачванском Причиновићу и Дреновцу (делимично уређене –
ограђене, са повременим наношењем слоја земље). Изузетак је село Табановић у
којем, и поред делимичног сакупљањa отпада од стране ЈКП, постоји велики број
(6) сметлишта.
5. Сеоска депонија под надлежношћу месне заједнице у Шеварицама, може да послужи
као пример увођења реда у овој области на сеоском подручју које није обухваћено
сакупљањем комуналног отпада од стране ЈКП „Стари Град“ Шабац. Она је ограђена,
на земљишту чији је корисник месна заједница. Одлуком Савета месне заједнице сеоска
депонија се отвара одређеног дана у недељи када мештани довозе отпад на одлагање,
стим што је забрањено одлагање опасног и анималног отпада. Спровођење ове одлуке
Савета месне заједнице омогућено је присуством задуженог лица које је плаћено и
одговорно за одржавање реда на депонији. Овa сеоскa депонијa можe да егзистира као
привремена све до имплементације Регионалног и Локалног плана управљања отпадом
а након тога треба извршити њихову санацију и затварање.
6. Локације сеоских депонија у Дреновцу и Мачванском Причиновићу су такође под
надлежношћу месних заједница на земљишту чији су корисници месне заједнице
У Дреновцу је као последица неконтролисаног одлагања отпада дошло чак до појаве
одлагања опасног и анималног отпада. Узрок је непостојење одговорног плаћеног лица
и чињеница да је сеоска депонија, иако има ограду и капију, увек отворена.
У Мачванском Причиновићу такође постоји локација одређена за сеоску депонију, али
је она неограђена, одлагање отпада је потпуно неконтролисано и уочава се присуство
опасног и анималног отпада. Ове сеоске депоније након отклањања недостатака могу да
егзистирају као привремене све до имплементације Регионалног и Локалног плана
управљања отпадом а након тога треба извршити њихову санацију и затварање.
7. Посебно треба истаћи насеље Прњавор које има све карактеристике приградског насеља
(велики број становника – око 5.000, велики удео непољопривредне делатности у
општој активности становништва), а у којем се не врши сакупљање комуналног отпада
од стране ЈКП „Стари Град“, што је резултирало енормном количином отпада која се
налази на два сеоска сметлишта.
8. Снимање постојећих депонија и сметилишта, односно постојећег стања на терену је
јасно и недвосмислено указало да је неопходно да управљање комуналним отпадом
обувати целокупно административно подручје града Шапца.
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2.14.1. Кратак преглед најважнијих утицаја на животну средину и
друштвено окружење у постојећој ситуацији
Најважнији утицаји на животну средину у постојећој ситуацији поступања са
комуналним отпадом могу се описати преко могућих штетних утицаја на загађења ваздуха,
земљишта, вода и утицаја на здравље становништва.
Загађење ваздуха, може настати ширењем прашине, непријатних мириса и евентуалног
дима и повећањем концентрације метана.
Загађење земљишта, може настати услед продирања процедног филтрата из тела
депоније, као и продирања метана и угљендиосида.
Загађење површинских и подземних вода нарочито је изражено код дивљих
сметлишта где има случајева и директног одлагања нетретираног чврстог отпада у корита река
и потока што може имати за последицу акумулацију токсичних материја у ланцу исхране,
обзиром на њихово конзумирање од стране биљака и животиња, подземне воде које се
употребљавају за пиће могу постати хемијски или микробиолошки загађене уколико се отпад
одлаже поред извора воде. Чак и када се комунални отпад редовно одлаже, ако депонија није
обезбеђена од продора процедних депонијских вода, процедне депонијске воде преко
земљишта које је у подлози могу загадити подземне воде а ако је ниво подземних вода висок и
површинске водотоке.
Утицаји на здравље становништва могу настати: разношењем отпадака од стране
инсекта, глодара, птица а на дивљим депонијама присутни су и пси луталице који поготово на
дивљим депонијама у сеоском подручју су опасни јер могу разносити лешеве угинулих
животиња и нејестиве остатке закланих животиња, и тиме ширити заразу. Даље, штетни
утицаји на здравље становништва могу бити последица неконтролисаног издвајања гасова у
концентрацији опасној по човеково здравље и као последица неконтролисане инфилтрације
загађених, отпадних вода у изворишта водоснабдевања или пољопривредно земљиште, чиме се
изазивају разне инфективне болести и код људи и код стоке која се гаји за људску исхрану.
Отпад може доћи у директан или индиректан контакт са људима у неколико стадијума
циклуса отпада. Групе које су изложене ризику су бројне и укључују:
• популацију у незаштићеним областима, посебно децу,
• раднике који рукују са отпадом,
• људе који живе близу сметлишта отпада,
• популацију која се снабдева водом која је загађена од процедних вода из депоније
отпада,
• популацију која гаји пољопривредне усеве на земљишту које је загађено отпадним
водама из депоније
• популацију која храни стоку на земљишту и/или поји стоку водом из водотокова
загађених отпадним водама из депоније
• популацију у близини сметлишта где се опасан индустријски отпад одлаже са
комуналним отпадом што становништво може изложити хемијској и радиоактивној
опасности.
Чак и када се чврсти отпад редовно сакупља, он може створити ризик по здравље за
велики број људи уколико је непрописно одложен.
Додатну опасност представљају лица која ходају по депонијама/сметлштима и врше
ручно сортирање секундарних сировина па чак и пребирање отпада сакупљеног у здравственим
установама Ова лица која су најчешће припадници ромске популације су на сметлштима
директно изложена токсичним и инфективним материјалима, убодима игала и повредама.
Годишње се широм света, због поновног коришћења шприцева и игала без
стерилизације, јавља око 8-16 милиона инфекција Хепатитиса Б, 2,3-4,7 милиона инфекција
Хепатитиса Ц и 80.000-160.000 ХИВ инфекција. Многе од ових инфекција могле би бити
избегнуте ако би се шприцеви одлагали прописно и сигурно.

2.14.2. Приказ примењених мера заштите подземних и
површинских вода, ваздуха, становништва, околине.
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На комплексу постојеће званичне депоније комуналног отпада „Дудара“ у Шапцу
депонија се свакодневно насипа земљом тј. инертним слојем од преко 80 cm. Такође, комплекс
је делимично ограђен и има улазну капију. То су једине мере заштите животне средине које се
примењују у постојећој ситуацији. Због тога као обрађивачи Плана у наредном тексту дајемо
кратак приказ мера заштите ваздуха, земљишта, вода и здравља становништва, које тек треба да
се имплементирају у граду Шапцу.
Загађење ваздуха може се спречити следећим мерама:
- редовним прекривањем слојева отпадака инертним материјалом и одговарајућим
сабијањем,
- истовременим орошавањем и дезинфекцијом отпада,
- озелењавањем заштитних појасева одговарајућим врстама и густином засада.
Загађење земљишта може се избећи следећим мерама:
- облагањем дна и страница тела депоније водонепропусном фолијом,
- постављањем дренажног система преко фолије,
- прихватом и контролисаним одвођењем ободних вода у циљу смањења количине
процедног филтрата.
Смањење загађења подземних и површинских вода може се остварити:
- облагањем дна и страница тела депоније водонепропусном фолијом,
- постављањем дренажног система за контролисано одвођење процедног филтрата из
тела депоније до система за пречишћавање,
- третманом процедног филтрата у постројењу за пречишћавање до нивоа загађења
градских канализационих вода или до нивоа захтеване класе коначног реципијента за
прихват пречишћених вода.
Утицаји на здравље становништва, могу се смањити применом санитарног
депоновања и следећим мерама:
- постављањем ограде око целог комплекса депоније и капије на улазу,
- свакодневним прекривањем чврстог отпада инертним материјалима одређене
дебљине,
- спровођењем повремене дезинфекције и дератизације,
- формирањем заштитног високог зеленила,
- постављањем алармног система за детекцију присуства експлозивне концентрације
метана,
- облагањем тела депоније водонепропусном фолијом, постојаном и отпорном на
хемијски агресивне материје,
- постављањем дренажног система за контролисано одвођење процедног филтрата из
тела депоније до система за пречишћавање,
- третманом процедног филтрата у постројењу за пречишћавање до нивоа загађења
градских канализационих вода или до нивоа захтеване класе коначног реципијента за
прихват пречишћених вода.
- Постављањем осветљења целог комплекса,
- Прањем и дезифекцијом возила, пре изласка из комплекса депоније,
- Забраном уласака на комплекс депоније неовлашћеним лицима и забраном да врше
пребирање и ручно сортирање секундарних сировина.
Санација, затварање, рехабилитација сметилишта На побољшање услова за заштиту
животне средине такође ће повољно утицати и санација, затварање и рехабилитације постојеће
депоније и свих дивљих сметилишта на подручју обухваћеним овим Планом. У том циљу
потребно је:
- Урадити преглед локација депонија/сметилишта на целокупном подручју Плана,
- Затворити постојећу депонију (прекривање, ограђивање, дренирање, сакупљање
процедних вода и изградња система за гас),
- Санирати и где је то могуће потпуно уклонити дивље депоније,
- Опремити сеоска места за сакупљање отпада – „чиста“ рециклажна острва,
- Изградити „чисто“ рециклажно двориште за директну припрему чистих, на месту
настанка сакупљених издвојених отпадака,
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-

Изградити трансфер станице,
Изградити регионалну санитарну депоније,
Формирати развојни и рехабилитациони фонд,
Користити медијски информативни систем у циљу пропаганде и едукације.

2.15. Основни проблеми у функционисању система за управљање
отпадом
Изношењем смећа је обухваћена територија града и пет приградских насеља.
Свакодневно (пет дана у седмици) ради седам аутосмећара, пет аутоподизача и два трактора са
приколицама као и мали аутосмећар. Имајући у виду да је амортизациони век комуналних
возила 8-10 година, и да су само шест аутосмећара и три аутоподизача „млађи“ од десет година
може се закључити да већ 2010. године треба набавити бар један аутосмећар.
Запажа се значајно учешће возила млађих од 10 година у укупном броју возила (око
60%), при чему треба предвидети да је у наредном десетогодишњем периоду неопходно
извршити замену комплетног постојећег возног парка и то за непромењен обухват територије
града Шапца на пословима управљања отпадом.
Одвожењем смећа сакупљеног при чишћењу улица у граду врши се тракторима са
приколицама што у следећем десетогодишњем периоду треба променити набавком два мала
аутосмећара. Путна мрежа у градском делу је на изузетно високом нивоу, док само ширење
обављања делатности на приградска насеља доводи до проблема неадекватности путне мреже
(ширина улица, макадам), које се морају решавати набавком ужих камиона и асфалтирањем
улица.
У структури пословне имовине доминира имобилисани капитал, при чему је учешће
вредности некретнина, постројења и опреме на нивоу од око 80% у односу на укупну вредност
активе.
У Шапцу тарифе за услуге управљања отпадом везане су за величину простора
корисника услуга и наплаћују се месечно. Предност оваквог система је у његовој
једноставности. С друге стране, систем је дестимулативан за превенцију стварања отпада јер је
трошак корисника фиксиран без обзира на количине отпада које корисник продукује и начина
на који га одлаже. Накнаде се плаћају или инкасантима или на шалтерима банака и ЈКП-а у
неким случајевима. Стопа наплате је у просеку између 60- 80%. Принудна наплата путем
судова у случајевима неплаћања је изузетно спора и тешка.
Чланови 22б и 23 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Сл. гласник РС”, 107/05), јасно наводе да ЈКП обрачунава цену на основу пројекције
за наредну годину уз одобрење општине. Цене за сакупљање отпада никада се не одређују у
односу на трошкове. Сакупљање отпада се сматра „социјалном категоријом” услуга и подлеже
регулисању на националном нивоу. Годишњи максимум годишњих увећања цена за ове услуге
је ограничен Члановима 22, 22а и 22б Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса, али такође и Уредбом о привременој обустави процеса за трансфер средстава
из буџета Републике Србије јединицама локалне самоуправе, тј. Права Аутономне покрајине на
припадајући део Пореза на фонд зарада и пореза на добит предузећа („Сл. гласник РС” 06/2006
од 23. јануара 2006) и Уредбе о начину и контроли обрачунавања и исплате плата у јавним
предузећима („Сл. гласник РС”, 5/06). Ово ограничење износи 9,3% за 2009. годину. Стога, све
општине имају право да повећају цене, али у оквиру овог максимума. ЈКП „Стари Град“ се не
бави само сакупљањем отпада. Процена дела буџета за управљање отпадом који се покрива из
цена је компликована јер управљање отпадом не подлеже прецизном обрачуну трошкова.
Финансирање инвестиције у затварање постојеће депоније и сметлишта као и изградњу
рециклажног дворишта и сакупљачких станица кроз повећање цена за одношење отпада би
било тешко, у ствари немогуће због ограничења повећања цена.
Најизраженија су два проблема у овом погледу:
 ЈКП је одговорно за управљање отпадом, али је одговорно и за пружање услуга
другачије природе (одржавање пијаца и зелених површина, чишћење улица,
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погребне услуге и др.) и не прави посебан буџет само за делатност управљања
отпадом.
 сума која се наплаћује за управљање отпадом се понекад узима као буџет за
управљање отпадом, иако ова сума није у директној вези са направљеним
трошковима.
Стварни трошкови управљања отпадом су непознати. Обрачун трошкова не дозвољава
процену стварних укупних трошкова за управљање отпадом и колики је проценат покрића
трошкова из цене. Инвестиције у опрему (камиони, контејнери) генерално нису покривене
буџетом ЈКП-а, већ доделом средстава из општег општинског буџета. Ове субвенције типично
не представљају одређени износ на годишњем нивоу, већ се набавке спроводе по захтеву ЈКП-а.
Послови Града финансирају се из пореза, такса, накнада и осталих јавних прихода у
складу са законом. Локалним заједницама припадају средства која им Република обезбеђује
законом за вршење послова из оквира права и дужности Републике. О употреби буџетских
средстава одлучује Скупштина града.

2.16. Тарифе за сакупљање отпада, степен наплате, покриће
трошкова
Анализа овог дела заснива се на подацима добијеним од јавног комуналног предузећа
„Стари Град“. Делатност комуналног предузећа, поред сакупљања и депоновања отпада, је и
одржавања јавне хигијене града, пружања пијачних и погребних услуга итд..
У Шапцу тарифе за услуге управљања отпадом везане су за величину простора
корисника услуга и наплаћују се месечно. Предност оваквог система је једино у његовој
једноставности. Међутим, овај систем није стимулативан за превенцију стварања отпада, јер
трошак корисника је фиксиран и не зависи од количине отпада која се продукује и начина на
који се одлаже. Преглед тарифа дат је у табели 2.13.

Редни
број
1
1.

2.
3.

4.

Табела 2.13. Тарифе за услуге управљања отпадом
Опис
2
Тарифе за услуге
Домаћинства (стамбени простор)
Школе, дечији вртићи, здравствена установа,
историјски архив, библиотека, музеј, позориште и
остали објекти из области културе, месечно
Правосудни органи, органи државне управе,
Скупштине општине, апотека, спортска хала,
новинско-издавачко
предузеће,
Јавно
информативно предузеће, месечно
Банке, друге финансијске организације и остали
пословни простор који није посебно набројан,
месечно
Дворишне површине - грађани
Однос, максимална тарифа/домаћинства за
домаћинства
Основ за наплату
Грађани (стамбени простор)
Грађани – дворишне површине,
Државни органи
Друга правна лица
Приход
Грађани
Од осталих корисника
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Јединица мере
3

Цене са ПДВ-ом
2009.
4

дин/м2/мес
дин/м2/мес

2,67
3,47

дин/м2/мес

4,01

дин/м2/мес

8,03

дин/м2/мес

0,133
3,00

хиљ. м2

у хиљ дин/год
у хиљ дин/год

79.907
40.812
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

т/год.
дин/тони
€/тони
%
%
%
у хиљ дин/год
€/тони
%
%

Отпад обухваћен системом
Просечна цена
Просечна цена
Степен наплате
Грађани
Од осталих корисника
Трошкови сакупљања отпада
Трошкови сакупљања отпада
Покриће трошкова ценом
Покриће уз степен наплате

34.506
3.498
35,69
62,6
64,3
61,8
3.070
31,32
113,95
71,33

Најнижа тарифа је за дворишне површине- грађани и износи 0,133 дин/м2/месец, затим
иде тарифа за одношење комуналног отпада из домаћинстава износи 2,67 дин/м2/месец.
Правним лицима (пословни простор, банке и др.) наплаћује највиша тарифа од 8,03 дин/м2/мес,
тако да су тарифе за правна лица три пута више од тарифа за домаћинства. Из анализа, недавно
вршене, за неке друге општине у ближем окружењу однос максималне и тарифе за домаћинства
се креће и до 10:1.
Просечно домаћинство за стамбени простор од 60 м2 плаћа месечно око 160 динара (око
1,6 € - еуро). Исто домаћинство продукује око 2 кг отпада дневно, или 0,75 тона годишње, на
основу чега може да се израчуна просечна цена услуга збрињавања отпада из домаћинства од
око 25 €/тони.
На основу податка о тарифама на простору обухваћеном услугама сакупљања отпада и
процењеним количинама отпада годишње (још увек се количине отпада које се одлажу на
депонију не мере) следи просечна цена по тони отпада од 35,69 €/тони. Већи део прихода
остварује се преко тарифа за грађане него од осталих корисника што је и логично мада није
сразмерно површинама обухваћеног простора.
С друге стране, на основу информације о трошковима које се односе на услуге
сакупљања отпада, просечан трошак по тони је 31,32 €/тони. Трошак је на доњој граници
интервала који се у литератури може наћи за средње развијене земље света.
Просечна цена је изнад просечног трошка, међутим:
- степен наплате износи 62,6%, што позитивну маргину од 13,95% спушта на негативну
од – 28,66%
- ЈКП „Стари Град“ углавном ради са опремом старости 10 година, без укалкулисаних
трошкова амортизације,
- Новија опрема додељена је од општине или из донација, те није оптерећена трошковима
кредитних ануитета,
- Трошкови су у највећој мери прилагођени објективним платежним могућностима
корисника.
У том смислу мора се констатовати да су постојеће тарифе, иначе под контролом
локалне власти, недовољне за покриће трошкова који би обезбедили пожељан и потребан
квалитет збрињавања комуналног отпада.

2.17. Економско-финансијска анализа пословања ЈКП „Стари
Град“, Шабац
Анализа се заснива на анализи финансијских извештаја пословања ЈКП“Стари Град“,
Шабац за последње три године (2006., 2007., и 2008.), који су приказани у прилогу. У табели
2.14. дат је приказ најважнијих резултата пословања за наведене године, са изведеним
аналитичким показатељима пословања.
Ограничење анализе пословања управљањем отпадом лежи у чињеници да се
ЈКП“Стари град“ не бави искључиво пословима управљања отпадом, већ се поред овог бави и
осталим пословима из домена комуналне делатности (Јавна хигијена, Погребне услуге, Пијаце,
Градско зеленило), при чему наведене делатности предузећа не представљају издвојене
профитне центре, па у складу са реченим није могућа одвојена анализа пословања различитих
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активности јавног предузећа. У сваком случају, управљање отпадом представља доминантну
делатност предузећа, како по учешћу у укупном приходу (цца 40%), тако и по броју
ангажованих техничких средстава и људства.
Табела 2.14.: Финансијски показатељи ЈКП „Стари Град“ у 2006, 2007 и 2008. г.
Биланси/ Вредности су дате у хиљадама динара
2006
2007
2008
Биланс успеха
Пословни приходи
213.354
236.815
274.088
Пословни расходи
207.754
243.959
285.656
трошкови зарада и накнада зарада
146.041
171.111
200.854
трошкови амортизације и резервисања
10.905
15.413
20.170
остали оперативни трошкови
34.634
37.725
43.144
остали пословни расходи
16.174
19.710
21.488
Пословни добитак (губитак)
5.600
-7.144
-11.568
учешће у пословном приходу (%)
2,62%
-3,02%
-4,22%
Добит (губитак) из осталог пословања
7.605
11.784
-4556
Добит (губитак)
1.044
461
216
Биланс стања
Актива
763..979
801.639
839.457
стална средства
730.563
760.299
782.787
обртна средства
33.416
41.340
56.670
залихе
6.513
5.514
4.239
потраживања
26.903
35.826
52.431
Пасива
763.979
801.793
839.867
капитал
720.103
749.684
777.438
дугорочне обавезе
10.553
8.613
6.963
краткорочне обавезе
33.323
43.496
55.466
Аналитички показатељи
Текући рацио ликвидности
1,00
0,95
1,02
Нето обртни фонд
93
1614
-2002
Рацио ликвидности
0,81
0,82
0,95
Просечна валута наплате потраживања (дана)
46,02
55,22
69,82
ТОС/пословни приход
15,66%
17,46%
20,68%
Задуженост
1,38%
1,07%
0,83%
Дупонт анализа:
(бруто добит+амортизација)/пословни приход
7,74%
3,49%
3,14%
пословни приход/актива
27,93%
29,54%
32,65%
актива/капитал
106,09%
106,93%
107,98%
Стопа повраћаја капитала
2,29%
1,10%
1,11%
Финансијски резултат, изражен кроз повећање пословних прихода, бележи годишњи
раст по стопи од цца 13,4%/годишње, док са друге стране пословни расходи бележе раст од цца
17,2%/годишње. Раст пословних расхода на наведеном нивоу је пре свега резултат раста
трошкова зарада, који чине преко 70% укупних пословних расхода, на истом нивоу од
17,3%/годишње. Ова диспропорција раста пословних прихода резултује у значајном смањењу
пословног резултата (добити), који је са 5.600 хиљ.дин у 2006. години пао за преко
17.000хиљ.дин на губитак од 11.568 хиљ.дин.
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Ово практично значи, да би, при неизмењеној стопи раста пословних прихода,
трошкови зарада морали расти по стопи од маx 10,5% годишње (за разлику од тренутних
17,2%), како би тек у трећој години пословни резултат поново био позитиван, односно остати
замрзнути најмање једну годину (уз непромењен раст прихода), како би пословни резултат био
позитиван већ после прве следеће пословне године.
Анализа такође показује значајан утицај резултата финансијског и осталог пословања
предузећа на бруто добит.
Стопа повраћаја капитала се смањује и износи неповољних 1,11% у 2008. години.
Поред показатеља рентабилности и показатељи ликвидности су благо до изразито
неповољни, нарочито имајући у виду делатност јавног предузећа и шири друштвени значај
несметаног, свакодневног функционисања.
Горња констатација се пре свега односи на текући рацио ликвидности који износи око 1,
и имплицира повећан ризик квалитетног финансирања обртних средстава предузећа. Додатно,
горња констатација је утолико значајнија ако се узме у обзир и други рацио ликвидности који
имплицира да су краткорочни пласмани (готовина, потраживања) мањи од краткорочних
обавеза, што има директну везу са повећаним ризиком квалитетног финансирања
имобилисаних обртних средстава (залиха), а самим тим и повећани ризик несметаног обављања
основне делатности.
Највећи утицај на неповољну слику ликвидности предузећа има значајно учешће
потраживања у укупним обртним средствима (са 80% у 2006., учешће је порасло на скоро 93%
у 2008.години), које је пре свега резултанта значајног раста просечног рока наплате
потраживања (са 46 дана у 2006.години на скоро 69 дана у 2008. години)
Обзиром да је оснивач ЈКП “Стари Град, Шабац, град Шабац, доминантно учешће у
изворима средстава (пасиви) има јавни капитал, при чему је вредност капитала 777 мил.дин.
Учешће капитала у укупним изворима средстава износи преко 90%, што донекле коригује
претходно описану негативну слику ликвидности.
На пословима одлагања смећа, тренутно је запослено 72 радника у сталном радном
односу.
У структури пословне имовине доминира имобилисани капитал, при чему је учешће
вредности некретнина, постројења и опреме на нивоу од око 80% у односу на укупну вредност
активе. Запажа се значајно учешће возила млађих од 10 година у укупном броју возила (око
60%), при чему треба предвидети да је у наредном десетогодишњем периоду неопходно
извршити замену комплетног постојећег возног парка и то за непромењен обухват територије
града Шапца на пословима управљања отпадом.
Уз описану кумулативну слику рентабилности и текуће ликвидности, предузеће постаје
све мање атрактивно (односно све ризичније), за нове аранжмане са финансијским
институцијама. Тренутна слика није драматична, али упућује на неопходност пословног,
организационог и финансијског реструктурирања што управо и треба да буде суштина новог
плана управљања отпадом.

2.18. Анализа постојећег система за управљање отпадом у систему
обезбеђења комуналних услуга (у односу на животну
средину, подземне и површинске воде, здравље људи и
животиња, друштво, и др).
Комунално предузеће организовано опслужује око 68.000 становника, при чему је са
100% обухваћено градско подручје (55.163 становника) и делимично обухваћено сеоско
подручје са 19% од укупног броја сеоског становника (12.837 становника). На основу изнетих
података, садашњим режимом сакупљања је обухваћено у просеку око 55% становника Шапца.
Систем контејнера се користи за сакупљање комуналног и мешаног комерцијалнокомуналног отпада. Контејнери су постављени на одређеним местима, где се празне
аутосмећарима или доносе и односе аутоподизачима. Користе се контејнери запремине 5 м3 и
1,1 м3. Сакупљање у врећама на извору настајања се не примењује у великом обиму. Постојећи
систем за одвојено сакупљање на месту настанка од становништва је у зачетку. Постојећи
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систем за сакупљање отпада за рециклажу, као што је папир, стакло, пластика и метали је у
ограничен на откуп различито сакупљеног отпада створеног од различитих произвођача.
Систем је организован независно од градског система за сакупљање комуналног отпада, на бази
рециклажног центра за откуп „ИНОС Напредак“, сакупљања на извору настајања (за веће
количине) и спровођења различитих кампања. Сакупљање отпада одређеног за рециклажу се
спроводи зависно од тренутних потреба тржишта и ограничено је на онај отпад за који су
трошкови сакупљања, разврставања и транспорта нижи од тржишне вредности сакупљеног
материјала који плаћа предузеће које врши финалну рециклажу.
Сакупљање опасног отпада са циљем рециклаже је ограничено на откуп оловних
акумулатора са киселином, отпадних уља. Установљавање система за сакупљање
флуоресцентних лампи и њихова испорука постројењима за рециклажу ван земље је у зачетку.
Проблеми у управљању комуналним отпадом у Шапцу су посебно изражени. Коначно
одлагање је досад најдоминантнији начин поступања са отпадом. Експлоатациони век званичне
депоније „Дудара“ је на самом крају што је довело до критичне ситуације. Стога је и решавање
проблема управљања комуналним отпадом, апсолутни приоритет локалне заједнице.
На основу анализе управљања комуналним отпадом на територији обухваћеној
Планом, констатовано је незадовољавајуће стање у погледу институционалне
организованости, процењених количина, врста и састава отпада, територијалног обухвата
ангажовања на сакупљању, начину транспорта и локације одлагања комуналног отпада.
На основу прегледа институционалне организованости у Граду Шабац за управљање
отпадом, може се констатовати следеће:
 постоји јавно комунално предузеће које се бави пословима сакупљања, транспорта и
депоновања отпада,
 јавно комунално предузеће „Стари Град“ се не бави искључиво пословима
управљања отпадом, већ су у њиховој надлежности и други комунални послови
(гробља, пијаце, и др.),
 у квалификационој структури запослених у комуналном предузећу нема стручних
кадрова посебно квалификованих за управљање отпадом,
 надзор над спровођењем општинских одлука које се односе на комуналне
делатности, хигијену и чистоћу поверен је надлежним градским органима комуналне
инспекције;
 не постоје секретаријат за заштиту животне средине на нивоу Града, али постоји
градски инспектор за заштиту животне средине. На нивоу округа постоји републичка
инспекција заштите животне средине.
Иако знатан део територије обухвата рурално подручје, оно је већим делом изостављено
из процеса сакупљања отпада. Отпад се сакупља из градских подручја и приградских насеља.
То за последицу има постојање локалних сметлишта у готово свим селима, углавном
смештених на неодговарајућим локацијама. На градској депонији не постоји адекватна
инфраструктура нити механизација за санитарно функционисање. На депонији се осим
комуналног одлажу и друге врсте отпада које често имају својства опасних материја, иако је то
прописима забрањено. Поступци рециклаже и других опција третмана у оквиру јавног
комуналног предузећа не постоје. Систематско и организовано издвајање на месту настанка
рециклабилних материјала из комуналног отпада је у зачетку.
Утицај комуналног отпада на животну средину може се разматрати са два аспекта:
1. Први се испољава кроз недовољну покривеност територије на којој се пружа услуга
одношења отпада. Ово условљава формирање дивљих сметлишта на необухваћеним
подручјима, а самим тим и стварање могућности појаве заразних болести код становништва и
угрожавања животне средине.
2. Одлагање комуналног отпада на постојећој депонији које није у складу са свим
принципима система санитарног депоновања, представља други фактор који својим негативним
утицајима може да угрози животну средину и испољавају се кроз:
Загађење ваздуха:
 издвајање метана и угљен диоксида,
 ширење прашине и непријатних мириса,
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 у периодима без ветра, може доћи до повећане концентрације загађујућих материја у
ваздуху у оквиру и у околини одлагалишта отпада.
Загађење земљишта, подземних и површинских вода:
 пре почетка експлоатације нису предузете адекватне мере заштите подтла, (није
уграђена изолациона баријера нити је изведен дренажни систем за дренирање
процедних депонијских вода са постројењем за пречишћавање истих) па постоји
велика вероватноћа загађења земљишта, а самим тим и подземних и површинских
вода ,
 угрожавање земљишта од отпада разнетог ваздушним струјањем,
 обзиром на близину речног корита реке Саве, при великим и честим атмосферским
падавинама долази до прилива подземних проточних вода из речног корита у правцу
тела одлагалишта, односно мешања са постојећим процедним филтратом и његовог
одливања ка речном кориту и одношења једног сегмента – течне фазе, односно
далази до органског и неорганског загађења водотока реке.
Услед постојеће ситуације на територији обухваћеној Планом, са сигурношћу се може
тврдити да, у тренутним околностима, долази до појаве негативног утицаја на животну средину
по свим горе наведеним аспектима.
Основни проблеми у области управљања отпадом у Шапцу, на основу свега наведеног,
могу се сврстати у три групе:
 сакупљање чврстог отпада;
 транспорт чврстог отпада; и
 третман отпада - депоновање.
На територији идентификовани су основни проблеми који се односе на фазу сакупљања
комуналног чврстог отпада, и то:
 варијације у дневној маси, запремини и саставу комуналног отпада;
 недовољна покривеност територије;
 недовољна примена тржишних принципа и начела „загађивач плаћа“,
Незаобилазан сегмент у модерном систему управљања отпадом представља транспорт
отпада од места сакупљања до места одлагања) отпада. У Шапцу су идентификовани следећи
проблеми у вези са транспортом отпада:
 старост возила и недовољан број одговарајућих модерних возила за транспорт
отпада;
 неодговарајућа учесталост транспорта отпада;
 нерешено питање транспорта опасног отпада из здравствених установа и неких
привредних субјеката.
Третман отпада подразумева његову рециклажу (прераду), а одлагање је завршна фаза у
процесу управљања отпадом. У односу на третман отпада у Шапцу, постоје следећи проблеми:
 организована рециклажа у циљу валоризације секундарних сировина је тек у зачетку;
 сакупљање и садашње одлагање отпада врши се на начин, који није у складу са
санитарним депоновањем и принципима заштите животне средине подручја;
 градска депонија је сметлиште, које је попуњено и које због непостојања услова да се то
уради одмах треба: санирати, затворити и рекултивисати након пуштања у рад
регионалне санитарне депоније.
Стање у области управљања отпадом у Шапцу са аспекта заштите животне средине, на
основу свега наведеног, може се оценити као незадовољавајуће. Разлоге за то треба тражити,
пре свега, у неразумевању значаја правилног третмана отпада и недостатку свести о заштити
животне средине код грађана, односно непостојању политике управљања отпадом од стране
локалних власти. Из тога даље произилазе уобичајени проблеми, недостатка средстава за
унапређење рада ЈКП, што директно утиче на недовољан број возила и застарелост возног
парка и друге механизације, отежава покривање целокупне административне територије.
Проблеми:
 Непотпуна покривеност административне територије организованим сакупљањем
отпада.
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 Велики број неадекватних одлагалишта отпада – сметлишта која су већ попуњена и
са негативним утицајима на животну средину, а потенцијално и на здравље локалног
становништва.
 Недостаје надзор над токовима отпада, садржајем одложеног отпада, и
неконтролисаног одлагања опасног отпада.
 Непостојање навике, праксе и развијене инфраструктуре одвојеног сакупљања
отпада.
 У региону не постоји локација за сакупљање опасног отпада као што су остаци
пестицида, њихова амбалажа и др.
Закључно се може констатовати:
 биланс количина и састав комуналног отпада нису довољно прецизни па постоји
проблем прогноза количина што може изазвати тешкоће у планирању капацитета,
 систем достављања података је постављен, али се не спроводи на задовољавајући
начин,
 одлагање је, за сада, главна опција управљања комуналним отпадом, што није у
складу са Националном стратегијом и циљевима ЕУ,
 недовољно се поштује законодавство, а комунална накнада и цена услуге сакупљања
и транспорта није довољна за покривање трошкова,
 нема ефикасних инструмената за подстицање смањивања настајања отпада као
приоритета у хијерархији управљања отпадом,
 евидентан је велики број неконтролисаних дивљих сметилишта (преко 110) која
деградирају природу и контаминирају земљиште, воду и ваздух,
 недовољно је развијена свест и знање становништва и запослених о управљању
отпадом,
 недовољно познавање праксе и трендова управљања отпадом у ЕУ,
Недостаје свест о потреби спречавања настајања и одвојеног сакупљања отпада. Јавља
се потреба хитног успостављања одвојеног сакупљања отпада и употребе појединих врста
отпада за које већ постоји економски интерес и интерес заштите животне средине. Осим за
папир и пластику, за које постоје купци, оправдана је потреба да се унапређује сакупљање
отпадних уља, отпадних гума од возила, итд., за које постоји могућност енергетске
валоризације у цементарама или другим погонима, као и њихове поновне употребе.
Збрињавање опасног отпада посебно је значајан проблем због неосигураних мера
збрињавања што има за последицу повећано складиштење код произвођача/обрађивача,
повећан извоз и неконтролисано одлагање, угрожавајући и животну средину и здравље људи.
Не постоји ни једна депонија опасног отпада.
Финансирање управљања отпадом ни приближно не одговара потребама. Цена услуге
сакупљања и одлагања отпада не одговара стварној цени пружене услуге па се из цене не могу
покрити укупни трошкови управљања отпадом.
Став јавности према отпаду претежно је негативан, што је резултирало непријатељским
ставом према локацији постројења за термички третман. Нема системског образовања како
јавности, управе и политичких структура тако и запослених на пословима управљања отпадом.
Због тога су се у решавању проблема отпада у претходном периоду јављали сукоби, јер
постоје групе са различитим, често сукобљеним интересима. До конфликтних ситуација је
дошло приликом одређивања локације за постројење за спаљивање опасног отпада, па чак и
онда кад се одлучивало о санацији постојеће депоније. Узроци томе су недовољно знање и
информисаност о проблематици отпада, неповерење, недовољно учешће јавности у процесима
одлучивања.
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3.

ПРОСТОРНИ АСПЕКТ И АСПЕКТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ПРЕТОВАРНЕ СТАНИЦЕ ШАБАЦ

Основу за истраживање утицаја на животну средину увек мора представљати конкретна
просторна целина са свим својим специфичностима које постоје у оквиру претходно утврђених
просторних граница и које се огледају у карактеристикама природних и створених чинилаца.
Комплекс Трансфер станица" у Шапцу биће изграђен на делу кат. парц. бр. 3231/3 и делу
кат.парц. 5339/2 К.О. Шабац.

Регионална
депонија
С.Митровица – РД Јарак 5 km

Шабац – РД Јарак 32 km

Трансфер
станица

Слика 3.1. Положај Трансфер станице Шапца у односу на Регионалну депонију

3.1. Приказ просторне-микро локације на којој ће се градити
Претоварна станица за претовар и третман чврстог
комуналног отпада
Будућа регионална депонија „Јарак“ у Сремској Митровици је од Шапца удаљена око
30 км. Узимајући у обзир релативно велике количине отпада које су констатоване приликом
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израде Студије изводљивости и Регионалног плана управљања чврстим отпадом Сремска
Митровица/Шабац, 2007., предложено је да се у Шапцу изгради трансфер станица.
Циљ изградње комплекса трансфер станице је у функцији пуштања у рад санитарне
депоније при чему ће се затворити неусловна градска депонија на Дудари и сва одлагалишта
отпада на којима се отпад одлаже на непримерен начин попут бројних дивљих депонија.
У циљу економске оправданости изградње трансфер станице у Шапцу, у Студији
изводљивости раазматрана су два сценарија:
1. не постоји ТС као полазна основа, при чему камиони за сакупљање отпада
(аутосмећари) превозе отпад до депоније “Јарак”;
2. постоји ТС са контејнерима за пресовање од 50 m3 и камионима за даљински
транспорт који превозе отпад до депоније “Јарак”.
На основу резултата економске анализе, Шабац је испунио квалификације за изградњу
трансфер станице.
Локација се налази у Источној радној зони, поред локације Централног уређаја за
пречишћавање отпадних вода. Локација је повезана приступним путем који се налази уз
Церски ободни канал са улицом Хајдук Вељкова бб, на деловима катастарских парцела број:
3231/3 и 5339/2 К.О. Шабац укупне површине нешто преко 10.000 m2.

Слика 3.2. – Локација трансфер станице у односу на град
У односу на град локација се налази источно, на растојању од 4 km од центра града, у
подзони 1а и – Источна радна зона (на слици 3.2. то су површине обојене љубичастом бојом).
Северозападна и североисточна граница локације се наслањају на десну обалу реке
Саве. Југоисточно је будуће централно постројење за пречишћавање отпадних вода у Шапцу.
Југозападна граница је практично железничка пруга тј. индустријски колосек који је служио за
потребе фабрика у саставу Холдинг компаније „Зорка“ (Фабрика керамичких плочица, PVC,
Заштита биља). Преко индустријског колосека, јужно до југозападно је депонија „јаросит
талога“. Југозападно од депоније је индустријски комплекс фабрике белих лимова.
Приступ на локацију је обезбеђен прикључком, дужине око 250 m, на приступни пут за
централно постројење за пречишћавање отпадних вода града Шапца а преко њега, у дужини од
500 m, на магистрални пут М-21. Магистралним путем М-21, локација је повезана са
регионалном депонијом „Јарак“.
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Слика 3.3. Локација трансфер станице у односу на ближе окружење
Цео простор је у депресији и требало би га нивелисати на мин коту од 79.50 м која је за
1м више од стогодишње коте плављења реке Саве што захтева насипање терена у просеку од 4
до 5 м. На тако нивелисаном простору поставља се саобраћајна мрежа којом ће се обављати
комуникација између појединих делова комплекса али и веза са спољним прилазима. Приступ
самом комплексу са улице Хајдук Вељкове омогућен је преко интерне саобраћајнице у оквиру
комплекса централног постројења за пречишћавање отпадних вода и приступне саобраћајнице
планиране по насипу Церског ободног канала дуж комплекса фабрике „Бели лимови“ која је
предвиђена за потребе централног постројења за пречишћавање отпадних вода.

3.2. Локација претоварне станице, процедура избора локације
За потребе изградње претоварне станице - трансфер станице у Шапцу, рађена је
предходно Студија избора локације трансфер станице у Шапцу (ЈУП "План", Шабац и "Еxpert
Inženjering", Шабац, 2009.г.) и Урбанистички пројекат "Трансфер станица" у Шапцу (ЈУП
"План", Шабац, 2009.г. - Одељење за урбанизам градске управе Града Шапца, бр. 353-2-101/0911 од 31.07.2009.г).
Избор оптималне локације вршен је у свему по одредницама Правилника о
критеријумима за одређивање локације и уређења депоније отпадних материјала („Сл.гласник
РС“, бр. 54/92) у даљем тексту Правилник, уз поштовање одредби Закона о заштити животне
средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/04) и узимајући у обзир аспекте Закона о процени утицаја на
животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/04 i 36/09). При изради елабората коришћене су
расположиве топографске, геолошке и метеоролошке карте.
На основу препоруке града Шапца, обиласка терена утврђено је шире подручје
истраживања и на њему регистрован инвентар потенцијалних локација (три) за детаљније
вредновање, што је чинило прву фазу у поступку.
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Другу фазу поступка је чинило обезбеђење потребне документације и подлога од стране
градских органа и организација за израду Студије.
Трећу фазу је представљала израда саме Студије којом је обухваћено детаљно
вредновање изабраних локација. На основу вредновања локација у складу са Правилником
стручна организација – обрађивач дали су предлог на основу кога је град донео одлуку на којој
ће локацији изградити комплекс трансфер станице.
Затим је уследила четврта фаза доношења одлуке о одређивању простора за изградњу
трансфер станице од стране градске управе, односно израда урбанистичког пројекта.
Пета фаза је израда пројектне документације (Идејни пројекти, Студија о процена
утицаја трансфер станице на животну средину, Главни пројекти итд.).

3.3. Преглед постојеће урбанистичко техничке документације
Након израде Студије избора локације трансфер станице у Шапцу, Град Шабац је
покренуо процедуру за израду Урбанистичког пројекта "Трансфер станица" у Шапцу (ЈУП
"План", Шабац, 2009.г. - Одељење за урбанизам градске управе Града Шапца, бр. 353-2-101/0911 од 31.07.2009.г).
Израда урбанистичког пројекта је условљена и спроведена у свему у складу са
одредбама Генералног плана за Шабац и приградска насеља: Мајур, Јевремовац, П.
Причиновић, Јеленчу и Мишар ("Сл. лист општине Шабац", бр. 10/08).
Прeмa Гeнeрaлнoм плaну локација сe нaлaзи у ЗПС 1а, источној радној зoни. Правилима
уређења зоне је дефинисано да је у истој могуће: индустриjскa прoизвoдњa, мaли прoизвoдни
пoгoни, сeрвиси, услужнe дeлaтнoсти и кoмпaтибилнe нaмeнe сa oпштe дeфинисaнoм.
Стaнoвaњe у oвим зoнaмa je искључивo зaбрaњeнo. У oвoj зoни ниje прeпoручљивa прoизвoдњa
прeхрaмбeних прoизвoдa и других "чистих" прoизвoдњи oбзирoм нa пoстojeћe стaњe. У oвoj
зoни je дoминaнтнa и прeпoручљивa хeмиjскa прoизвoдњa и склaдиштa. У зoни сe мoгу нaћи и
другe нaмeнe aкo нa њих нe дeлуjу штeтнo утицajи пoстojeћe прoизвoдњe. У oквиру oвe зoнe
дoзвoљeнa je и изгрaдњa eнeргeтских и кoмунaлних oбjeкaтa и пoстрojeњa, кao и трaнсфeр
стaницa и стaницa зa рeциклaжу oтпaдa, уз дeфинисaњe стрoгих услoвa зaштитe живoтнe
срeдинe, кao и oбjeкaтa спoртa и рeкрeaциje. Зa пaрцeлaциjу зeмљиштa унутaр зoнe oбaвeзнa je
изрaдa Урбaнистичких прojeкaтa a зa изгрaдњу oбjeкaтa oбaвeзнa je изрaдa Урбaнистичких
прojeкaтa и oдгoвaрajућих eлaбoрaтa зaштитe живoтнe срeдинe.

3.4. Преглед процедуре за добијање грађевинске дозволе
У складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 и 81/09),
потребно је предузети следеће:
- урадити Пројекат препарцелације, на основу којег, заједно са потврђеним
урбанистичким пројектом, треба спровести парцелацију у надлежној служби за катастар
непокретности,
- у складу са чланом 54. Закона, поднети захтев за издавање Локацијске дозволе; уз
захтев је неопходно приложити: копију плана парцеле, извод из катастра подземних
инсталација и доказ о праву својине. Захтев за издавање локацијске дозволе обавезно
садржи и податке о објекту који ће се градити, а нарочито о: планираној диспозицији,
врсти и намени објекта, техничке карактеристике и сл. Локацијска дозвола ће бити
издата у складу са Генералним планом и Урбанистичким пројектом којим су разрађени
сви услови за изградњу и прикључење објекта на инфраструктурне мреже и објекте.
- на основу Локацијске дозволе потребно је израдити главни пројекат за грађење објеката
трансфер станице.

„Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

страна. 74

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

3.5. Приказ урађеног пројектног решења Трансфер станице
Трансфер станица је алтернатива директном одвожењу отпада до регионалне депоније
"Јарак" на подручју Града Сремска Митровица, која је удаљена око 32 км од Шапца. Оправдана
је у случају када су трошкови одвожења отпада од тачке настанка до регионалне депоније већи
него трошкови транспорта од тачке настанка до трансфер станице плус трошкови одвожења до
регионалне депоније (финалног одлагалишта) укључивши и инвестиционе трошкове трансфер
станице.
Домаћинство
Претоварна станица
(генератор комуналног
(Трансфер станица)
отпада)
Аутосмећар

Постројење за рециклажу,
Регионална санитарна депонија
Велики камион

Слика 3.4. – Положај трансфер станице у систему сакупљања
Користи изградње трансфер станице су следеће:
 Велика возила за одвоз смећа уместо великог броја мањих возила;
 Могућност брзог повратка возила за скупљање смећа на терен (повећава се
продуктивност у сакупљању смећа);
 Могућност лоцирања депоније (финалног одлагалишта) далеко од насељених
зона;
 Могућност бољег компактирања отпада који се транспортује на депонију;
 Могућност контроле и мерења отпада који се транспортује на депонију;
Трансфер станице или претоварне станице нису одлагалишта отпада. То су локације где
се отпад из возила за сакупљање отпада (аутосмећара) претовара и уз помоћ хидрауличне пресе
сабија у пресконтејнере. Напуњени пресконтејнери се подижу на већа возила којима се отпад
одвози на регионалну 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 регионалне санитарне депоније.
На трансфер станици се не претовара опасни отпад.
То је и локација где ће се корисни материјали издвојени на месту настанка као што су:
ПЕТ амбалажа, папир и картон, стакло, метална амбалажа попут лименки, кабасти отпад и
грађевински отпад и др., као и сортирани неопасан индустријски отпад довозити: возилима
ЈКП или сопственим возилима грађана, мањих предузећа, занатских радњи, угоститељских
објеката и лаке и тешке индустрије и прикупљати у зони рециклажног дворишта. Након
једноставне припреме овај корисни део из комуналног отпада ће се са рециклажног дворишта у
Шапцу продавати купцима тог отпада.

3.5.1. Претоварна зона
Најважнији део трансфер станице је зона претовара у којој се одвијају операције
везане за претовар и компактирање отпада. Зона претовара, представља површину и објекте у
оквиру трансфер станице на којој ће приступ имати комунална возила (аутосмећари и
аутоподизачи) ЈКП "Стари Град" Шабац.
Отпад који се прихвата у овој зони је искључиво отпад из домаћинстава и привредних
организација, односно свакодневни комунални отпад.
Ова зона садржи следеће објекте и опрему:
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манипулативни плато,
навозну рампу,
платформу за истовар отпада,
стационарну пресу са усипним кошем,
прес-контејнере и шину за померање пресконтејнера
надстрешницу од челичне конструкције.

Слика 3.5. – Претоварна зона са прекривном платформом
У зони претовара, након мерења и контроле садржаја, комунална возила долазе на
манипулативни плато са кога се ходом уназад пењу уз навозну рампу на платформу за истовар.
По заузимању одговарајуће позиције возило се обезбеђује од померања и почиње процес
истовара. Након истовара возило се враћа низ рампу и иде на плато за прање.
Отпад се истовара из аутосмећара у пријемни кош хидрауличне пресе. Уз помоћ
потисне плоче хидрауличне пресе прес-контејнер се пуни, а отпад компактира. По завршетку
пуњења, прес-контејнер се одваја од хидрауличне пресе и помера за једно место, а на његово
место се поставља празан контејнер. Напуњен прес-контејнер се подиже на задњу платформу
транспортног возила са специјалним механизмом за ову врсту контејнера, који транспортује
отпад на регионалну депонију. Архитектонски изглед објеката зоне претовара приказан је на
слици 3.6.

Манипулативни плато
Манипулативни плато је асфалтирана површина са које се возила пењу на навозну
рампу и на коју силазе по завршеном истовару. Ова површина представља саобраћајну везу са
другим зонама трансфер станице. Израђена је од асфалт бетона и обележена хоризонталном
сигнализацијом. Величина манипулативног платоа дефинисана је маневарским способностима
камиона смећара (радијусом окретања).
Манипулативни плато се изводи као конструкција за тежак саобраћај, у нагибу од 0,51% како би се омогућио одвод воде од падавина и прања у сливне решетке.

Наткривена платформа
Претоварна зона обухвата издигнути плато са надстрешницом, на који се приступа
преко улазне рампе. После контроле садржаја која се обавља на портирници и проласка кроз
дезобаријеру и мостну вагу, возила се пењу преко улазне рампе на плато. Возило ходом уназад
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прелази платформу и зауставља се тик уз усипни кош. Након истовара садржаја оно силази низ
рампу и напушта зону претовара.
Платформа је израђена од армиране бетонске конструкције. Висина платформе је 2,5 м
изнад нивоа манипулативног платоа и прилагођена је лаком истовару комуналног возила
(аутосмећара). Платформа је пројектована (димензионисана) и изграђена тако да омогући
возилима да лако уђу у зону пријемног коша хидрауличне пресе односно прес-контејнера без
бојазни да ће склизнути ван. Осигурање представљају високи бетонски ивичњаци обезбеђени
гуменом заштитом. Обезбеђење за људе представља челична ограда око целе површине
платформе. На платформи се не врши никаква манипулација возилом, а возило приликом
истовара мора бити обезбеђено од померања.
Платформа је димензија (ширина 4,5 м, дужина 12 м), а димензионисање је вршено тако
да се омогући да цело возило стане по дужини, као и да возач, радници на претовару и техничка
лица могу несметано да се крећу.

Слика 3.6. - Изглед рампе, платоа и надстрешнице у претоварној зони

Технолошка опрема зоне претовара
Технолошку опрему у зони претовара чини опрема за прихват и транспорт отпада до
регионалне депоније. Ова опрема чини „срце“ трансфер станице, односно представља основну
опрему без које рад објекта губи смисао. Технолошка опрема се пројектује, ради и испоручује
као јединствена целина. Обухвата три главна елемента:
 прихватни кош,
 хоризонталну хидрауличну пресу и
 роло прес-контејнере за хоризонталну пресу са шином по којој се померају.
Опремом се управља аутоматизовано, са локације објекта. Систем аутоматског
управљања обухвата:
 отварање врата ("уста") пресе,
 потискивање клипа пресе након истовара,
 затварање врата пресе,
 померање контејнера по шинама након његовог пуњења, односно
преузимања од стране транспортног возила.
Прикључак на струју је индустријског типа, а електрични водови се воде подземно.
Опрема је стандардизована по стандарду ДИН 30722.
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Прихватни кош
Прихватни кош представља саставни део стационарне хидрауличне пресе и омогућава
равномерно ''прихрањивање'' отпадом. Прихватни кош има улогу да прихвати отпад из
комуналног возила (аутосмећара или аутоподизача). Корисна запремина коша од 19 м3
омогућава пријем целокупне количине отпада из приколице аутосмећара.
Прихватни кош се прави од челичног лима офарбаног специјалном бојом за опрему (тзв.
РАЛ карта) и возила овог типа.
На слици 3.7 приказан је изглед усипног коша испред прес контејнера, монтиран на
пресу.

Слика 3.7. - Прихватни кош и стационарна преса

Хоризонтална хидраулична преса
Улога пресе је да отпад којим је прихрањена путем прихватног коша компактира
(сабије) у роло-контејнер. Опис пресе представљен је кроз техничке карактеристике
специфициране за модел сличан типу СП-35 произвођача "Румекон" из Руме (слика 3.8.).
Коришћени стандард је исти за целокпну опрему трансфер станице.

Слика 3.8. - Стационарна хоризонтална хидраулична преса
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Роло прес-контејнери за хоризонталну пресу
Роло прес-контејнери за хоризонталну пресу имају могућност лаког повезивања са
пресом која компактира отпад у унутрашњости контејнера. У зависности од постигнутог
капацитета претоварне зоне потребан број ових контејнера за трансфер станицу у Шапцу се
креће од 6 до 10, у зависности од квалитета отпада који ће бити довежен возилима предузећа
које сакупља отпад.
Роло прес-контејнери леже на прихватним колицима која се налазе на шинама. Шине су
фиксиране на бетонски плато и померају се путем електромоторног погона. Улога шина,
односно колица је да омогуће бочно кретање контејнера и олакшају маневрисање у тзв.
„шаржном систему“.
Роло прес-контејнери су затвореног типа, конструисани тако да онемогуће евентуално
цурење садржаја из њега.

Слика 3.9. - Типски роло прес-контејнер за хоризонталну пресу (ДИН 30722)
Објекти и опрема за претовар, која је, као што је већ наглашено, основа трансфер
станице пројектовани су тако да омогуће лаку манипулацију, без опасности по људе, машине,
возила и објекте. Циљ је био да процес истовара траје што краће, уз постизање максималних
стандарда ефикасности и сигурности.
Чак и у условима отежаног рада (ниске температуре, снег, киша...) нема потребе за
ангажовањем било какве додатне опреме, осим роло прес-контејнера, уколико се на терену
покаже да су количине отпада такве да се динамика одвожења мора убрзати. Ово највише
зависи од успостављања процеса сепаратног сакупљања отпада (на месту настанка), нарочито
пластичне амбалаже, која има највећи однос тежине и запремине (примера ради, једна ПЕТ
боца запремине 2 л има масу од свега 17 г, а степен њеног сабијања у комуналном возилу или
роло контејнеру једва достиже 1:2,5. Приликом сепаратног сакупљања степен сабијања иде и до
1:7 - 1:10. Сличан пример може се узети и за другу пластичну амбалажу, па и за отпадне гуме,
које су посебно драстичан случај, јер је степен сабијања изузетно низак, тј. готово да и не
прелази 10%.

3.5.2. Зона рециклажног дворишта
Следећа зона по важности у оквиру пројекованог комплекса трансфер станице у Шапцу
је Зона сакупљања и сортирања рециклабилног отпада, која има свој популарни назив
„рециклажно двориште“.
Рециклажно двориште представља зону у оквиру трансфер станице која је намењена за
одлагање оних врста отпада који је сакупљен у фази примарне сепарације рециклабилног
отпада тј. имају својства секундардних сировина или се могу прерадити на други начин, отпад
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из домаћинства који може имати карактеристике опасног отпада (отпадна уља, акумулатори,
флуо цеви и сл.). Наведене врсте отппада могу доносити грађани и правна лица сопственим
возилима.
У зони рециклажног дворишта налази се :
 сортирна платформа,
 навозна рампе,
 контејнери за пријем различитих врста отпада,
 вага мерног опсега 0-500 кг,
 два одвојена равна платоа са покретним оградама и судовима за пријем расутог
отпада (грађевински шут, гуме, електронски уређаји, апарати за домаћинство и сл.)
Обзиром да отпад који се складишти у овој зони може имати сезонски карактер или је
његово прикупљање везано за кампање-акције, врсте посуда (контејнера) и организација
простора су подложни изменама. Одлуку о томе шта ће се и када примати у рециклажно
двориште доноси орган ЈКП у сарадњи са органима управе града Шапца, а у складу са
локалним Планом управљања отпадом града Шапца, као обавезним документом.

Слика 3.10. – Модел зоне рециклажног дворишта
Ова зона представља површину и објекте у оквиру трансфер станице. У овој зони врши
се сортирање и привремено складиштење оних врста отпада које су сакупљене у фази тзв.
примарне сепарације, односно на месту настанка отпада и отпад који доносе грађани или
правна лица сопственим возилима. То конкретно значи да ће приступ зони имати, поред возила
ЈКП „Стари Град“ и путничка возила или мања теретна возила - комби, пик-ап или камионет до
2 т носивости.
Отпад који се прихвата и складишти у овој зони има карактеристике кућног,
комерцијалног, односно неопасног отпада. Међутим, по ободу зоне налазе се простор и опрема
за пријем одређених врста отпада које, иако спадају у свакодневни, тј. комунални, могу имати
или имају опасне карактеристике.
У неопасне врсте отпада који се у овој зони прихвата спадају папир, стакло, мешана
пластична амбалажа, ПЕТ, гвожђе и челик и обојени метали. Овде се такође одлаже стара бела
техника - фрижидери, замрзивачи, шпорети и сл, кућни апарати - пегле, усисивачи, тостери,
миксери итд. и електронски отпад, као што су стари телевизори, компјутери и сл. У посебан
контејнер одвајаће се и флуо цеви. Генерално, садржај, односно врсте отпада које се
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организовано сакупљају на овом делу трансфер станице могу се мењати у зависности од
потреба и сакупљених количина.
Поред тога, у оквиру ове зоне сакупљаће се отпад који настаје рушењем грађевинских
објеката, старе аутомобилске гуме и кабасти кућни отпад (делови намештаја, теписи...), а у
посебним условима збрињаваће се и неке врсте отпада посебних токова, као што су стари
акумулатори, бутан боце и отпадна уља.
Из тих разлога, ова зона је условно подељена на три целине:

наткривени бетонски плато са котејнерима;

отворени плато са мобилним оградама;

плато са опремом за посебне врсте отпада.
Технологија опреме зоне за сакупљања и сорторања рециклабилног отпада подразумева
сву опрему која је неопходни за ефикасан рад зоне рециклажног дворишта у склопу
регионалног система управљања отпадом. Технолошка опрема ова зоне је следећа:
 отворени ролоконтејнер,
 роло пресконтејнер,
 контејнер за прихват металног отпада,
 ручни виљушкар са електронском вагом,
 мобилна посуда за прихват рабљеног моторног уља,
 цистерна,
 пумпа за претакање уља,
 плато-кавез за прихват плинских боца,
 виљушкар,
 контејнер за прихват акумулатора,
 посуда-контејнер за привремени прихват батерија,
 мобилна ограда и
 утоваривач.
Отворени метални ролоконтејнери су запремине 30 м3 и постављени су поред
платформе која омогућава одвојено одлагање појединих врста отпада.

Слика 3.11. - Отворени ролоконтејнери
Димензије ролоконтејнера су:
 дужина: 6,00 м
 ширина: 2,45 м
 висина:
2,15 м
Потребан број отворених ролоконтејнера је 5. У њима се одлажу следеће врсте
отпадних материјала:

стакло:
1 ролоконтејнер

кућни електронски отпад:
1 ролоконтејнер

отпад беле технике
1 ролоконтејнер
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флуоресцентне цеви 1 ролоконтејнер
резервни роло контејнер
1 ролоконтејнер

Метални роло пресконтејнери су запремине 20 м3 и постављени су поред сортирне
платформе која омогућава одвојено одлагање појединих врста отпада. Ова врста
ролоконтејнера поседује хидрауличну пресу која омогућава да се сакупљени отпад (мешана
пластика и папир-картон) компактира у унутрашњости контејнера, чиме се остварује већа
искоришћеност контејнера, односно мањи број транспортних тура.

Слика 3.12. - Роло - пресконтејнер








Карактеристике роло пресконтејнера:
димензије (дин стандард): дужина 6,35 м, ширина 2,4 м, висина 2,6 м
запремина:
20 м 3
сила пресовања:
350 кN
инсталисана снага
5,5 кW
однос сабијања:
1:10
носивост:
35 тона
транспорт пресконтејнера возилом (аброл-камион) према ДИН-у, са предњим
точковима и дуплом куком за подизање

Челични контејнер отвореног типа за прихват метала има запремину 5 м3. Намeна ових
контејнера је да приме метални отпад који доносе грађани. Пре пријема отпад се мери и
доносиоцу се издаје одговарајућа потврда. На трансфер станици постављају се 2 контејнера
овог типа, један за отпад од гвожђа и челика и један за отпад од обојених метала.

Слика 3.13. - Контејнер за прихват метала
Димензије контејнера су:
 дужина:
 ширина:
 висина:
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Мобилна посуда намењена је за прихват коришћеног (рабљеног) моторног уља из
мањих судова. Прихватање уља се остварује помоћу левка који је саставни део посуде. Точкови
на носачу посуде омогућавају особљу да посудом лако маневришу. Мобилна посуда има систем
за пражњење, а регулација протока уља приликом пражњења регулише се регулационом
вентилом - тзв. „пиштољем“. Капацитет посуде је 100 л.

Слика 3.14. Мобилна посуда за прихват рабљеног моторног уља
Цистерна је намењена је за складиштење већих количина рабљеног моторног уља.
Монтира се на бетонски плато поред сортирне платформе. Капацитет цистерне је 5000 л. Уље
се у њу претаче из мобилних посуда или директно из мањих цистерни-канти. Цистерна је
ослоњена на шине са точковима (тип роло) и има куку помоћу које се утовара и истовара на аброл камион. Део платоа на којем је смештена цистерна мора бити опремљен танкваном –
„кадом“ како се уље у случају акцидента не би излило на околни простор.

Слика 3.15. - Ролоцистерна за прихват рабљеног моторног уља
Карактеристике цистерне:
 запремина 5000 литара
 пречник 1612 мм
 дужина 2835 мм
 израђена је од Č.0361
 испитана на непропустљивост и чврстоћу
 обојена основном и завршном бојом
 поседује роло-ослонце и точкове за манипулацију
 тело је двоплаштно
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Бетонски плато са кавезом намењен је за прихват плинских боца. Површина платоа је
100 м2. Плато је ограђен жичаном оградом и покривен лименим кровом или се поставља типско
складиште (слика 3.16.). Као што је наглашено раније, плинске боце се могу одлагати
искључиво празне и видно онеспособљене. Кавез је обезбеђен катанцем.

Слика 3.16. - Складиште за старе плинске боце
Димензије кавеза:
 дужина: 4м;
 ширина: 1м;
 висина; 2,3м.
Метални контејнер за привремени прихват акумулатора конструисан је тако да омогући
заштиту од испарења и продора садржаја из тела акумулатора (киселине) у околни простор.
Пријем акумулатора се врши записнички.

Слика 3.17 - Контејнер за прихват акумулатора
Карактеристике металног контејнера:
 димензије: дужина: 6 м; ширина: 2,4; висина: 2,6.
 поседује клизна врата
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Како су батерије у широкој употреби, не могу се другачије сакупљати осим заједно са
кућним отпадом. Батерије садрже канцорегене и токсичне материје. Из тих разлога су сврстане
у категорију опасног отпада. Контејнери за привремени прихват старих батерија морају да
обезбеде заштиту од евентуалних утицаја на околину (спречити контакт садржаја батерије са
земљом и водом). Изглед контејнера за привремени прихват батерије (слика 3.18). Овај тип
контејнера се такође може користити и за старе акумулаторе, у мањим срединама, где
интензитет одлагања није тако велики.

Слика 3.18 - Контејнер за привремени прихват батерија
Карактеристике контејнера:
 Димензије: 1,13 х 0,93 х 1 (м)
 Нето тежина: 120 кг
 Носивост: 1000 кг
Бетонски плато намењен је за прихват грађевинског отпада – шута који настаје
приликом рушења грађевинских објеката. Површине је 300 м2. Плато је ограђен покретном
оградом од пластичне мреже фиксиране на стубовима. Ограда служи да спречи разношење
честица материјала ван ограђене површине. У зависности од количине шута вршиће се
ограђивање. У периоду ван грађевинске сезоне, површина се може користити и за друге врсте
отпада, које немају опасне карактеристике (за смештај старих гума итд).

Слика 3.19. - Плато за прихват грађевинског отпада
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Плато за прихват грађевинског отпада, ће се у зависности од количине шута ограђивати
мобилном оградом. Мобилна ограда је конструисана од јаког челичног рама са 3600 вареним
понцинкованим цевима. Стандардна висина панела је 2000 мм и употребљава се најчешће за
обезбеђење грађевина. Унуташњост панела је од јаких челичних жица, које су посебно заваране
за рам. Жице су фиксиране на стубовима са рециклираном стопом, изграђеном од ПВЦ-а која
није штетна за околину, величина стопе је 40х40 мм. Ограда служи да спречи разношење
честица материјала ван ограђене површине.

Слика 3.20. - Мобилна ограда тип Ф2
За прихват аутогума пројектован је бетонски плато површине 150 м2. Плато је ограђен
покретном оградом висине 2 м. Приликом складиштења, неопходно је правилно поставити
гуме. Гуме се складиште целе или се могу сећи одговарајућим уређајем (чопером).
Плато за прихват кабастог отпада намењен је за прихват отпада који по својим
димензијама и саставу се не сврстава у напред наведене групе отпада (делови намештаја,
палетна амбалажа и сл.). Плато је израђен од бетона. Површина платоа је 100 м 2 и ограђен је
монтажном жичаном оградом висине 2 м. На платоу се може инсталирати машина за
уситњавање која ради аутономно.
Виљушкар се користи приликом утовара или истовара контејнера или цистерне,
односно за утовар и истовар кабастог и тешког отпада. Минимална захтевана носивост је 3
тоне. Погон виљушкара може бити електрични, на дизел гориво и на ауто-гас.

Слика 3.21. - Виљушкар "ЕП"
Карактеристике:
Произвођач: "ЕП"
Модел виљушкара: ФД20-ТД27,
Носивост: 2000 кг
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Ширина: 1150 мм
Висина (мах. подигнуте виљушке): 4200 мм
Управљачки мотор Nissan TD27: 44kW/2500/мин
Утоваривач је грађевинска машина која се користи за пражњење платоа за прихват
шута, којим се пуне камиони кипери који транспортују шут до места коначног одлагања.
Машина може бити различитог капацитета. Препоручује се нека из асортимана мањих машина,
типа "Caterpillar" или други мањи утоваривачи. Стручно лице евидентира запремину
довезеног отпада.

Слика 3.22. - Утоваривач „Caterpillar“
Зона сакупљања и сортирања рециклабилног отпада има специфичну намену и прима
отпад од грађана у малим количинама. Пријем, мерење и евиденција о преузетом материјалу
врши се на лицу места. Због тога је неопходно да запослени на овом објекту заврше додатну
обуку.
С обзиром да отпад који прима у овој зони може имати сезонски карактер или је његово
прикупљање везано за кампање, врсте посуда (контејнера) и организација простора су
подложни изменама.
Одлуку о томе шта ће се и када примати у рециклажно двориште доносиће органи
комуналног предузећа у сарадњи са органима управе града Шапца, а у сагласности са локалним
Планом управљања отпадом града Шапца, као обавезним документом.

3.5.3. Технологија рада зоне за компостирање
Зелени отпад настаје углавном у периоду март-септембар када се врши уређивање
зелених површина. Стварне количине овог отпада до сада се нису евидентирале, тако да је овај
отпад иако представља еколошки чисту сировину за производњу компоста, углавном одлаган
на градску депонију или спаљиван. У оквиру трансфер станице предвиђена је и зона за
компостирање. Зона за компостирање састоји се од хале односно погона за сам процес
компостирања и дела где се врши прихват и складиштење органског отпада.
Компостирање је процес разлагања влажне, чврсте органске материје, првенствено
отпада од хране, помоћу аеробних микроорганизама и под контролисаним условима. Као
производ добија се користан материјал, сличан хумусу, који нема непријатан мирис и који се
може користити као средство за кондиционирање земљишта или као ђубриво. Процењене
количине органског отпада на територији општине Шабац су око 30 тона на дан.

3.5.4. Технологија рада зоне за прање
Прање возила ће се вршити системом сличном „Shassis clean” произвођача “Cristanini”.
Овај систем подразумева аутоматско прање шасије возила. Вода се из доводне цеви уводи у
систем за повишење притиска и за грејање воде. Радни притисак при прању је 180 бара.
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Млазнице које ротирају се аутоматски провлаче између точкова возила и спирају прљаштину, а
пошто се вода која се користи за прање загрева до температуре од 95 °, врши се и одмашћивање
неприступачних делова каросерије. По потреби се у овај систем за прање може додати и
средство за прање. Употребљена вода од прања ће бити на већој температури од 35° колико је
дозвољено за њено увођење у канализацију. Такође систем сличан „Shassis clean” омогућава
ручним млазницама и прање контејнера на посебној бетонској површини.

Слика 3.23. Прање возила системом „Shassis clean”

3.5.5. Технологија рада зоне за третман отпадних вода
На трансфер станици ће се вршити следећи процеси везани за одвођење отпадне воде:
 Прање возила аутоматским путем, апаратом под притиском
 Дезинфекција возила на изласку проласком кроз дезобаријеру
 Евакуација атмосферских вода
 Евакуација отпадне воде из командне зграде
Прање возила ће се вршити слично системом „Shassis clean”. Овај систем подразумева
аутоматско прање шасије возила. Употребљена вода од прања ће бити на већој температури од
35° колико је дозвољено за њено увођење у канализацију.
Дезобаријера је плитак базен напуњен раствором жавелове воде. Приликом проласка
возила врши се дезинфекција точкова пре напуштања круга трансфер станице. Ово је битно јер
је на трансфер станицу предвиђен долазак и индивидуалних аутомобила, којима ће грaђанство
доносити селектовани отпад у рециклажно двориште. Да би се и ова возила дезинфиковала
неопходно је да прођу кроз дезобаријеру. Она ће се периодично празнити, испирати водом и
опет пунити раствором жавелове воде.
Атмосферска вода представља највећу количину воде. Услови водовода и канализације
траже да се атмосферска вода третира пре испуштања и да се не уводи у канализациону мрежу
него да се испушта у одговарајућиу реципијент. Како се трансфер станица налази уз саму реку
Саву, она је размотрена као могући реципијент. Иако се при пројектовању кишне канализације
узима киша повратног периода 2 године, у трајању од 25 минута, за пројектовање трансфер
станице у Шапцу је узета киша повратног периода 5 година у трајању од 25 минута. Разлог
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овом је све учесталији број екстремних појава падавина, који је последица глобалних
климатских промена. Тенденција је да ће се и у будућности ово све чешће дешавати.
Евакуација отпадне воде из комадне зграде ће се вршити директним испуштањем у
шахт Ф2 и из њега у Ф1 канализационом цеви Ø200. Ово је шахт на доводном колектору Ø1000
који доводи део отпадне воде на централно постројење у Шапцу.
Прање возила на трансфер станици ће се одвијати свакодневно. Основни елеменат при
избору решења за пречишћавање воде од прања је да се вода најпре загрева за прање, а након
тога је треба охладити до температуре од 35°. Овде се јавља температурни губитак, уколико би
се након сваког прања испуштала у канализацију. Због тога је усвојено решење да се вода од
прања рециркулише након таложења и проласка кроз сепаратор масти и нафтних деривата. Ово
решење подразумева да ће се свакодневно допуњавати са новом количином воде.
Друго ограничење представља испуштање атмосферске воде. Како је неопходно да се и
она пречисти, непотребно је да се испушта у канализациони систем, јер би га само
оптерећивала. Парцела на којој је предвиђена ТС се налази уз обалоутврду реке Саве.
Захтевани квалитет воде Саве је II класа, што се може обезбедити пречишћавањем на ТС.
Главним пројектом размотрена су четири случаја у третману отпадне воде са ТС:
 Прање возила
 Доток кишне канализације – мањи интензитет кише
 Доток кишне канализације – киша повратног периода 5 година
 Испуштање воде – у случају ремонта итд.
Након прања возила, вода се сакупља централним каналом и доводи на таложницу из
које ће се уводити у сепаратор нафтних деривата. Из сепаратора пролази кроз шахт и уводи се у
уређај за загревање воде. Након тога се врши повишење притиска и ова вода се опет користи за
прање.
Таложница ће бити изведена са две коморе, тако да ће се у њу доводити и атмосферска
вода. Сматра се да само први талас кишнице спира нафту и масноће са платоа, па ће се ова
количина уводити у сепаратор масти. Запремина прве коморе таложнице је приближно 11 м 3.
На шахту иза сепаратора масти ће бити преливна цев, која ће бити тако постављена да се увек
рециркулише иста количина воде за прање, а вишак од кишних или других падавина ће након
проласка кроз сепаратор преко овог шахта ићи у испуст. Ово се односи на неке мање кишне
падавине које ће се и чешће појављивати.
У случају наиласка кише јачег интензитета атмосферска вода ће преливати из коморе 1
у комору 2 таложнице. Комора 1 је тако димензионисана да може да прими количину кише која
ће пасти у првих 5 минута на плато. Сматра се да само први талас кишнице спира нафту и
масти, и да је нерационално применити сепаратор масти за целокупну количину кишнице која
се сакупи. Како се ово примењује у такозваним сепараторима са бајпасом, исти принцип је и
овде примењен, само се уштедело на постављању додатног (већег) сепаратора који би
прихватио већу количину кишнице. Преливна вода из коморе 2 не пролази кроз сепаратор, већ
се преко шахта одводи у испуст. Када се систем буде празнио вода ће се из погона за грејање
воде одводити право у испуст.

3.6. Анализа утицаја трансфер станице на животну средину
Анализа утицаја трансфер станице на животну средину извршена је путем Студије о
процени утицаја на животну средину Пројекта „Tрансфер станицa у Шапцу“ на делу кат.
парц. бр. 3231/3 и делу кат.парц. 5339/2 К.О. Шабац.
Потреба израде студије о процени утицаја на животну средину регулисана је чланом 3.
Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/04) и Законом о
изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.Гласник РС",
бр.36/09), Правилником о садржини студије утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр.
69/05), Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр,
114/08). Садржај Студије је дефинисан чланом 17. наведеног Закона и изменама и допунама
Закона о процени утицаја на животну средину, и ближе одређен Правилником о обиму и
садржају.
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Наведена Студија је израђена у складу са чланом 17. Закона о процени утицаја на
животну средину и одредбама чланова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 Правилника о садржини студије
утицаја на животну средину (''Сл.гласник РС'', бр. 69/05). Обрађивач Студије се придржавао и
Решења о одређивању обима и садржају студије бр. 501-1-1-18/2009-08 од 27.07.2009.године
издатог од стране Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове, Градске управе
Шабац Града Шапца.
Мере заштите животне средине и мониторинг, предвиђени овом Студијом, након
добијања сагласности од стране надлежног органа представљају услове који се морају
испоштовати при изради пројектне документације и имплементирани током рада и
функционисања пројекта.
Шта је процена утицаја на животну средину?
Процена утицаја на животну средину законом је дефинисана као превентивна мера
заштите животне средине заснована на изради студија и спровођењу консултација уз учешће
јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни
утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух,
климу и пејзаж, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца и утврде и
предложе мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у
виду изводљивост тих пројеката.
Предмет процене утицаја на животну средину су пројекти који се планирају и изводе у
простору, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета, престанак рада и
уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину или представљају
ризик по здравље људи.
Поред планираних (нових) пројеката, предмет процене утицаја су и пројекти који су
реализовани без израде студије о процени утицаја на животну средину и без одобрења за
изградњу или употребу за које се врши процена утицаја затеченог стања.
Проценом утицаја обухваћени су пројекти у области: индустрије, рударства,
енергетике, саобраћаја, туризма, шумарства, пољопривреде, водопривреде, управљања
отпадом, комуналних делатности и пројекти планирани у заштићеном природном добру или
подручју посебне намене који су дефинисани Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину.
Надлежност је одређена законом, а односи се на обавезе и одговорности за спровођење
поступка процене утицаја и давање сагласности на студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у зависности ко издаје одобрење за изградњу и употребу.
Студија о процени утицаја пројекта на животну средину представља документ којим
се анализира и оцењује квалитет чинилаца животне средине и њихова осетљивост на одређеном
простору и међусобни утицаји постојећих и планираних активности, предвиђају непосредни и
посредни штетни утицаји пројекта на чиниоце животне средине, као и мере и услови за
спречавање, смањење и отклањање штетних утицаја на животну средину и здравље људи.
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину утврђена је
детаљна садржина студије, укључујући квалитативни и квантитативни приказ могућих промена
у животној средини за време извођења пројекта, редовног рада, за случај удеса и процену да ли
су промене привременог или трајног карактера.
Студијом се разматрају могуће квалитативне и квантитативне промене у животној
средини у односу на претходно утврђено стање животне средине на локацији и ближој околини
(микро и макро локацији) и управо је то „0" стање кључно питање заједно са питањем могућих
промена, односно погоршања стања или квалитета животне средине, као и мера којима ће се то
спречити.
Законом је изричито прописано да се извођењу пројекта не може приступити без
спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на
студију о процени утицаја пројекта на животну средину.
Будући да је студија о процени утицаја пројекта на животну средину саставни део
техничке документације потребне за прибављање одобрења за изградњу објеката, по правилу се
израђује у најранијој фази пројектовања на нивоу генералног или идејног пројекта. У том
случају носилац пројекта благовремено обезбеђује сагласност на студију о процени утицаја и у
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главни пројекат укључује предвиђене „мере и услове за спречавање, смањење и отклањање
штетних утицаја на животну средину и здравље људи" из студије. Узимајући то у обзир,
оправдано је захтевати да се сагласност на студију о процени утицаја дâ на увид код техничке
контроле главног пројекта, чиме се на нивоу техничке документације и пре извођења пројекта у
целини дефинише процена утицаја тог пројекта на животну средину. Такође, у оквиру
техничког прегледа који се врши за потребе издавања употребне дозволе проверава се
испуњеност услова из сагласности на студију о процени утицаја на животну средину и ако ти
услови нису испуњени - употребна дозвола се не може издати.
Град Шабац је до почетка израде Студије о процени утицаја на животну средину
трансфер станице, обезбедио следећу студијску, урбанистичку и техничку документацију,
потврде, мишљења, услове и сагласности који су као релевантне подлоге коришћене приликом
процене утицаја на животну средину:
- Студију избора локације трансфер станице Града Шапца, мај 2009.г.
- Потврђен Урбанистички пројекат «Трансфер станица» Шабац (препарцелација делова
кат.п.бр. 3231/3 и 5339/2 и урбанистичко-архитектонско решење планиране изградње),
Потврду бр. 353-2-101/09-11 од 31.07.2009. године оверена од стране Одељења за
урбанизам, Градске управе Шабац града Шапца.
- Идејни пројекат за изградњу трансфер станице у Шапцу, «Envitech“ Београд, јул 2009.г.
- Решење о потреби процене утицаја на животну средину и обиму и садржају Студије о
процени утицаја на животну средину предметног пројекта, издато од стране Одељење за
инспекцијске и комунално-стамбене послове, Градске управе Шабац, број 501-1-118/2009-08 од 27.07.2009.године.
- Мишљење за издавање водопривредних услова за израду Главног пројекта за изградњу
Трансфер станице за претовар комуналног отпада у Источној радној зони у Шапцу број
3709/2 од 03.септембра 2009.године издато од стране ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „СаваДунав“ Нови Београд;
- Мишљење у поступку прибављања водопривредних услова за израду техничке
документације за изградњу трансфер станице за отпад са територије града Шапца;
- Решење о издавању водопривредних услова издато од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде број: 325-0501318/2009-07 дана 17.9.2009. године

3.6.1. Процедура усвајања студије о утицају на животну средину
-

Поступак процене утицаја Пројекта на животну средину спроводи се у више фаза:
I Фаза – Одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину,
II Фаза – Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну
средину,
III фаза – Давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Сама израда студије о процени утицаја пројекта на животну средину представља
међуфазу у поступку процене утицаја пројекта на животну средину.
I Фаза: Поступак одлучивања о потреби процене утицаја пројекта на животну средину
Поступак покреће носилац пројекта. Носилац пројекта је подносилац захтева за
добијање дозволе или одобрења за изградњу или реконструкцију објекта или осталих
интервенција у природи и природном окружењу.
Како се покреће поступак?
Поступак се покреће подношењем: Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја
пројекта на животну средину за пројекте који се налазе на Листи пројеката за које се може
захтевати процена утицаја на животну средину – Листа II Уредбе о утврђивању Листе пројеката
за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08). Захтев се подноси за нове, односно
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планиране пројекте (по правилу у току израде идејног пројекта) и за изведене пројекте, односно
за затечено стање.
Шта мора да садржи ЗАХТЕВ?
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на Животну средину
мора да садржи:
 уредно попуњен образац за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
(Прилог 1) прописан Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и
садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05),
 извод из важећег планског документа, односно верификовани урбанистички пројекат
или локацијску дозволу за изградњу предметног пројекта,
 идејно решење предметног пројекта или идејни пројекат,
 графички приказ микро и макро локације,
 доказ о уплати републичке административне таксе.
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања на животну средину
мора да садржи:
 уредно попуњен образац за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
(Прилог 1) прописан Правилником о садржини захтева о потреби процене утицаја и
садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на
животну средину(„Службени гласник РС“, број 69/05),
 копија пријаве објекта изграђеног без грађевинске дозволе, поднета надлежном органу
за урбанизам и грађевинске послове,
 обавештење о могућностима усклађивања објекта са урбанистичким планом, односно о
условима за издавање одобрења за изградњу;
 пројекат изведеног објекта,
 графички приказ микро и макро локације,
 доказ о уплати републичке административне таксе.





Поднесак уз који се предаје захтев мора садржати:
меморандум носиоца пројекта са деловодним бројем захтева из евиденције носиоца
пројекта;
податке о носиоцу пројекта и то: извод из регистра привредних субјеката, шифра
делатности, матични број, адреса, број телефона, е-маил, име одговорног лица и име
лица задуженог за контакт са надлежним органом.
Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно
издато овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и
потписом овлашћеног лица носиоца пројекта.

II Фаза: Поступак одређивања обима и садржаја стдије о процени утицаја пројекта на
животну средину
Поступак покреће носилац пројекта. Поступак се покреће подношењем: Захтева за
одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну средину за
пројекте који се налазе на Листи пројеката за које је обавезна процена утицаја - Листа I Уредбе
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС",
број 114/08), као и за пројекте који се налазе на Листи II за које је надлежни орган одлучио да је
потребна процена утицаја на животну средину. Захтев се подноси за нове, односно планиране
пројекте (по правилу у току израде идејног пројекта) и за изведене пројекте, односно за
затечено стање.
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Шта мора да садржи ЗАХТЕВ?
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта на животну
средину мора да садржи:
 уредно попуњен образац за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на
животну средину (Прилог 2) прописан Правилником о садржини захтева о потреби
процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05).
 извод из важећег планског документа, односно верификовани урбанистички пројекат
или локацијску дозволу за изгадњу предметног пројекта,
 идејни пројекат,
 графички приказ микро и макро локације,
 доказ о уплати републичке административне таксе.
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања на
животну средину мора да садржи:
 уредно попуњен образац за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на
животну средину (Прилог 2) прописан Правилником о садржини захтева о потреби
процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије
 извод из важећег планског документа, односно верификовани урбанистички пројекат
или локацијску дозволу за изгадњу предметног пројекта,
 пројекат изведеног објекта,
 графички приказ микро и макро локације,
 доказ о уплати републичке административне таксе.



Поднесак уз који се предаје захтев мора садржати:
меморандум носиоца пројекта са деловодним бројем захтева из евиденције носиоца
пројекта;
податке о носиоцу пројекта и то: извод из регистра привредних субјеката, шифра
делатности, матични број, адреса, број телефона, е-маил, име одговорног лица и име
лица задуженог за контакт са надлежним органом.

Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице - мора имати уредно издато
овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом
овлашћеног лица носиоца пројекта.
III Фаза поступак давања сагласности на студију о процени утицаја пројекта
на животну средину
Поступак покреће носилац пројекта подношењем: Захтева за давање сагласности на
студију о процени утицаја пројекта на животну средину.
Захтев је поднесак који мора да садржи:
 меморандум носиоца пројекта са деловодним бројем захтева из евиденције носиоца
пројекта;
 податке о носиоцу пројекта и то: извод из регистра привредних субјеката, шифра
делатности, матични број, адреса, број телефона, е-mail, име одговорног лица и име
лица задуженог за контакт са надлежним органом.
Уз захтев подноси се:
Студија о процени утицаја на животну средину са прилозима, и то: копије
прибављених услова и сагласности других надлежних органа и организација и нетехнички
краћи приказ података наведених у студији израђен као посебан сепарат студије који садржи
кључне изводе и податке из свих поглавља студије написане једноставним нетехничким
језиком, са мерама заштите животне средине које се наводе у интегралном тексту из студије.
Ако, у име носиоца пројекта, захтев подноси друго лице – мора имати уредно издато
овлашћење носиоца пројекта са деловодним бројем, датумом издавања и потписом
овлашћеног лица носиоца пројекта.
На захтев носиоца пројекта Надлежни орган за заштиту животне средине доноси одлуку
о давању сагласности на студију о процени утицаја или о одбијању захтева за давање
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сагласности на студију утицаја, на основу спроведеног поступка и извештаја техничке
комисије.
Техничка комисија
За оцену студија о процени утицаја пројеката на животну средину Надлежни орган за
заштиту животне средине образује техничку комисију која врши оцену студија у складу са
законом и Правилником о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на
животну средину.
Учешће јавности
Учешће јавности обезбеђује се у свим фазама поступка процене утицаја пројеката на
животну средину и то: у поступку одлучивања о потреби процене утицаја, поступку
одређивања обима и садржаја студије и поступку давања сагласности на студију о процени
утицаја пројекта на животну средину.
Надлежни орган за заштиту животне средине дужан је да обавести заинтересоване
органе и организације и јавност о поднетом захтеву, обезбеди увид у поднети захтев и
документацију која је уз захтев приложена и обезбеђује јавни увид, организује презентацију и
спроводи јавну расправу о студији о процени утицаја на животну средину.
Правилником о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о
процени утицаја на животну средину уређена су питања учешћа јавности у поступку оцене и
давања сагласности на студије о процени утицаја пројеката на животну средину.
Поступак процене утицаја приказан је на слици 3.24.

Слика 3.24. – Шема поступка процене утицаја пројекта на животну средину
Законом о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину
("Сл.Гласник РС", бр.36/09), процедура процене утицаја пројекта на животну средину је нешто
измењена у односу на шему на слици 3.24. Основна измена се састоји у томе што наведени
Закон допушта да се I и II фаза поступка могу спојити, што значајно скраћује време које је
потребно за спровођење поступка.
Сва документација (поднесци, обавештења, огласи, решења о сагласности итд.) везана
за спровођење поступка процене утицаја налази се архивирана код градског надлежног органа.
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3.6.2. Утицаји трансфер станице на животну средину.
У оквиру ове тачке приказани су могући утицаји изградње трансфер станице на
животну средину. Могуће промене и утицаји разматрају се кроз утицаје на: аерозагађење,
деградацију земљишта и вегетације, загађење вода, буку и вибрације и могуће удесне
ситуације.
Негативан утицај изградње Трансфер станице на животну средину настаје као
последица радног процеса који ће се вршити приликом обављања активности на Пројекту.
Узроци штетности, које при томе настају, могу бити:
 Сама изградња комплекса Трансфер станице,
 Редован рад пројекта (рад опреме и транспортних средстава) и
 Контакт са загађујућим материјама које се емитују при редовном раду.
Успешност сваког решења у домену заштите животне средине подразумева свестрано
сагледавање и дефинисање свих категорија наведених утицаја. У том смислу се увек као
приоритет поставља обавеза њиховог дефинисања у односу на основне природне чиниоце.

Могуће промене и утицаји пројекта на животну средину за време изградње
На локацији за време обављања припремних радова и изградње објеката комплекса
Трансфер станице биће присутна грађевинска механизација (камиони, утоварачи, копачи,
мешалице и др.) чије је погонско гориво дизел гориво. Сагоревањем нафтних деривата (горива) у
стублинама мотора са унутрашњим сагоревањем, посебно у појачаном интензитету рада, долази
до емисије већег броја полутаната аерозагађивања. Специфичну емисију загађујућих материја
карактерише ослобађање продуката потпуног и непотпуног сагоревања: CO, CO2, Cx, Hy, HCHO,
SO2 и чађи.
Поред наведеног могуће је очекивати контаминацију земљишта и вода (површинских и
подземних) нафтним дериватима, која би могла потицати било од манипулације њима приликом
пуњења резервоара ангажоване грађевинске механизације, било услед процуривања њихових
резервоара. Такође, у овој фази могуће је очекивати и повишење нивоа буке у зони извођења
радова при изградњи објеката.
Реално је очекивати да се по завршетку грађевинских радова појави и грађевински
отпад, као и евентуални вишак грађевинског материјала, који се обавезно морају уклонити са
локације. Ове вишкове, такође треба евакуисати са локације на локацију коју за то одреди или
надзорни или надлежни општински орган.
Имајући у виду да ће објекти Трансфер станице бити у кратком року завршени и да ће
се вишак материјала и грађевинског отпада третирти на описани начин, да ће отпад који
потиче од боравка ангажоване радне снаге био организовано сакупљан и одлаган, а потом
евакуисан на за то одређену локацију, могуће је са великом вероватноћом констатовати да у
време припреме терена и изградње објекта неће доћи до битног угрожавања животне средине, а
само угрожавање животне средине, изузимајући неповратно заузимање земљишта, биће
пролазног карактера.

Могуће промене и утицаји пројекта на животну средину за време редовног
рада Трансфер станице
Анализом могућих узрочника загађивања и деградације животне средине у оквиру
процене врсте и количине очекиваних отпадних материја и емисија обухваћени су све
технолошке целине Трансфер станице.
Сви потенцијални узрочници загађивања животне средине у предметном постројењу
анализирани су кроз категорије дефинисане интегралним катастром загађивача.
Функционална целина - комплекс трансфер станице заузима површину од око 1 hа и
састоји се од следећих зона, односно технолошких целина:
- пријемно-отпремна зона
- претоварна зона
- зона рециклажног дворишта
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- зона компостирања планирана за наредну фазу
- зона за третман отпадних вода
- зона за прање возила и контејнера
У оквиру овог студијског истраживања, уважавајући све специфичности којима се
карактерише комплекс Трансфер станице, све специфичности локације и карактеристике
постојећих потенцијала разматрани су основни критеријуми који су кроз поступке
квантификације доведени до одређених показатеља са основном намером да се постојећи
односи квантификују и дефинише њихова права природа. Могуће промене и утицаји разматрају
се у односу на квалитет ваздуха, површинских и подземних вода, земљишта, нивоа буке,
топлоте и зрачења, здравља становништва, а могу се јавити: за време извођења радова, током
редовног рада постројења и у случају удеса.
Утицаји на животну средину који се јављају као последица редовног рада предметног
пројекта на планираној локацији има трајни карактер и представљају утицаје посебно
интересантне са становишта односа "Трансфер станица Шабац" - животна средина. Системски
приступ наведеним односима кроз анализу критеријума односа у већини случајева даје
задовољавајуће резултате али само код њихове објективне квантификације и доследног
поштовања међусобних односа.
Oбзиром на величину пројекта као и чињенице да се у технолошком процесу не одвијају
термички и термохемијски процеси и емисија гасова ефекта стаклене баште, процењено је да
предметни пројекат у току процеса производње нема значајни утицај на метеоролошке
параметре и климатске карактеристике. Обзиром на то, нису потребне додатне мера заштите
животне средине.
Обзиром да се ради о локацији која је Планском документацијом опредељена за
предметну делатност, утицаји на екосистем, намене коришћења површине и комуналну
инфраструктуру на самој локацији и у непосредном окружењу нису значајни.
Чињеница је да се на локацији не налазе заштићена природна добра посебних вредности
и непокретна културна добра, те ни утицаји нису разматрани.
Предметни пројекат обзиром на запошљавање једног броја локалног становништва има
позитиван социјални утицај. Може се такође закључити, да ће будућа Трансфер станица Шабац
проузроковати одређене позитивне друштвене утицаје како на локално становништво тако и на
становништво на ширем подручју.
Могући извори загађивања ваздуха
Под појмом загађења ваздуха подразумева се емисија загађујућих материја у околну
атмосферу, које ношене ветром могу угрозити људско здравље, нанети штету животињама,
биљкама и другим природним и радом створеним вредностима.
На квалитет ваздуха негативно могу утицати прашина и емисије гасова (нпр.непријатни
мирис). Непријатни мириси и прашина су незаобилазна појава у раду са комуналним отпадом.
У циљу минимизације ове појаве истовар претовар и компактирање комуналног отпада се врши
из затворених комуналних возила у затвореном пресконтејнере. Конструкција контејнера је
изведена тако да се они након пуњења херметички затварају. Приликом операција истовара,
претовара, запослени користе одговарајућа ЛЗС.
Грејање објеката управе врши се само у зимском периоду и то термоакумулационим
пећима на електричну енергију. Спољашњи и унутрашњи транспорт као мобилни извор
загађења има веома малу фреквенцију и обавља се у строго контролисаном режиму. Према
претходном, Трансфер станица не представља значајну потенцијалну опасност за ваздух у
животној средини.
Земљиште
Реализација предметног пројекта подразумева заузеће земљишта у површини око 1
хектара, које је према Генералном плану Шапца предвиђено за изградњу индустријских, и
између осталог и трансфер станица. Реализација пројекта не подразумева губитак зелених
површина, јер се тренутно ради о депресији чије је дно сачињено од речног шљунка а
земљиште се у катастру води као неплодно.
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У фази експлоатације трансфер станице загађење земљишта може бити углавном
последица следећих процеса:
 наконтролисаног вођења површинских вода отеклих са приступних и
манипулативних површина,
 продора отпадних вода од прања возила и контејнера у слојеве испод трансфер
станице,
 разношења смећа ветром,
 просипања различитих терета,
 таложења из атмосфере,
 развејавања услед кретања возила.
Мора се уважити чињеница да су због депоније јаросит талога и својевременом изградњом
индустријског комплекса "Зорка Бели лимови" на површинама захваћеним наведеним објектима
еко системи на границама предметних парцела већ потпуно уништени а дивље животиње и птице
значајно угрожене. Промене изазване изградњом фабрике Бели лимови и помоћних објеката су
биле трајног карактера. Промене које ће бити изазване иградњом објеката комплекса Трансфер
станице ублажиће се озелењавањем слободних површина и формирањем заштитног зеленила,
нарочито према Сави.
Анализа утицаја на воде
Истрживање проблематике воде у циљу одређивања могућих утицаја Трансфер станице
Шабац, огледа се првенствено кроз квантификацију утицаја у домену могућих промена режима
површинских и подземних вода и њиховом загађењу.
Уважавајући конкретне локацијске услове који карактеришу простор комплекса
Трансфер станице а који су детаљно описани у оквиру постојећег стања, може се донети
закључак да се не очекују значајнији утицаји у домену загађења површинских и подземних
вода осим у акцидентним ситуацијама.
У експлоатацији Трансфер станице Шабац као потенцијални извори загађења
површинских вода реке Саве и подземних вода могу се јавити:
 санитарне-фекалне отпадне воде из објеката управног дела,
 атмосферске воде са кровних, саобраћајних и манипулативних површина,
 вода од прања возила и контејнера,
Санитарно-фекалне отпадне воде ће се испуштати у водонепропусну септичку јаму.
Атмосферске воде са кровних површина комплекса испуштаће се директно у зелене
површине.
Атмосферске воде које ће се сливати са интерних саобраћајних и манипулативних
површина неће представљати значајне загађиваче животне средине у конкретним условима.
Отпадних вода из технолошког процеса нема али постоје воде од прања возила и
контејнера. Ове воде ће се каналисати до таложника и сепаратора уља и масти и након
таложења испуштати у коначни реципијент.
Бука и вибрације
У границама коплекса се јављају бука и вибрације од рада машина и уређаја и рада
транспортних средстава који довозе комунални и који одвозе претоварен отпад на регионалну
депонију, тако да могућност појаве неповољног утицаја буке у радној околини постоји.
Под буком подразумевамо сваки звук, који делује на човека непријатно, узнемирујуће и
штетно. Звук се преноси ваздухом у отвореном простору или кроз непрекинуте зрачне пролазе
као што су отворени прозори, ходници, системи цевовода и канала.
Допуштени нивои буке у радној средини су изнад допуштених нивоа буке у животној
средини. За разлику од радне средине норме нивоа буке за животну средину су строжије. У
нашим техничким прописима највиши ниво буке у животној средини за конкретне локацијске
услове (индустријско подручје) ограничава се на вредност 70 dB(А). Обзиром, на претходно и
на удаљеност најближих стамбених објеката од Трансфер станице и обзиром на пројектоване
мере заштите од буке, закључак ове процене је да услед редовног рада Трансфер станице се не
очекује значајан утицај буке на животну средину.
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Бука која потиче од рада опреме и транспортних средстава утицаће само на запослено
особље. Због тога се морају предузети одговарајуће мере заштите у циљу спречавања
негативног утицаја буке на раднике.
Имајући у виду пројектовану технологију рада, на предметној локацији очекује се
појава вибрација које не би значајно угрозила животну средину. Опасност од штетних утицаја
вибрација објективно постоји у појединим фазама рада опреме и везана је искључиво за радну
средину.
Здравствени и социјални утицаји
Студија о процени утицаја пројекта на животну средину траба да изврши и процену
директног утицаја пројекта на људско здравље
Здравствени и социјални аспекти изградње Трансфер станице у смислу могућих утицаја
такође представљају чињеницу о којој се мора водити рачуна. Утицаји у овом домену могу
бити разматрани само за популацију становника који станују у околини анализиране локације.
У склопу анализе параметара насељености на предметној локацији установљено је да у
непосредном окружењу не постоје стамбени објекти, односно становници који у одређеним
околностима могу претрпети извесне штете.
С обзиром на претходну квантификацију свих релевантних утицаја (загађење ваздуха,
бука, загађење воде и тла) са сигурношћу се може тврдити да здравствене последице неће бити
присутне. Без обзира на изнете чињенице одређене последице су могуће на популацији радника
запослених у будућој Трансфер станици Шабац. Радници су изложени здравственим ризицима
као што су инфекције коже и крви као резултат директног контакта са отпадом, очне и
респираторне инфекције које су последица излагања прашини и цревне инфекције које преносе
мушице и други инсекти који се хране на отпаду.
На Трансфер станици у Шапцу биће уведене заштитне мере, укључујући употребу
заштитне одеће и основних санитарних објеката (туш кабине са топлом водом).
Изградњом Трансфер станице појављују се следећи позитивни социјални утицаји на
популацију Шапца:
 затварање постојеће депоније комуналног отпада «Дудара» и свих дивљих депонија
(сметлишта), и на тај начин уклањање потенцијалног извора заразе из градске зоне и
руралног подручја,
 отклањање негативних емоција становништва на локацији Дудара и Бенска Бара
услед присуства прашине, непријатних мириса и глодара,
 стварање услова за коришћење локације Дудара у рекреативне сврхе,
 побољшавање хигијенских услова становања у Шапцу,
 отварање нових радних места за запошљавање.
Флора и фауна
С обзиром на заступљеност биљних врста и да на овом простору нема регистрованих
ретких биљних заједница са сигурношћу се може тврдити да се посебни негативни ефекти не
очекују.
Говорити о утицајима анализираног пројекта на фауну нема посебног оправдања
будући да на самој локацији нису уочени фаунистички елементи који би могли представљати
предмет анализе.
Приказ узајамних односа елемената садржаних у анализи могућих утицаја
Анализа и вредновање постојећег стања животне средине као и међусобног односа
еколошких потенцијала простора и степена интезитета утицаја Трансфер станице, представљају
неопходне кораке како у процесу планирања и пројектовања овог комуналног објекта тако и у
процесу анализе изводљивости и сагледавања оправданости реализације овог друштвено
значајног пројекта.
Локација предметног пројекта подразумева коришћење земљишта које је према
Генералном плану Шапца предвиђено за изградњу трансфер станице.
У ужем и ширем окружењу локације предметног пројекта не налази се ни једна
заштићена животињска или биљна врста нити се налазе станишта заштићених фауна и флоре.
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У ужем и ширем окружењу предметног Пројекта не налазе се историјска, културна
добра и археолошка налазишта.
Обзиром да се ради о релативно малом објекту предметни пројекат нема негативних
утицаја на климу.
У току експлоатације предметног пројекта не емитују се загађујуће материје које могу
да утичу на околне грађевине.
У току експлоатације предметног пројекта неће бити значајнијег погоршања загађења
ваздуха, обзиром да за предметну делатност постоје јасно дефинисани технички прописи по
којима се могу градити и услови експлоатације, надзора и сагласности осталих надлежних
органа.
Објекти индивидуалног становања налазе се на таквој удаљености да у току
експлоатације предметни пројекат неће имати значајнијег утицаја на исте као ни на
становништво.
У оквиру идентификације могућих утицаја и анализе односа Трансфер станица Шабацживотна средина и на основу разматрања претходних тачака може се констатовати да неће
постојати битна промена у квалитету и стању животне средине.

Опис могућих утицаја у случају удеса
Посебан критеријум односа Трансфер станице Шабац на животну средину представља
могућност појављивања удесних ситуација. Да би се могла извршити процена опасности од
могућих удеса неопходно је детаљно дефинисати могуће удесне ситуације. Удесне ситуације
могу бити врло различите па самим тим варира и интезитет потенцијалног угрожавања животне
средине. Све категорије могућих удеса односе се на технолошке фазе радног процеса,
морфолошки састав комуналног отпада и примењену опрему која се користи у радном процесу.
Обзиром на наведено за потребе предметне Студије посебно су анализиране могућности
удесних ситуација.
Под могућношћу појаве удеса подразумева се:
 Настајања пожара на комплексу,
 Просипање отпадних вода из дела за третман отпадних вода због незгоде са
опремом за третман отпадних вода,
 Незгоде са опремом и возилима на самом комплексу,
 Незгоде са возилима током транспорта,
 Уношење опасног отпада,
 Опасност од опасног напона додира електричних инсталација и уређаја као и удара
грома
Настајање пожара може да буде изазвано спонтаним сагоревањем (нарочито у зимском
периоду када грађани одлажу и неугашени пепео), неопрезним руковањем нарочито у делу
рециклажног дворишта где се манипулише са папиром или намерним постављањем. Пожарни
гасови могу привремено да загаде атмосферу. Потенцијална опасност од могуће појаве пожара
везана је за настајање егзогених пожара мањих размера. Из наведених разлога се може
констатовати да је потенцијална опасност од могуће појаве пожара објективно мала. Пожар
који би настао у границама локације пројекта услед паљења отвореним пламеном, по својим
размерама био би оријентисан на место настајања, са малом вероватноћом да се прошири изван
граница пројекта. Могућност изношења пожарних гасова на веће удаљености под утицајем
ваздушних струјања постоји, али њихова емисија би била толико мала, да се може поуздано
претпоставити да акцидентна ситуација не би допринела већем и трајном нарушавању
квалитета ваздуха и да не би дошло до угрожавања животне средине. Наведена потенцијална
опасност условљава примену одговарајућих техничких и организационих мера којима ће се
спречавати могућност настанка пожара као и обезбедити заштита објекта пре свега
одређивањем распореда и броја противпожарних апарата и довољног броја противпожарних
хидраната.
На Трансфер станици акцидентна ситуација представља испадање из погона појединих
делова опреме, што може да доведе до прекида рада, између осталог и опреме за третман
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отпадних вода. У том случају би се отпадна вода пропуштала помоћу by-pass-а и испуштала у
реку Саву без пречишћавања, што угрожава квалитет воде реципијента.
Транспорт отпада, од трансфер станица до регионалне депоније ће се спроводити
јавним путевима, због тога је могућа акцидентна ситација у смислу да возило за превоз отпада
може имати удес на јавном путу.
Код претовара комуналног отпада и пријема секундарних сировина, шута, односно
других материјала који се довозе на трансфер станицу могуће је уношење опасног отпада. Због
тога је да би се спречила ова акцидентна ситуација обавезно присуство радника који је обучен
за идентификацију опасних и штетних материјала.
Предметни објекат, с обзиром на локацију, габарите и технолошке карактеристике,
потенцијално је угрожен од удара грома. Према дефиницији датој у техничким прописима о
громобранима, гром је директно електрично пражњење или низ таквих пражњења
проузрокованих разликом између електричног потенцијала атмосферског електрицитета и
земље, односно објекта на земљи, а који су довољни да оштете објекте и угрозе људе. Међутим,
мала је вероватноћа од удара грома и опасног напона додира, обзиром да је носилац пројекта
обавезан да изведе радове по верификованом електро пројекту којим су предвиђене следеће
мере заштите од:
 Струје кратког споја
 Преоптерећења
 Превисоког напона додира
 Додира делова под напоном
 Статичког електрицитета
 Атмосферског пражњења

3.6.3. Преглед предвиђених мера за ублажавање и отклањање
утицаја на животну средину и људско окружење
Анализом утицаја "Трансфер станице Шабац" на животну средину показује се да ли ће
овај пројекат остварити одређени утицај на постојеће стање животне средине у анализираном
простору. Мере заштите којима би се све негативне последице по животну средину и здравље
људи, свеле у прихватљиве границе, обухватају мноштво активности за сваки од уочених
могућих утицаја
У овом поглављу су описане мере за спречавање, смањење и отклањање сваког
значајнијег штетног утицаја предметне трансфер станице на животну средину. Обухваћене су
регулативне мере, мере заштите предвиђене планском и техничком документацијом, мере
заштите у току изградње, мере заштите у току редовног рада пројекта, мере заштите у случају
акцидента и друге мере заштите.

Регулативне мере
Регулативне мере предвиђене су законима и другим прописима, нормативима,
стандардима и одговарајућом регулативом којима се ова проблематика дефинише.
Специфична проблематика односа Трансфер станице и заштите животне средине
обухваћена је посебном регулативом и то су:
- Закон о заштити животне средине (''Сл.Гласник РС'', бр. 135/04)
- Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (''Сл.Гласник РС'',
бр. 36/09)
- Закон о управљању отпадом (''Сл.Гласник РС'', бр. 36/09)
По свом глобалном карактеру укупна проблематика наведених односа третирана је у
оквиру Закона o заштити животне средине (Сл. Гласник РС“ бр. 135/04).
За потребе израде предметне Студије о процени утицаја на животну средину коришћена
је следећа законска регулатива:
А. Процена утицаја на животну средину
- Закон о заштити животне средине (Сл.Гласник РС“ бр. 135/04).
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-

Закон о изменама и допунама Закона о заштити животне средине (''Сл.Гласник РС'',
бр. 36/09)
Закон o процени утицаја на животну средину (Сл.Гласник РС“ бр. 135/04)
Закон о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину
(Сл.Гласник Р.С“ бр. 36/09)
Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(„Сл.Гласник РС“ бр. 135/04)
Правилник о садржини Студије о процени утицаја на животну средину (Сл.Гласник
РС“ бр. 69/05).

Б. Заштита вода
- Закон о водама (Сл.Гласник РС» бр.46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96)
- Правилник о опасним материјама у водама (Сл.Гласник СРС, бр. 31/82)
- Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода
(Сл.Гласник СРС, бр. 47/83 и 13/84);
- Правилник о количини воде која се сматра као незнатно мала количина при
употребљавању и одвођењу, односно испуштању вода (Службени гласник СРС, бр.
67/81);
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл.Лист СРЈ", бр.42/98 и
44/99);
- Уредба о категоризацији водотока (Сл.Гласник СС, бр. 47/03 и Службени гласник
СРС, бр.13/84);
В. Заштита ваздуха
- Закон о заштити ваздуха (Службени гласник РС, бр. 36/09);
- Закон о заштити од буке у животној средина ("Службени гласник РС", бр.36/09)
- Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије и критеријумима за
успостављање мерних места и евиденцији података (Службени гласник РС, бр.
54/92 и 30/99);
- Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и
евидентирања података (Службени гласник РС, бр. 30/97 и 35/97);
- Правилник o дозвољеном нивоу буке у животној средини (Службени гласник СРС,
бр. 54/92);
Г. Опасне материје и отпад
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр. 36/09);
- Закон о поступању са отпадним материјама (Службени гласник Р. Србије бр. 25/96);
- Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних
сировина (Службени гласник Р. Србије, бр. 55/01)
- Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја
(Службени гласник Р. Србије, бр. 12/95);
- Правилник о методологији за процену опасности хемијског удеса и од загађивања
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица (Службени
гласник Р. Србије, бр. 60/94 и 63/94).
Д. Заштита пољопривредног земљишта
- Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник Р.Србије бр.62/2006)
- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и
води за наводњавање и методама њиховог испитивања (Службени гласник Р.
Србије, бр. 23/94).
- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљиштима и
методама за њихово испитивање (Службени гласник СРС, бр. 11/90);
Е. Остали повезани закони и правилници
- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник Р. Србије бр. 72/09)
- Закон о комуналним делатностима (Службени гласник Р. Србије бр. 16/97 и 42/98);
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-

-

Закон о санитарном надзору (Службени гласник Р. Србије бр. 125/04);
Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник Р. Србије бр. 36/09)
Закон о безбедности и здрављу на раду (Службени гласник РС бр. 101/2005);
Закон о заштити од пожара (Службени гласник СР Србије бр. 37/88);
Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у
сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 31/81);
Правилник о техничким нормативима за темељење грађевинских објеката
(Службени лист СФРЈ, бр. 15/90);
Правилник о мерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад (Службени
лист СФРЈ, бр. 18/91);
Правилник о поступку прегледа и иситивања радне средине, опасних материја,
оруђа за рад, инсталација и средстава и опреме личне заштите (Службени гласник Р.
Србије, бр. 7/99);
Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења (Службени лист СРЈ, бр. 11/96);
Правилник о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета
(Службени лист СФРЈ, бр. 62/73);
Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
(Службени лист СФРЈ, бр. 53 и 54/88);
Правилник о техничким нормативима за спољњу и унутрашњу хидрантску мрежу за
гашење пожара (Службени лист СФРЈ, бр. 30/91);

На основу Закона о заштити животне средине (''Сл Гласник РС'', бр.135/04), прописују
се следеће мере и услови заштите животне средине: превентивне мере; услови заштите животне
средине; мере заштите од опасних материја и програми и планови.
Према Закону о изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину
("Сл.гласник РС" бр. 36/09, члан 12.):
"Студија о процени утицаја и сагласност на студију о процени утицаја, односно
одлука да није потребна процена утицаја на животну средину, саставни су део
документације потребне која се прилаже уз захтев за издавање одобрења за
изградњу или уз пријаву почетка извођења пројекта (изградња, извођење радова,
промена технологије, промена делатности и друге активности)".
Провера испуњености услова из сагласности на процену утицаја се врши на основу
члана 31. Закона о процени утицаја на животну средину и на основу члана 22. Закона о
изменама и допунама Закона о процени утицаја на животну средину
"У поступку техничког прегледа за пројекте за које је дата сагласност на студију
о процени утицаја утврђује се да ли су испуњени услови из одлуке о давању
сагласности на студију о процени утицаја, у складу са законом којим се уређује
изградња објеката (став1.). "
Употребна дозвола не може се издати ако лице из става 2 овог члана не потврди
да су испуњени услови из одлуке о давању сагласности на студију о процени
утицаја. (став 4.) "
Закон о управљању отпадом (''Сл.гласник РС'', бр. 36/09)
Овим законом уређују се: врсте и класификација отпада; планирање управљања
отпадом; субјекти управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом;
организовање управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; услови и поступак
издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и база података;
финансирање управљања отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за управљање
отпадом.
У мере предвиђене законима и другим прописима подразумева се и примена важећих
Правилника којима је предвиђено:
Да се врше претходни и периодични орегледи запослених у сарадњи са
Медицином рада, као и да се о томе води евиденција,
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-

-

Да се врше периодични прегледи и испитивања, као и испитивања микроклиме,
емисије и имисије физичких и хемијских штетности, евентуална штетна
зрачења, буке и вибрација, као и да се о томе води прописана евиденција.
Да се врше периодични прегледи и испитивања прописаних оруђа за рад и
уређаја, као и да се о томе води евиденција,
Да се врши испитивање подне облоге за заштиту од статичког електрицитета.

У мере предвиђене законима и другим прописима подразумевају се примена норматива
и стандарда код избора и набавке уређаја и опреме. Рокови за њихово спровођење усклађују се
са почетком рада пројекта. Мере из ове тачке обухватају и услове које утврђују надлежни
државни органи и организације код издавања одобрења и сагласности за изградњу објеката,
извођења радова и употребу објеката односно отпочињање производног процеса.
У складу са напред наведеним се проверава:
Да ли је обезбеђена претходна заштита при пројектовању, изградњи и
реконструкцији инвестиционих објеката, као и при добијању одобрења за
употребу изграђених објеката,
Да ли је обезбеђена претходна заштита у производњи, набавци и увозу оруђа за
рад на механизовани погон,
Да ли је обезбеђена претходна заштита у производњи, набавци и увозу средстава
личне заштите.

Мере заштите предвиђене планском и техничком документацијом
Од планова и техничких решења заштите животне средине за будућу трансфер станицу
у Шапцу су урађени:
1. Урбанистички пројекат
2. Идејни пројекат и
3. Студија о процени утицаја на животну средину
Поред тога потребно је донети и низ аката предузећа која се такође тичу заштите
животне средине и безбедности и здравља на раду, а то су пре свега:
- Акт о процени ризика за радна места и радну околину,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду "Трансфер станица Шабац",
- Правилник оспособљавања запослених из области безбедности и здравља на раду,
- Упутство за оспособљавање запослених из области безбедности и здравља на раду,
- Правилник о противпожарној заштити,
- Правилник о пружању прве помоћи,
- Техничка упутства за руковање и одржавање поједине опреме и машина итд.
- План управљања трансфер станицом,
- План реаговања у акцидентним ситуацијама,
- План одржавања.

Мере у току изградње
Приликом израде инвестиционо-техничке документације неопходно је придржавати се
одређених стандарда, прописа и позитивних искустава из праксе за ову врсту објеката. Код
пројектовања нових објеката потребно је посебно:
1. Прилагодити постојећи простор новом размештају објеката и опреме;
2. Изградити интерне саобраћајнице планираним објектима, уредити околину у складу
са саобраћајним токовима и у функцији несметаног одвођења атмосферске воде;
3. Прилагодити постојеће инсталације новопројектованом стању у простору;
4. Обезбедити довољно простора за усвојени распоред опреме и несметано одвијање
технолошког процеса;
5. Обезбедити довољно простора за несметано одржавање опреме;
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6. Приликом пројектовања узети у обзир све специфичности локације (карактеристике
тла, положај и карактер суседних објеката, висинске коте, постојећу
инфраструктуру).
Пре почетка радова на изградњи Трансфер станице потребно је прибавити Одобрење за
изградњу од стране надлежног органа, у овом случају града Шапца. Сва инвестициона техничка документација мора бити урађена у складу са одговарајућим законима, техничким
прописима и стандардима. Извршити техничку контролу документације и прибавити потребне
сагласности за извођење радова. Од пројектне документације неопходни су Главни пројекти за
све радове и Решење о сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. Пре
почетка извођења радова инвеститор треба да пријави почетак радова надлежном органу у
складу са законском регулативом Републике Србије. Динамика извођења радова мора бити
урађена у складу са пројектном документацијом, усаглашена са одговарајућим прописима (у
зависности од предмета рада), како не би дошло до појаве нежељених последица.
1. Све грађевинске и инсталатерске радове изводити у потпуности у складу са
одобреном техничком документацијом;
2. Посебни технички услови за изградњу електро инсталација захтевају да се
инсталације могу изводити само према пројекту који је одобрен, односно на коју је
сагласност дала надлежна установе ППЗ;
3. У току изградње објекта на комплексу трансфер станице као отпад јавља се земљани
материјал из ископа, као и неискоришћени грађевински материјал, амбалажни отпад
и др. Генерисани отпад спада у инертан отпад и обавеза инвеститора је да га збрине у
складу са законском регулативом. Вишак земљаног материјала депоновати на
локацију коју одреди надзорни орган или надлежна општинска служба;
4. Током извођења земљаних радова, хумусни слој депоновати на посебној депонији и
касније користити за потребе хортикултурног уређења локације на којој се радови
изводе;
5. Складиштити и користити на прописан начин грађевински материјал, гориво,
мазиво, боје и друге хемикалије које се користе у поступку градње и монтаже уређаја
и опреме;
6. Претакање и доливање уља и горива у грађевинске машине запослене на изградњи
објеката, обављати уз мере заштите од проливања те контролисаним поступцима
искључити могуће акциденте приликом претакања горива, замене уља и мазива или
транспорта материјала и др.;
7. Уколико се догоди акцидентна ситуација – просипање горива или мазива, на ту
површину треба нанети одговарајуће средство за упијање како би се спречило даље
ширење и загађење земљишта и подземних вода;
8. Употребљена средства за упијање збринути као опасан отпад путем овлашћене
организације.
9. На локацији осигурати контејнере за издвојено одлагање отпадних материја
(комунални отпад, грађевински отпад, опасни отпад) и редовно их празнити и
збрињавати од стране овлашћених предузећа;
10.Грађевинске радове изводити у складу са Елаборатом о уређењу градилишта и
предвиђеним мерама заштите од буке;
11.Адекватним саобраћајним решењем снизити ниво буке током извођења грађевинских
радова и транспорта материјала и опреме;
12.Уколико се радови изводе у сушном (летњем) периоду, градилишне и околне
површине прскати водом како би се смањио ниво прашине;
13.Током јачих струјања ваздуха (ветровитости) избегавати извођење земљаних радова
на ископу тла, утовара и превоза изван локације градилишта на коначно збрињавање
тј. депонију;
14.Машине и возила која се користе код грађења морају бити стално под надзором у
погледу количине и квалитета емисије гасова, а све у складу с допуштеним
вредностима уз редовно сервисирање;
15.Сав грађевински и други материјал који може контаминирати животну средину
(разни изолациони материјали) на градилишту складиштити у затвореним објектима
са водонепропусним подом који се може чистити.
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16.Не одлагати биљни материјал на површине изван локације градилишта;
17.Не одлагати земљани материјал на површине изван локације градилишта без дозволе
надзорног органа;
18.Одстрањивати површински (хумусни) слој поступно и колико је то најнеопходније,
да се постојећа вегетација коју није потребно уклонити што дуже сачува;
19.Водоснадбевање решити у складу са пројектном документацијом уз испитивање
здравствене исправности воде, или цистернама за воду од стране овлашћене
организације;
20.Током извођења радова потребно је придржавати се мера заштите од пожара;
21.За раднике је потребно осигурати монтажне објекте који ће укључивати тушеве и
умиваонике са топлим водом. Отпадне воде збрињавати преко овлашћене комуналне
организације.

Мере заштите у току редовног рада пројекта
Изградњом Трансфер станице на подручју Града Шапца као учесника у изградњи
регионалне депоније у Јарку, ниво заштите животне средине подићи ће се на знатно виши ниво.
Затварањем и санацијом постојеће депоније спречиће загађивање реке Саве, ваздуха и околних
површина, потенцијално ширење зараза и других непожељних ефеката које ова депоније сада
има на животну средину.
Грађевински објекти, опрема и строго прописане активности рада на Трансфер станици
омогућиће адекватно управљање комуналним отпадом и неће имати негативне утицаје на
животну средину. Уз предвиђене активности на Трансфер станици и едукацијом грађана
спречиће се стварање дивљих депонија уз знатно већи степен сакупљања корисних
секундарних сировина. Такође, изградњом Трансфер станице, са активностима прихватања
отпада који доносе грађани (или правна лица) сопственим возилима, убрзаће се акција преласка
на примарну селекцију комуналног отпада у граду и сеоским насељима.
Приступни пут и паркинг испред трансфер станице
Након избора локације за грађење трансфер станице потребно је обезбедити приступни
пут за саобраћај тешких возила. Решење коловозне конструкције засновано је на специфичним
експлоатационим условима (саобраћајно оптерећење, клима, хидрологија), геомеханичким
карактеристикама тла, као и према технолошким могућностима слојева који су предвиђени у
зависности од потребне носивости и карактеристика материјала у постељици. Решење
коловозне конструкције неопходно је да се реализује у складу са ЈУС У.Ц4.015. тако да
одговори захтевима експлоатационих услова који се на локацији очекује у наредних 15-20
година.
Приступна саобраћајницаја предвиђена за двосмерни саобраћај, мора се реализовати за
вредност рачунске брзине од 30 km/h и према техничким прописима за изградњу јавних путева.
Око три године након изградње потребно је планирати радове текућег одржавања на коловозу,
а након 10 година експлоатације потребно је планирати циклус са појачаним одржавањем или
рехабилитацијом.
На улазу у трансфер станицу поставља се табла која садржи следеће податке: Назив
трансфер станице, адреса предузећа које је власник трансфер станице, радно време, забрањене
и дозвољене врсте отпада, ценовник услуга, ценовник секундарних сировина. Ова табла је од
трајног материјала са неизбрисивим натписима.
Могуће нежељене појаве и њихово отклањање
Нежељене појаве у току предвиђених активности на трансфер станици сврстане су у
следеће групе:
1. Појаве непријатних мириса и прашине,
2. Појава санитарно-фекалних вода
3. Појава атмосферских вода са саобраћајних и манипулативних површина,
4. Појава отпадних вода од прања возила и контејнера
5. Појава глодара, инсеката и птица
6. Појава пожара
7. Бука
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8.
9.
10.
11.

Идентификација опасних материјала
Повреде запослених или странака
Криминалне радње
Немогућност транспорта комуналног отпада

За отклањање ових појава испројектоване су и прописане следеће мере:
1. Непријатни мириси и прашина су незаобилазна појава у раду са комуналним
отпадом. У циљу минимизације ове појаве претовар комуналног отпада се врши из затворених
комуналних возила у затворене пресконтејнере. Овоме доприноси и конструкција контејнера
који се херметички затварају. Приликом операције претовара, запослени користе одговарајућа
ЛЗС
Редовно одржавање хигијене претоварне рампе, платоа (чишћење и прање), контејнера
и возила такође доприноси смањењу појаве непријатних мириса и прашине. Ако редовно
одржавање хигијене не смањи појаву непријатних мириса на прихватљив ниво, додатна мера
заштите је употреба биоразградивих микробиолошких препарата за смањење нивоа загађености
непријатним мирисима.
2. Појава санитарно-фекалних вода. Санитарно-фекалне воде из дела управног
објекта се морају одводити у водонепропусну септичку јаму.
3. Атмосферске воде са саобраћјних и манипулативних површина бетонским каналима
покривеним ливеногвозденим решеткама се одводе у таложник за одмуљивање па у сепаратор
уља и масти са коалесцентним филтером и након третмана у сепаратору уља и масти
испуштају у коначни реципијент реку Саву, а у следећој фази након изградње ЦППОВ у
канализациону мрежу постројења и пречишћавати технологијом којом ће радити ЦППОВ.
4. Вода од прања возила и контејнера слободним током из сабирног канала одлази на
третман - таложење суспендованих честица и сакупљање масти и уља пре упуштања у
реципијент. Пројектом је предвиђена рециркулација воде, с обзиром да у таложницу доспева
као врућа вода. Након механичког пречишћавања, она се може користити за нови циклус
прања, без бојазни да може оштетити опрему. На крају радног дана, вода се хлади у таложнику
и тек пошто постигне температуру која је захтевана водопривредним условима испушта се у
реципијент.
Прање контејнера обавља се на платоу поред уређаја за прање возила. Прање се врши
екстерним уређајем - ручном млазницом, која је саставни део опреме за прање возила и користи
врелу воду под притиском из истог резервоара.
Отпадна вода из дезобаријере од дезинфекције возила се каналише у сабирни шахт и
заједно са водама од прања возила и контејнера и атмосферским водама са саобраћајних и
манипулативних површина Трансфер станице које су асфалтиране иде на таложник где се врши
одмуљивање. Прелив отпадне воде која је очишћена од суспендованих честица иде на
сепаратор масти и уља са коалесцентним филтером и након одуљивања се испушта у крајњи
реципијент реку Саву. Након изградње ЦППОВ, чија се локација наслања на локацију
Трансфер станице осве ове воде евакуисаће се у сабирни шахт, односно канализациону мрежу
постројења и пречишћавати технологијом којом ће радити ЦППОВ.
Обавезна мера заштите је и да Носилац пројекта мора обезбедити водопривредну
сагласност на Главни пројекат Трансфер станице у складу са издатим водопривредним
условима.
5. Појава глодара, инсеката и птица индикативна је за средину богату органским
отпацима (комунални отпад). Обзиром да се на Трансфер станици врши претовар комуналног
отпада из затвореног суда у затворени суд (камион смећар – „аброл контејнер“) и да при овој
операцији нема растура отпада, ова појава је сведена на најмању могућу меру.
Додатне мере у спречавању појаве глодара и инсеката спроводе се периодичним
акцијама дезинфекције, дезинсекције и дератизације постављем отровних мамаца и
запрашивањем.
Остали материјали складиштени на простору Трансфер станици (секундарне сировине
метала, пластике, гуме) нису погодно тло за размножавање инсеката и глодара.
6. Највећа опасност од пожара на Трансфер станици прети у зимском периоду од
заосталог жара у пепелу и могућој хемијској реакцији садржаја у комуналном отпаду.
Обавезним присуством радника на Трансфер станици при претовару комуналног отпада и
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правовременом интервенцијом противпожарним средствима, ова опасност се може спречити.
Објекти на Трансфер станици су лоцирани тако да онемогуће пренос пожара са једног на други.
Сви запослени на Трансфер станици морају бити обучени за руковање противпожарним
апаратима и процедури при појави пожара према противпожарном пројекту.
7. Бука. Сва опрема предвиђена за рад на Трансфер станици мора да буде атестирана
према прописима, односно Правилнику о дозвољеном нивоу буке у животној средини
Сл.Гласник РС 54/92. Заштити од буке и евентуалне појаве прашине са платоа допринеће и
зелени појас који опасује простор Трансфер станици.
8. Идентификација опасних материја. Код претовара комуналног отпада и пријема
секундарних сировина, шута, односно других материјала који се довозе на Трансфер станицу,
обавезно је присуство радника који је обучен за идентификацију опасних и штетних
материјала.
9. Повреде. Технолошки процес и пројектована опрема у Трансфер станици крију у
себи опасности које у одређеним условима могу да изазову незгоде и повреде запослених.
Анализирајући технолошки процес све опасности се могу сврстати у три групе:
а. Опасности механичке природе,
б. Опасности од дејства електричне струје,
ц. Опасности од пожара,
У циљу отклањања наведених опасности неопходно је предвидети следеће мере
заштите:
 Монтажу опреме поверити испоручиоцу опреме или специјализованом предузећу
 Рад са опремом дозвољен је лицима старијим од 18 година, која су здравствено
способна за рад, а која поседују уверење да су оспособљена за послужиоцапостројења
 Са овим радницима непосредни руководилац погона обавља упознавањеса
технолошким процесом и опремом у погону током 15 дана након ступања на посао.
 Самостално опслуживање опреме може се дозволити радницима само након провере
знања из мера заштите на раду и руковања опремом. Дозвола за самостални рад даје се
у виду наредбе и одговарајућим уписом у контролни лист.
 Запослени у погону морају бити у одговарајућој радној одећи и обући, прилагођеној за
ову делатност.
 Забрањено је на радном месту обављати послове који се директно не односе на
послуживање машина у погону.
 Забрањује се рад лицима која су болесна или се налазе под утицајем алкохола односно
опијата.
 Најстроже је забрањено чишћење, регулисање, оправка, као и вршење других радова
док се машине налазе у погону односно у покрету.
 Забрањено је прилажење, додиривање електричних водова, као и вршење оправки на
електричним инсталацијама ако се за то нема одговарајућа стручност и дозвола
руководиоца погона.
 Сва опрема мора обавезно бити заштићена од додира опасног напона нуловањем или
уземљењем.
 За сву опрему извршити мерење отпора уземљења.
 Ширине пролаза између машина морају одговарати нормама које су предвиђене
одговарајућим прописима
 Простор за складиштење мора бити прилагођен мерама заштите од пожара.
 Сви канали који се налазе у поду хала морају имати исправне поклопце.
 Забрањене су било какве преправке и дораде на опреми без сагласности произвођача.
 Забрањен је рад са неисправном опремом, као и прекорачење максималних радних
параметара опреме.
 Мерне инструменте треба периодично проверавати у складу са важећим прописима за
одржавање мерних инструмената. Проверу исправности мерних инструмената поверити
специјализованом предузећу.
 Свакодневно пратити рад машина и вршити прегледе према упутству за рад и
одржавање.
 О евентуалним кваровима одмах обавестити руководиоца погона и службу одржавања.
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У случају ангажовања за ремонтне и монтажне радове, других предузећа, мора се
разрадити посебна инструкција која предвиђа редослед обављања радова, односно треба
да омогући узајаман рад на ремонту са персоналом погона.
 Пре почетка извођења ремонтних радова на постројењима, треба саставити план
редослед радова који предвиђа тачан редослед обављања свих потребних радних
операција и друге мере, које потпуно гарантују безбедност ремонтног и помоћног
особља.
 У погону се морају поставити одговарајуће упозоравајуће табле у складу са захтевима
заштите на раду. Табле морају да буду постављене на лако уочљивим местима.
 Текст и цртежи треба да су једноставни, разумљиви и да упозоравају на конкретну
опасност приликом неправилног рада на датом месту.
 Сви запослени радници, без обзира на специјалност, морају да буду способни да укажу
прву помоћ повређенима пре интервенције медицинског особља.
 За цео комплекс се мора урадити посебан план заштите од пожара у духу постојећих
закона.
 У свим затвореним просторијама морају видно бити обележени излази за случај појаве
пожара.
 Инвеститор је дужан да изради и на видном месту постави шему постројења са
упутствима за руковање и одржавање.
 У објектима погона је најстроже забрањено пушење, употреба отворене ватре и грејних
тела са температуром већом од 60 степени. Забрана се истиче на таблама које се
постављају на видном месту.
Запослени на Трансфер станици морају да воде рачуна о кретању странака које могу
неовлашћено да користе опрему или ремете прописану процедуру пријема и исте спрече у томе.
Посебном пажњом обухваћена су ЛЗС радника Трансфер станице, због тешких услова
рада. Радници морају имати одговарајућу одећу и обућу, заштитне рукавице и кецеље,
заштитне маске и наочаре. Пре ступања на посао, радници морају обавити детаљан систематски
лекарски преглед и преглед отпорности на алергије. Такође, за ове раднике обавезан је
шестомесечни лекарски преглед.
Мере заштите од опасности од заразе
Избор радника за рад у Трансфер станици треба извршити заједно са службом медицине
рада. Раднике треба вакцинисати због заштите од трбушног тифуса и тетануса према упутству
здравствених органа. Такође треба повремено проверавати клицоноштво радника на
систематским прегледима. Сваки евентуални ујед глодара настао на раду треба пријавити
хигијенско епидемиолошкој служби због обраде у циљу заштите од беснила. Радницима у ТС
треба осигурати хигијенске услове конзумирања воде и хране, омогућити им свакодневно
туширање топлом водом и прање и дезинфекцију руку.
Остало
С обзиром на врло специфичне услове рада потребно је упознати раднике са свим
опасностима које им могу претити у току рада, као и са мерама за спречавање истих. Ово
упознавање потребно је вршити путем предавања и уз проверу стеченог знања. Интерним
правилником о заштити на раду мора се одредити поступак и начин извођења свих операција,
мера заштите и одговорности, односно санкције због непридржавања истих.
Лична заштитна средства ЛЗС
Како се само техничким мерама заштите не могу у потпуности уклонити неки извори
опасности, морају се у току рада користити лична заштитна средства, која се морају осигурати
свим запосленим радницима:
а) за заштиту руку и шака од оштрих и шиљатих предмета служе заштитне рукавице, а
за заштиту од агресивног деловања отпада гумене рукавице,
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б) за заштиту ногу служе гумене чизме
ц) за заштиту тела служи радно одело које мора бити затегнуто и закопчано, а у случају
инцидентне ситуације гумено одело
д) за заштиту од кише и ветра служи кишна кабаница
е) за заштиту од хладноће служи заштитна бунда
ф) за заштиту очију од прашине служе заштитне наочаре
г) за заштиту од непријатних мириса, штетних гасова и прашине служи заштитна маска,
са одговарајуцим филтером. Информисати сваког радника пре почетка рада о употреби ХТЗ
опреме уз потпис.
10. Обезбеђење од криминалних радњи (провале и крађе) у току радног времена
спроводе запослени на Трансфер станици, а ван радног времена дежурни чувар-портир.
Посебну пажњу у току и ван радног времена треба обратити на зону рециклажног дворишта. У
ову сврху служи и интерни ТВ систем.
11. Немогућност транспорта комуналног отпада, посебно у зимским месецима, или
услед више силе или протеста и блокада саобраћајница према регионалној депонији, условљава
резервни број контејнера на свакој Трансфер станици према капацитету за прихват количина у
току два дана. Транспорт осталих материјала складиштених на ТС није ургентан.

Мере заштите животне средине током транспорта отпада на депонију Јарак
За међумесни транспорт отпада од трансфер станица до локације регионалне депоније
Јарак предвиђени су камиони велике носивости. На трансфер станицама отпад ће се
претоварати у прес контејнере. Контејнери морају бити тако конструисани да из њих током
транспорта неће цурети садржај. Ово је посебно важно у летњим месецима када на високим
температурама може доћи до биолошке разградње отпада. Ово је такође битно за ситуације
када ће се због немогућности транспорта отпад задржавати на трансфер станици и до два дана.
Контејнери морају бити ојачани по бочним странама, јер је у зимским условима могуће
замрзавање отпада на контактној површини отпад челични лим контејнера.
Транспорт отпада, од трансфер станица до регионалне депоније ће се спроводити
јавним путевима чија конструкција подлоге је предвиђена да издржи осовинско оптерећење.
Јавним путевима, се иначе одвија саобраћај камиона велике носивости.
Приступни пут, кога је потребно изградити од јавног пута до локације регионалне
депоније је пројектован за велика осовинска оптерећења.
Камиони који ће превозити отпад морају, по питању емисије гасова, испуњавати ЕУРО
3 стандарде. Такође морају испуњавати захтеване стандарде по питању буке.
Возила за превоз отпада морају на видном месту на кабини и контејнеру имати ознаку
за какву су намену предвиђени, податке о власника возила, адресу, телефон.
У случају удеса који возило за превоз отпада може имати на јавном путу потребно је
предузети следеће:
 Уколико није повређен, возач камиона ће обавестити свог диспечера о удесу и локацији
удеса,
 Уколико је возач повређен то ће по службеној дужности учинити саобраћајна полиција
на основу података који су истакнути на возилу и контејнеру.
 Диспечер ће према потреби ангажовати специјално возило за извлачење оштећеног
возила и контејнера.
 Отпад из контејнера ће се специјалном машином са утоварном кашиком претоварити у
друго возило са отвореним контејнером који ће отпад превести до регионалне депоније.
 Власник камиона, односно ЈКП мора ангажовати комуналну службу општине на чијој се
територији догодио удес да место удеса очисти од остатака отпада.
Специјалне службе морају извршити дезинфекцију локације како би се онемогућила
могућност заразе.
У зимским месецима транспортни путеви се одржавају према програму републичке ЈП
„Путеви Србије“. Локације на којо ће трансфер станица бити изграђена је у близини јавног
пута. Део пута од трансфер станице до јавног пута у зимским месецима може одржавати
локално предузеће.
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На крају радног дана, обавезно је прање и дезинфекција камиона који транспортују
отпад.

Мере заштите по престанку рада пројекта
-

-

-

-

Изградња Трансфер станице Шабац планирана је са намером дугорочног
функционисања односно дугорочног коришћења,
У случају престанка рада пројекта или промене намен неопходно је урадити нову
Студију о процени утицаја на животну средину сходно одредбама Закона о процени
утицаја на животну средину,
Ако се по завршетку рада пројекта не би обезбедила промена намене за неку другу
индустријску делатност, потребно је са локације Пројекта уклонити све грађевинске
објекте који су служили за потребе запосленог особља и остале намене за време
рада предметног пројекта као и грађевинске темеље објеката и извршити санацију
оштећеног тла како би се земљиште привело првобитној намени,.
Евентуални истрошени и замењени резервни делови опреме који имају употребну
вредност се продају или предају организацији која се бави прометом секундарних
сировина. Остали отпадни материјал мора бити сортиран и као такав бити предат
организацији која се бави прометом секундарних сировина.
Остали отпад: грађевински шут и др., одлажу се на депонију коју одреди надлежни
комунални орган.
Обавеза је Носиоца пројекта да по престанку рада Пројекта адекватно чува сорбенте
и коришћене сорбенте све до момента док се не стекну услови за депоновање на
депонију опасних материја или предају овлашћеној организацији за рециклажу
опасних материја.

Друге мере заштите
Поред мера заштите дефинисаних планском и техничком документацијом Носилац
пројекта мора да спроводи и друге мере заштите из домена управљања пројектом произашле из
извршене анализе пројектне документације и процене утицаја.
Основни циљ спровођења других мера заштите је свођење утицаја предметног пројекта
у границе прихватљивости.
У циљу заштите објеката и на локацији од неовлашћеног уласка и дејства људи, те
заштите људи од манифестација радног процеса спроводити следеће мере заштите:
- Комплекс, односно дефинисани простор на коме су размештени сви објекти
Трансфер станице Шабац оградити,
- на приступним саобраћајницама, на појединим објектима и опреми поставити јасне
ознаке о забрани приступа незапосленим лицима,
- на свим опасним местима, као што су мобилне машине, разводне батерије,
командни уређаји опреме итд. поставити табле о опасностима и забранама
руковања,
Заштита људи од деловања објеката, постројења, њихових инсталација и делова
инсталација мора бити трајна брига и задатак сваког радника, на сваком месту и у свако доба.
Додатне мере које доприносе спречавању потенцијалних опасности од настајања
штетних емисија потребно је вршити перманентно кроз цели период рада. Од додатних мера и
активности истичемо следеће:
- Обезбеђење и одржавање високог нивоа радне и технолошке дисциплине свих
запослених у радном кругу захвата.
- Вршити одржавање исправности и функционалности свих оруђа за рад, уређаја и
опреме и ефикасно чишћење радних и помоћних простора и опреме.
- Сва оруђа за рад, уређаје и опрему, њихове инсталације и делове инсталација
експлоатисати у границама оптималних вредности без преоптерећења или празног
хода.
- Обезбедити стално праћење – проучавање и примену еколошких прописа, правила и
технолошких упутстава.
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-

-

-

Стално радити на ограничавању буке искључивањем рада машина када нема
потребе за њиховим радом, забранити употребу звучних сигнала у кругу комплекса,
одржавати исправност свих механизама процесне опреме итд.
Забранити вршење поправки возила у кругу фабрике.
Успоставити мониторинг животне средине.
Обезбедити редовне периодичне прегледе и испитивања од стране научних
институција овлашћених за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне
средине. На тим пословима редовно консултовати стручне и научне раднике.
Вршити праћење прописа у области заштите животне средине и других прописа те
другим сазнањима вршити примену нових метода које ће допринети побољшању
техничко-технолошких, организационих и других мера заштите радне и животне
средине.

За све облике загађења за које нису истакнути посебни захтеви важе општи нормативи
који ту материју регулишу. Све дефинисане препоруке не ослобађају одговорности поштовања
и свих других општих прописа из домена урбанизма уређења простора, заштите природних
целина, природног амбијента као и очувања земљишта, воде и ваздуха. Обавеза носиоца
пројекта је да формиране зелене површине око комплекса благовремено и уредно одржава.

3.7. Просторне последице заузимања површина и утицаји на
просторни развој подручја
3.7.1. Однос локације и природних услова
Земљиште на локацији трансфер станице је настало антропогеним деловањем тј.
рефулирањем речног песка и шљунка. Терен је у депресији раван насут шљунком на
нивелетама од 74,04 до 74,50 мнв. Терен је потребно насути изнад коте стогодишње велике
воде 78,50 мнв.
У хидролошкој анализи великих вода и појаве максималних годишњих нивоа у периоду
1931.-2001. године, Приликом израде Студије избора локације трансфер станице, коришћена је
Експертиза о меродавним великим водама реке Саве на потезу система будућег комплекса
Централног постројења за пречишћавање отпадних вода Шапца (Институт за водопривреду
«Јарослав Черни»), који се наслања непосредно на локацију трансфер станице, при чему је
одређен:
 ниво стогодишње воде на реци Сави на водомерној станици Шабац 78,44 мнв
 протицај стогодишње воде на реци Сави на в.с. Шабац
6510 m3/s,
на основу чега је усвојена кота стогодишње велике воде 78,50 мнв код постројења за
пречишћавање (на стационажи приближно km 102+000).
У хидролошком погледу квартарни седименти су најиздашнији јер то су шљунковито –
песковите наслаге наноса река Дрине и Саве и оне су покривене слабо пропусним слојем
суглина чија се дебљина креће 2-7 m, док је дебљина шљунковито песковитих наноса различита
и креће се код подручја Дрине до 80 m а идући ка Шапцу слој се смањује, тако да је код
изворишта ‘’Мали Забран’’ 13-17 m. У овим слојевима формирана је издан која је слободна и
има добру хидрауличку везу са токовима Дрине и Саве.
Генерално посматрано, градијент – ток подземних вода пружа се од југозапада према
североистоку – ка долини реке Саве. Хидролошке карактеристике слободне издани, узајамни
положај колектора и изолатора као и њихов положај унутар терена омогућавају циркулацију
изданских вода у природним условима. Динамичке промене нивоа изданске воде Шапца и
Богатића у директној су зависности од водостаја реке Дрине и Саве а закашњење промене
екстрема је и до 60 дана ( осцилације пијезометара поред реке Саве су до 10 дана, поред Дрине
10-20 дана а у Богатићу до 40 дана). Амплитуде осцилација нивоа подземне воде креће се од
0,8-4,5 м, од Дрине према Богатићу расте а затим опада, док у непосредној близини Саве
поново расте, што је директан доказ да су амплитуде у средњем делу Мачве продукт
инфилтрације падавина у издан. Истраживањима је утврђено да се подземне воде Мачве
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потхрањују водом око 70% из атмосферских падавина а око 30 % од притицања Дрине и
Церских вода, односно годишњи дотицај је 57 милиона m3. Поред ових вода на подручју Мачве
постоје минималне вековне резерве подземне воде, статичке, које се процењују на 5,4
милијарде m3 што значи да је укупна годишња резерва подземне воде 5,457 милијарди m3.

Санитарна зона заштите
изворишта Мали Забран

ТС

Слика 3.25. – Положај трансфер станице у односу на изворишта водоснабдевања Мали Забран
Изворишта градског водовода у Шапцу лоцирана су у Малом Забрану које се налази у
обухвату Генералног плана за Шабац и приградска насеља и у Табановићу (које се налази
северно изван простора обухваћеног Генералним планом). Површина уже зоне заштите поклапа
се са границама комплекса изворишта.
Обзиром на смер градијента подземних вода који има орјентацију југозападсевероисток што значи ка реци Сави, локације изворишта имају идеалан положај у погледу
консталације правца градијента подземних вода и постојећег градског ткива. Из истих разлога
локација трансфер станице (слика 3.25.) је такође повољна у односу на изворишта
водоснабдевања града Шапца.
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3.7.2. Однос локације према инфраструктурним коридорима
Локација трансфер станице се налази у близини магистралног пута М-21.

Слика 3.26. – Планирана трансфер станица у односу на магистралне путеве
М-19 и М – 21 и планирану трасу ауто пута
Приступ на локацију биће обезбеђен асфалтним путем дужине 250 m, који ће се
прикључити у непосредној близини локације, на приступни асфалтни пут за централно
постројење за пречишћавање града Шапца, који је прикључен на магистрални пут М-21. Преко
магистралног пута М-21 локација је повезана са регионалном депонијом „Јарак“ као и са свим
насељима у окружењу.
Осим магистралног пута М-21, локација је са територијом Града Сремска Митровица
повезана и транспортним правцем: М-21 – М-19 – западна трансферзала – северна трансферзала
– Чеврнтија – С. Митровица. Тренутно је у завршној фази израда западне трансферзале и
њеним завршетком обезбедиће се најефикаснији теретни саобраћај од локације трансфер
станице до регионалне депоније. Овим правцем, и завршетком обилазнице око сеоског насеља
Дреновац, обезбедиће се несметана комуникација отпада ван свих насељених места на
коридору.
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Осим наведеног правца, треба напоменути и планирану изградњу трасе ауто пута
(полуауто пута) и трећег моста преко реке Саве којим ће Шабац најефикасније бити повезан са
подручјем Војводине. Ипак, без обзира на планирану реализацију овог правца, није за
очекивати да ће он бити потенциран у сврху одвожења отпада јер је предходно наведени правац
преко Чеврнтије транспортно ефикаснији.
Планирана траса саобраћајне мреже до саме локације је одређена у простору геодетским
координатама осовинских и темених тачака, нивелациони положај саобраћајница је дефинисан
котама нивелете на осовинским тачкама. Саобраћајна мрежа је пројектована према
технолошким потребама тако да је остварен прилаз свим објектима а остављена је могућност за
несметану фазну градњу објеката. Коловоз у оквиру комплекса је широк 6.0м а намењен је
двосмерном саобраћају и има одговарајућа проширења - манипулативне платое према
објектима тамо где је за то постојала технолошка потреба. С обзиром да је цео простор
нивелисан на коту од 79.50м подужни падови на саобраћајним површинама су минимални од 3
до 5 промила. Попречни нагиб коловоза интерних саобраћајница од 2.5% је двостран од
осовине ка ивицама коловоза.
Новопројектоване интерне саобраћајнице предвиђене су за тешко саобраћајно
оптерећење са одговарајућим бруто тонским еквивалентом коловозног застора. Саобраћајнице
градити од класичних материјала, по важећим прописима. Основни садржај коловозне
конструкције је тампон-слој шљунка или туцаника, масивни слој асфалта и слој хабајућег
асфалта. Све површине предвиђене за кретање или паркирање возила, манипулативне платое,
бетонирати или асвалтирати, одвојити ивичњацима од зелених површина, а површинску воду
са њих одвести атмосферском канализацијом.
Опремање локације трансфер станице техничком инфраструктуром биће обезбеђено
прикључењем било на примарну инфраструктурну градску мрежу, било прикључењем на
постојеће или будуће објекте централног постројења за пречишћавање отпадних вода града
Шапца.
За изградњу и редован рад трансфер станице на локацији мора се омогућити неопходна
потрошња енергије за транспортна возила, рад машина на трансфер станици, електрична
енергија и коришћење ресурса (вода за пиће, техничка вода, средства за дезифекцију и
дератизацију). Топлотна енергија за грејање и електрична енергија обезбеђују се прикључком
на јавну мрежу.
Снабдевање водом за пиће, техничке потребе и противпожарне потребе обезбеђују се
прикључењем на градску мрежу.
Избор средстава за дезинфекцију и дератизацију и њихово коришћење мора бити у
функцији очувања воде, земљишта и ваздуха. Простор за њихово чување мора бити посебно
обезбеђен.

3.8. Преглед парцела обухваћених
преглед влашниства

изабраном

локацијом,

Лoкaциja трансфер станице сe нaлaзи у Источној радној зони, поред локације
Централног уређаја за пречишћавање отпадних вода града Шапца. Кoрисник предметних
кaтaстaрских пaрцeлa je Град Шaбац.
За потребе Трансфер станице и Централног уређаја за пречишћавање отпадних вода,
урађен је Урбанистички пројекат којим су фoрмирaне четири пaрцeле, и тo:
За Трансфер станицу:

грaђeвинскa пaрцeлa 1, у пoвршини oд: 1.16.37 ха, намењена изградњи комплекса
трансфер станице (Парцела се формира од делова катастарских парцела бр. 3231/3 и
5339/2 КO Шaбaц),
За Централни уређај за пречишћавање отпадних вода.

грaђeвинскa пaрцeлa 2, у пoвршини oд: 3.49.71 ха, намењена изградњи комплекса
уређаја за пречишћавање отпадних вода,

грaђeвинскa пaрцeлa 3, у пoвршини oд: 0.27.49 ха, намењена изградњи приступне
саобраћајнице,
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грaђeвинскa пaрцeлa 4, у пoвршини oд: 0.74.26 ха, намењена изградњи приступне
саобраћајнице, из улице Хајдук Вељкове.

Слика 3.27. – Извод из графичког прилога „План парцелације“
Напомене:
Пaрцeле су дeфинисaне кooрдинaтaмa дeтaљних тaчaкa и грaфичким прилoгoм "Плaн
пaрцeлaциje" који се налази у саставу Урбанистичког пројекта.
Грађевинске парцеле 3 и 4 су првенствено дефинисане за Централни уређај за
пречишћавање отпадних вода Шапца, али ће служити и за приступ на комплекс Трансфер
станице.
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4.

СТРАТЕШКЕ ПРОМЕНЕ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ У
ШАПЦУ И АНАЛИЗА ПРОЈЕКТОВАНОГ СТАЊА
КОЛИЧИНЕ, САКУПЉАЊА, ТРЕТМАНА И ОДЛАГАЊА
ОТПАДА

У наредном периоду у оквиру Регионалног плана управљања отпадом за Шабац и
Сремску Митровицу планира се изградња регионалне санитарне депоније и трансфер станице,
постројења за рециклажу, санација постојећих сметлишта која представљају највећи ризик по
животну средину, проширење обима сакупљања и др. У том контексту у оквиру израде
Локалног плана за управљање комуналним отпадом у Шапцу било је потребно размотрити:
 могућности продужетка рока постојеће депоније до изградње регионалне депоније;
 могућност санације и ремедијације постојеће депоније;
 изградњу комплекса трансфер станице у Шапцу
 увођење система организованог сакупљања и одлагања комуналног отпада у селима;
 увођење издвајања, сакупљања и сепарације искористивог отпада из комуналног отпада,
сортираног на самом месту настајања, (секундарна сепарација рециклабилног отпада из
комуналног отпада биће на месту одлагања, односно на локацији Регионалне депоније
„Јарак“);
 могућности припреме издвојених секундарних сировина (пресовање, балирање и др.) и
могућности пласмана на тржиште;
 изградњу рециклажног дворишта и мреже сакупљачких станица – „рециклажних
острва“ као битног сегмента у систему рециклаже;
 развијање система за издвајање отпадних уља, третмана акумулатора и батерија,
третмана електричне и електронске опреме, третмана неупотребљивих возила
 чишћење дивљих сметлишта ангажовањем шире друштвене заједнице;
 разраду пројеката сакупљања рециклабилног материјала;
 разраду пројеката коришћења биолошког отпада у енергетске сврхе;
 разраду пројеката издвајања опасног отпада из комуналног отпада и његовог
организованог сакупљања;
 подизање јавне свести у вези управљања отпадом;
 израду неопходне документације ради примене мера и активности у области управљања
комуналним отпадом.
Посебну пажњу у процесу успостављања система управљања отпадом треба посветити
едукацији и развијању свести становништва у овој области, како би се у фази реализације
појединих инвестиција избегли конфликти који су до данас били редовна појава. Обзиром да су
капацитети постојеће депоније „Дудара“ при крају, потребно је интензивирати послове на
успостављању Регионалног центра за управљање отпадом и што брже реализовати пројекат
изградње регионалне депоније. На тај начин ће се створити основни предуслови за ефикасну
заштиту основних чиниоца животне средине, али и заштиту здравља становника. Такође,
потребно је омогућити смањење количине отпада који се коначно одлаже на депонију која ће
при томе бити санитарно уређена и реализована у складу са принципима заштите животне
средине. Поред тога, покривеност територије обухваћене системом управљања отпадом ће се
значајно повећати чиме ће бити омогућено уклањање дивљих сметлишта из атара сеоских
насеља.

„Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

страна. 116

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

4.1. Процена будућих количина отпада. Очекиване-прогнозиране
врсте и количине отпада и његово порекло за сав отпад који
се генерише.
За планирање система управљања комуналним отпадом и дефинисање објеката за
третман, броја и врста потребних посуда за одлагање, броја возила за транспорт итд. потребно
је познавање количине чврстог отпада коју продукује становништво на административној
територији града Шапца у току одређеног временског периода.
У Студији изводљивости за пројекат регионалног управљања чврстим отпадом Сремска
Митровица/Шабац (новембар 2007) урађеној у оквиру пројекта MIASP, финансираној од EU,
управљаној од стране EAR, а реализованој од стране фирме Royal Haskoning из Холандије, која
обухвата изградњу регионалне санитарне депоније на локацији „Јарак“ и изградњу претоварне
станице за комунални отпад у Шапцу приказан је предпостављени сценарио раста количине
прикупљеног отпада. Узето је да на количину и састав отпада утичу:
- Раст становништва
- Раст покривености услугама прикупљања отпада
- Економски раст
- Смањење количине отпада услед раздвојеног начина прикупљања
Према наведеној Студији у последњих неколико година у Шапцу није било ни пораста
ни смањења броја становника па је прорачунима у Студији разматран нулти случај.
Према Студији тадашња покривеност услугама прикупљања била је 66% у урбаним
срединама и 32% у сеоским срединама Студијом је предвиђено да ће се до 2012 постићи
покривеност од 100% за урбани простор и 50% за сеоски.
Процена количина отпада у обухвату предметног Плана за управљање комуналним
отпадом (административно подручје града Шапца) за период 2010 - 2020 урађена је на основу
прojeкциjе стaнoвништвa добијене за потребе израде овог Плана од Републичког завода за
статистику, Београд јануар 2010. године, према којој је евидентан негативан тренд кретања
укупног становништва на подручју Града како у градском насељу са приградским насељима
тако и у свим сеоским насељима. Пад броја становника 2020. године у односу на пописну
2002.годину износиће приближно 10% стим што ће у градском насељу пад бити нешто мањи од
пада броја становника у сеоском подручју.
Табела 4.1.: Пројекције становништва 2010-2020 Шабац
Подручје
Пол
Год.
укупно
Год.
градско
сеоско
мушко
женско
2010
118.873
2010
53.532
65.341
58.117
60.756
2011
118.266
2011
53.279
64.987
57.831
60.435
2012
117.638
2012
53.015
64.623
57.534
60.104
2013
116.992
2013
52.744
64.248
57.225
59.767
2014
116.328
2014
52.464
63.864
56.907
59.421
2015
115.647
2015
52.176
63.471
56.578
59.069
2016
114.951
2016
51.881
63.070
56.240
58.711
2017
114.235
2017
51.577
62.658
55.890
58.345
2018
113.507
2018
51.267
62.240
55.533
57.974
2019
112.770
2019
50.953
61.817
55.171
57.599
2020
112.026
2020
50.636
61.390
54.803
57.223
Извор: Републички завод за статистику (Београд, јануар 2010. године)
Ови подаци ће се користити у даљим прорачунима за период 2010. - 2020. година. На
основу извода из Стратегије управљања чврстим отпадом може се закључити да је узет у обзир
велики број података и параметара преко којих је покушано максимално укључити све чиниоце
који би се евентуално одразили на коначне планиране вредности. Према Стратегији
покривеност територије опслуживањем сакупљања отпада у дугорочном периоду за
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административну територију Шапца је 92,9 %. (100% градска насеља, 87% сеоска насеља).
Овим Планом се предвиђа да до 2020.године покривеност становништва буде 100%.
Табела 4.2.: Сценарио покривености услугама прикупљања отпада у процентима
Година
Покривеност
Покривеност сеоског
градског подручја (%)
подручја (%)
2010
100,00%
45,00%
2011
100,00%
50,00%
2012
100,00%
50,00%
2013
100,00%
50,00%
2014
100,00%
50,00%
2015
100,00%
80,00%
2016
100,00%
80,00%
2017
100,00%
80,00%
2018
100,00%
80,00%
2019
100,00%
90,00%
2020
100,00%
100,00%
За економски раст Студија је предвидела сценарио Европске банке за реконструкцију и
развој који у најбољем случају даје раст БДП од 3 – 5% годишње.
Табела 4.3.: Сценарио економског раста Европске банке (основни случај)
Година Раст бруто друштвеног
производа (БДП)
2010
3%
2011
4%
2012
5%
2013
4%
2014
4%
2015
4%
2016
4%
2017
3%
2018
3%
2019
3%
2020
3%
За правилну процену количина отпада који ће се генерисати у наредном периоду од
великог је значаја процена економског статуса града Шапца у наредних 10 година, која се
базира на следећим претпоставкама:
- У планском периоду очекује се пад броја становника од сса 10% у односу на попис из
2002.године
- Економски развој у граду Шапцу биће различит. Град ће имати бржи развој од сеоских
насеља. У сеоским насељима може се очекивати развој неколико већих села (2.000 и
више становника), док се у селима са мање од 500 становника не очекују значајне
промене
- Очекује се пораст индустријске поризводње
- Очекује се пораст пољопривредне производње
- Очекује се већи развој малих и средњих предузећа
- Очекује се завршетак приватизације у свим сегментима (индустрија, банкарство.итд.)
- Очекује се увођење приватизације у комуналне делатности, што ће утицати на стварање
услова за увођење економских цена услуга ових организација
- Очекује се већа надлежност локалне самоуправе
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-

Очекује се успостављање финансијског тржишта, тржишта радне снаге, пореске
реформе и реформе пензионог и здравственог осигурања
- Очекују се стране инвестиције у технолошку модернизацију
- Очекује се улазак у ЕУ.
Циљ организовања управљања отпадом је успостављање система којим би било
обухваћено готово целокупно становништво града Шапца. Питање покривености руралног
подручја је веома битно, јер је увидом на терену установљен велики број сметилишта (преко
110). Становништво сеоског подручја троши исту врсту робе као и урбано становништво, тако
да и оно производи исту врсту отпада. То се односи нарочито на амбалажу од прехрамбених
производа, кућне хемије, стакла, па све до беле технике.
Процена будуће количине отпада у граду Шапцу базира се и на следећим
претпоставкама:
- Процењена генерисана количина отпада за 2011.год. износи 1,2 кг по глави урбаног
становника;
- Процењена генерисана количина отпада за 2011.год износи 0,95 кг по глави неурбаног
становника (приградска + сеоска насеља);
- Организованим сакупљањем ће се обухватити у првих 5 година мин 80% сеоског
насеља (до 2015. године);
- Организованим сакупљањем ће се обухватити у следећих 5 година 100% сеоског насеља
(до 2020. године);
- Иако ће у наредном периоду доћи до смањења броја становника, количина сакупљеног
и одложеног отпада из домаћинстава, односно продукција отпада по становнику ће
незнатно расти сходно економским условима (до 2020. године);
- Увођење одвојеног сакупљања отпада и активности рециклаже;
- Количина болничког отпада ће опадати пропорционално паду броја становништва и
пропорционално економском развоју;
- Количина отпада од рушења објеката и баштенског отпада ће остати на истом нивоу;
- Количина неопасног индустријског отпада ће расти пропорционално економском
развоју;
- Регионална депонија и пратећи објекти биће изграђени 2010/2011. године;
- До 2010/2011. године отпад ће се депоновати на постојећој званичној депонији и
привременим сеоским депонијама као и дивљим депонијама које ће се плански
затварати и рекултивисати.
За потребе израде овог плана, процена количине отпада урађена је на бази два
карактеристична периода од 2010 до 2020.године и то:
I.Период 2010. – 2015 – проширење обухвата становништва (градско подручје остаје
100%, сеоско се проширује на 80%) и успостављање система сакупљања, примарне селекције и
рециклаже.
II.Период 2015 – 2020 – проширење обухвата на целу територију (градско подручје
100%, сеоско подручје 100%) и стабилан рад система.
I.Период 2010. – 2015
У периоду од 2010 – 2011 године планира се изградња регионалне депоније „Јарак“ и
претоварне станице са рециклажним двориштем „Шабац“ и проширење обухвата становништва
у сакупљању отпада како је то дефинисано у табели (4.2.). До 2015.године урбано
становништво је покривено 100% а план је да се за сеоско подручје обухват прошири на 80%.
На овај начин би покривеност административне територије града Шапца била 88,22% у односу
на 55,35% у 2002 години и 55,75% у 2010 години.
Очекује се пад становништва од 5% за градско становништво и очекује се пад броја
становника на сеоском подручју нешто више од 5%. Економски раст је планиран са 3 - 5%
годишње (друштвени производ по становнику), односно пројектована стопа раста генерисања
отпада по становнику је 0,75 -1,25%
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II.Период 2015. – 2020
Пад броја становника за још 5% за градско становништво и очекује се пад броја
становника на сеоском подручју за 5 %. Економски раст је планиран са 3% годишње
(друштвени производ по становнику), односно пројектована стопа раста генерисања отпада по
становнику је 0,75%.
Методологија за обрачун укупне количине отпада базира се на следећим параметрима:
- Просечна густина кућног отпада у моменту сакупљања од ρ = 0,247 кг/м3
- Просечна продукција кућног отпада по становнику
Урбано подручје – 1,2 кг/дан (2011.год.)
Приградска + сеоска насеља - 0,95 кг/дан (2011.год.)
- Средња количина отпада по становнику у региону је 1,075 кг/становнику
Када се узму у обзир подаци на основу поменутих сценарија из претходних табела, који
узимају у обзир проширење обувата за организовано сакупљање комуналног отпада и пораст
броја становника и планирани економски раст, подаци о планираним количинама отпада,
односно порасту генерисаног отпада у периоду 2010 - 2020. година приказани су у следћој
табели:
Год.

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Табела 4.4.: Генерисани отпад у планском периоду по годинама
Градско
Количина
Сеоско
Количина
Количина
становништво
отпада
становништво
отпада
отпада
(т/год)
(т/год)
(т/дан)
55.532
24.323
65.341
10.196
95
53.279
23.511
64.987
11.352
96
53.015
23.629
64.623
11.401
96
52.744
23.802
64.248
11.476
97
52.464
23.912
63.864
11.522
97
52.176
24.019
63.471
18.505
117
51.881
24.122
63.070
18.572
117
51.577
24.220
62.658
18.635
117
51.267
24.255
62.240
18.650
118
50.953
24.287
61.817
20.994
124
50.636
24.317
61.390
23.340
131

Количина
отпада
(т/год)
34.519
34.863
35.030
35.278
35.434
42.524
42.694
42.855
42.905
45.282
47.657

Напред наведени подаци о генерисању отпада не укључују смањење отпада до кога
ће доћи услед увођења новог начина прикупљања отпада који обухвата превенцију
генерисања отпада, увођења примарне сепарације отпада на месту настанка и увођењем
рециклаже отпада.

4.2. Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити
искоришћен у оквиру Плана односно на рециклажном
дворишту у Шапцу,
За планирање система управљања комуналним отпадом и дефинисање врсте, количине
и порекла отпада који ће бити претоварен на претоварној станици у Шапцу затим отпада који
ће бити искоришћен као секундарна сировина након примарне селекције, прихвата у
рециклажном дворишту и третмана у виду балирања и др., потребно је познавање количине
чврстог отпада коју продукује становништво на административној територији града Шапца. Из
овог елемента произилазе количине отпада које ће се одлагати на регионалној депонији „Јарак“.
Смањење количина створеног отпада на месту настанка представља приоритет и основу
за добро поступање у управљању комуналним отпадом. Основни принцип управљања отпадом
је његово третирање што је ближе месту настанка. Тренутно, ЈКП „Стари Град“ врши
ограничено, одвојено сакупљање на месту настанка и то у првом реду ПЕТ амбалаже, папира и
алуминијумских лименки. Ову активност планира да значајно прошири у наредном планском
периоду.
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Табела 4.5.: Сценарио зa сепарацију искористивог отпада из комуналног отпада на месту
настанка
Год.

Укупна
количина
отпада
(т/год)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

34.519
34.863
35.030
35.278
35.434
42.524
42.694
42.855
42.905
45.282
47.657

Папир (23%)
1

7.939
8.018
8.057
8.114
8.150
9.781
9.820
9.857
9.868
10.415
10.961

2
%

10
10
10
20
20
20
20
30
30
30

Стакло (2%)
3

802
806
811
1.630
1.956
1.964
1.971
2.960
3.124
3.288

1

690
697
701
706
709
850
854
857
858
906
953

2
%

10
10
10
20
20
20
20
30
30
30

3

70
70
71
142
170
171
171
257
272
286

Пластика (23%)
1

7.939
8.018
8.057
8.114
8.150
9.781
9.820
9.857
9.868
10.415
10.961

2
%

10
10
10
20
20
20
20
30
30
30

3

802
806
811
1.630
1.956
1.964
1.971
2.960
3.124
3.288

Метал (5%)
1

1.726
1.743
1.752
1.764
1.772
2.126
2.135
2.143
2.145
2.264
2.382

2
%

10
10
10
20
20
20
20
30
30
30

План
да се
издвоји

3

174
175
176
354
425
427
429
644
679
715

(т/год)

Отпад
који се
одвози
на РД
(т/год)

1.848
1.857
1.869
3.756
4.507
4.526
4.542
6.821
7.199
7.577

33.015
33.173
33.409
31.678
38.017
38.168
38.313
36.084
38.083
40.080

Легенда:
1 - Количина на основу морфолошког састава
2 - Планирани проценат одвојеног сакупљања
3 - Планирана издвојена количина на месту настанка

Табела 4.6.: Укупна количина отпада (t/год.) - поређење са количином отпада (t/год.), након
примарне сепарације, која иде на претоварну станицу ради компактирања и даљи
третман или одлагање на регионалној депонији
Година
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Количина генерисаног 33.643 34.863 35.030 35.278 35.434 42.524 42.694 42.855 42.905 45.282 47.657
отпада (т)
Количина отпада након
33.015 33.173 33.408 31.678 38.016 38.168 38.313 36.083 38.082 40.080
примарне селекције (т)
Проценат умањења (%)
5,3
5,3
5,3
10,6
10,6
10,6
10,6
15,9
15,9
15,9

График 4.1. – Поређење укупне количине генерисаног отпада и количине отпада након
планираног процента издвајања (примарном селекцијом) искористивог отпада
из комуналног отпада.
На основу планираног процента примарног издвајања искористивог отпада из
комуналног отпада, количина отпада коју треба транспортовати аутосмећарима до претоварне
станице (трансфер станице) на компактирање и након сабијања транспортовати на даљи
третман (секундарну сепарацију) и депоновање, смањена је током планског периода од 5,3% до
15,9%, као што се види у наредном графикону.
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График 4.2 – Проценат умањења комуналног отпада увођењем примарне сепарације

4.3. Предлог организационе
отпадом

структуре

система

управљања

Управљање комуналним отпадом врши се за чланице Региона (Шабац и Сремску
Митровицу). Да би се задовољили циљеви дефинисани Националном стратегијом за управљање
отпадом успоставља се потпуно нови систем управљања отпадом у Региону, који подразумева
нову организацију, изградњу нових постројења, и потпуно нови концепт сакупљања и
транспорта уз обавезно увођење издвајања корисних компоненти на месту настанка.
Према регионалном плану управљања отпадом, предлог организационе структуре
заснива се на идеји да Шабац и Сремска Митровица, као чланице Региона, у потпуности поделе
одговорности и права у изградњи регионалне депоније, комплекса трансфер станице и система
управљања комуналним отпадом. Предлог организационе структуре подразумева да се поред
постојећа два комунална предузећа, формира посебно предузеће „Регионална депонија“ која ће
се налазити на простору постојеће депоније у Сремској Митровици и да се трансфер станица
формира као операциона јединица у оквиру предузећа „Регионална депонија“ или као засебно
предузеће „Трансфер станица“ које ће се налазити на територији Шапца.
Обе варијанте представљају такву шему где је регионална депонија посебно правно
лице, одвојено од јавних комуналних предузећа која сакупљају и транспортују отпад у Шапцу и
Сремској Митровици.
Активности којима треба да се бави ово предузеће треба да буду:
 Изградња и рад нове регионалне санитарне депоније у Сремској Митровици,
 Развој и унапређење система за рециклажу, изградња постројења за сепарацију отпада,
 Изградња и рад трансфер станице у Шапцу
 Транспорт отпада од трансфер станице у Шапцу до регионалне депоније,
 Издвајање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада, сортираног на
месту одлагања,
 Припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржишту,
 Санација и затварање постојеће званичне депоније у Шапцу,
 Изградња постројења за компостирање, у сарадњи са више околних региона (будућност
око 2015.).
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Слика 4.3. – Организација система за управљање отпадом
Регионално предузеће ће бити са седиштем у Сремској Митровици. У Шапцу ће се
налазити огранак предузећа – оперативна јединица трансфер станица.

-

План управљања Регионалним преузећем обухвата следеће елементе:
Организациону шему (приказану на слици 4.4.),
Списак запослених и опис задатака, (дат је у табели 4.7.)
Мере за заштиту здравља и безбедносне мере заштите на раду,
Вођење евиденције,
Транспорт,
Селекцију кадрова и обуку,
Комуникацију, тј.односе са јавношћу.

Слика 4.4. – Организациона шема регионалне депоније
Са аспекта запошљавања на трансфер станици се ради углавном о новозапошљавању,
док ће један мањи бој радника бити преузет, у циљу трансфера знања и искуства у раду са
комуналним отпадом) из састава постојећег особља ЈКП „Стари Град“ Шабац.
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Табела 4.7.: Списак запослених и опис задатака
Позиција

Генерални директор
Шеф техничког одељења

Шеф административнофинансијског одељења

Надзорник/Особа која ради
на пријему
Возач/Оперативац
Возач/Оперативац
Оперативац који се бави
компресовањем
Радник на одржавању/
оперативац система за гас
Чистач
Надзорник
Особа за ручно сортирање
Возач
виљушкара/Утоваривач
Радник на одржавању
Чистач
Особа која ради на
пријему/Обезбеђење
Надзорник/Особа која ради
на пријему
Возач камиона
Чистач
Особа која ради на
пријему/Обезбеђење/возач
/сортирање/претовар/рецик
лажно двориште

Аналитичар

Благајник

Економиста

Секретар
Правни саветник
Магационер
Чистачица

Ниво
образовања

Задаци

Управа
Академско
Потпуно управљање, спољни односи
Техничко управљање, одговорност која се
односи на депонију, сепарацију, транспорт,
Академско
трансфер станицу, мониторинг у оквиру
животне средине, и извештавање
Надзор рачуноводства и администрације, односа
Академско
према потрошачима и активности у оквиру
продаје, особља и хигијене
Техничко одељење
1. Оперативна јединица депоније
Техничар/
Пријем отпада, одређивање тежине,
Факултет
регистрација, попуњавање записника
Техничар
Рад на утоваривачу и другим машинама
Техничар
Управљање камионом за (не)балирани отпад
Техничари
Техничар
Без школе

Постојећи/
Нови

Укупно

1
СрЕ1

1

1

1
СрЕ1

Управљање компактором

2
1
1

Функционисање и одржавање система за
депонијски гас, поправке
Чишћење
2. Оперативна једниница сепарације

1
1

Техничар/
Факултет
Без школе

Ручни одабир вредних компонената

Техничар

Управљање тешким машинама

1

Техничар
Без школе

Одржавање линије за сепарацију
Чишћење

1
1

Техничар

Пријем отпада, мерење тежине, безбедност

Управљање процесом сепарације

3. Трансфер станица Шабац
Пријем отпада, одређивање тежине,
регистрација, попуњавање записника
Управља камионима за даљински транспорт
Чишћење
Пријем отпада, мерење тежине, безбедност,
управљање утоваривачем, виљушкаром,
Техничар
сортирање отпада, рад на претовару и на
рециклашном дворишту
Финансијско административно одељење
Анализа финансијских и техничких података,
Академско
токова отпада, планови, планирање буџета и
цена, планирање инвестиција
Издавање рачуна и наплата- извештавање за
Средња
потребе информационог система, плаћање
школа
рачуна
Обрађује жалбе потрошача, припрема инпуте за
Средња
информациони систем, помоћ у продаји
школа
секундарних сировина, помоћ у издавању
рачуна и наплати
Средња
Општи секретарски послови, коресподенција,
чкола
архивирање, одржавање извештаја о особљу
Контролише здравље, безбедност, стандарде
Академско
животне средине, стандарде запошљавања
Техничар
Брига о магацину
Чишћење административне зграде, кафе
Без школе
куварица

1
СрЕ2

СрЕ3

Техничар/
Факултет
Техничар
Без школе

10

3

1
2
1
СбЕ3

6

1

1

1

1
1
1
1
34 нових + 10
постојећих

Укупно

СрЕ-Сремска Митровица ЈКП постојеће особље
СбЕ-Шабац ЈКП постојеће особље
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Према Регионалном плану управљања отпадом за Шабац и Сремску Митровицу, ЈКП
ова два града, у оквиру целокупне територије организују сакупљање и транспорт комуналног
отпада до трансфер станице (у Шапцу) или депоније (у Сремској Митровици). Свака ЈКП врши
наплату услуга управљања отпадом на својој административној територији.
Свака ЈКП је обавезна, заједно са својим инспекцијама (еколошка, санитарна,
инспекција рада) да контролише комплетну организацију прикупљања и одвожења отпада и да
спречи било какав рад трећих лица са комуналним отпадом. Овде се пре свега мисли на
прикупљање комуналног отпада, издвајање и продају секундарних сировина.
Такође, свака ЈКП је обавезна да својом ценом услуга, потпуно обезбеди санитарно
прикупљање и одвоз комуналног отпада од целокупног становништва своје територије.
Горе дефинисаним поступком управљања комуналним отпадом ствара се могућност за
санитарно управљање отпадом и омогућава обезбеђење профита који гарантује технолошки
поступак третирања отпада на начин дефинисан европским узансама. На слици 4.5. дата је блок
шема кретања отпада од места настанка до коначног одлагања.
Регионална депонија
и постројење за
сепарацију отпада

Трансфер станица
Шабац

Сакупљање и
транспорт отпада
Сремска Митровица

Сакупљање и
транспорт отпада
Шабац

Слика 4.5. – Блок шема кретања отпада од места настанка до коначног одлагања
Мешани комунални отпад ЈКП „Сремска Митровица“ предаје на мостну вагу на
регионалној депонији у Сремској Митровици. Након истовара возило се пере на регионалној
депонији и враћа у ЈКП
Мешани комунални отпад ЈКП „Стари Град“ предаје на мостну вагу на трансфер
станици у Шапцу. Након истовара возило се пере на Трансфер станици и враћа у ЈКП.
Предузеће „Регионална депонија“ санитарно претовара и компактира отпад на претоварној
станици у Шапцу и исти санитарно транспортује на постројење за сепарацију у Сремској
Митровици. Након истовара пресконтејнера са компактираним мешаним комуналним отпадом
и његовог пражњења, возило и пресконтејнер се перу на регионалној депонији у Сремској
Митровици и враћају у Шабац на трансфер станицу.
На простору за санитарно одлагање отпада регионалне депоније у Сремској Митровици,
одлагаће се комунални отпад из обе чланице региона (град Шабац и град Сремска Митровица)
који је третиран претходно на постројењу за сепарацију секундарних сировина у Сремској
Митровици. Предлаже се да приватни сектор или специјализована предузећа такође узму
учешће у развоју и даљем унапређењу система (инсинерација, компостирање, сепарација,
рециклажа, коришћење отпада, коришћење енергетских потенцијала, биогаса итд.).
Локалним планом за управљање комуналним отпадом у Шапцу дефинисане су следеће
активности којима ће се бавити ЈКП „Стари Град“ Шабац:
 Постепено ширење територије са које се сакупља отпад,
 Издвајање, сакупљање и сепарација искористивог отпада из комуналног отпада,
сортираног на самом месту настајања (примарна сепарација),
 Формирање и изградња сакупљачких станица – „чистих“ рециклажних острва,
 Изградња и рад рециклажног дворишта у оквиру комплекса трансфер станице у Шапцу,
 Изградња постројења за компостирање зеленог отпада – 2. фаза.
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Слика 4.6. – Детаљна шема кретања отпада од места настанка до коначног одлагања





На рециклажном дворишту ће се обављати следеће активности:
Сакупљање примарно издвојеног искористивог отпада,
Сакупљање примарно издвојеног искористивог (чистог) отпада, достављеног
сопственим возилом од стране комуналних корисника,
Припрема секундарних сировина (пресовање, балирање, везивање или други начини
нпр: - ломљење стакла итд.) и пласман на тржишту,
Развој система за издвајање отпадних уља, третман акумулатора и батерија, третман
електричне и електронске опреме, третман неупотребљивих возила.

На слици 4.6. дата је детаљна шема кретања отпада од места настанка до коначног
одлагања са уведеним системом издвајања искористивог отпада на месту настанка. На слици су
обележене зоне одговорности регионалног предузећа за управљање комуналним отпадом у
Сремској Митровици (бледо жутом бојом) и зона одговорности ЈКП „Стари Град“ у Шапцу
(плава боја). Према шеми (слика 4.6.), примарном сепарацијом издвојени материјали измерени
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на мостној ваги трансфер станице или виљушкару са електронском вагом а затим сортирани у
зони рециклажног дворишта, након једноставне припреме продају се као секундарна сировина
директно купцима (прерађивачима секундарних сировина).
Напомена: Регионално предузеће има приоритетно право на секундарне сировине које
настају на територији града Шапца и то по тржишним механизмима. У том смислу, ЈКП „Стари
Град“ Шабац треба да, ако у експлоатационом периоду дође до смањења секундарних сировина
у отпаду, секундарне сировине које је издвојио примарном селекцијом и припремио за даљу
продају на свом рециклажном дворишту прво понуди Регионалном предузећу.
Када је у питању организациона структура управљања комуналним отпадом а које се
односи на сакупљање и транспорт комуналног отпада на нивоу чланице Региона, преузима се у
потпуности постојећа организациона структура ЈКП „Стари Град“. Међутим, морамо
напоменути да се ЈКП „Стари Град“ Шабац не бави искључиво пословима управљања отпадом,
већ се поред сакупљања комуналног отпада бави и осталим пословима из домена комуналне
делатности (Јавна хигијена, Погребне услуге, Пијаце, Градско зеленило), при чему наведене
делатности предузећа не представљају издвојене профитне центре, па у складу са реченим није
могућа одвојена анализа пословања различитих делатности јавног предузећа. Не постоје јасно
дефинисане процедуре за међусобни обрачун наведених организационих јединица. У сваком
случају, управљање отпадом представља доминантну делатност предузећа, како по учешћу у
укупном приходу (цца 40%), тако и по броју ангажованих техничких средстава и људства.
Тренутно, ЈКП „Стари Град“ у домену управљања отпадом врши сакупљање, транспорт
отпада и одлагање отпада на депонији „Дудара“. Примарна селекција је у зачетку јер се тек
недавно кренуло са издвојеним сакупљањем папира, пластичне амбалаже и алуминијумских
лименки. Када се изгради регионална депонија „Јарак“ одлагање отпада неће бити одговорност
ЈКП „Стари Град“ али ће се његове активности проширити у оквиру рада рециклажног
дворишта.
Због тога постоји потреба за побољшање система управљања у смислу дефинисања
јасних процедура за обрачун трошкова у оквиру организационе јединице ЈКП „Стари Град“
која ће се бавити управљањем комуналним отпадом, у циљу формирања буџета ове
организационе јединице. Тако би се на одговарајући начин проценио финансијски капацитет за
одржавање и проширивање услуга сакупљања отпада, као и финансијски ресурси за
финансирање развоја система управљања комуналним отпадом у Шапцу.

4.4. План сакупљања отпада (области-зоне опслуживања,
учестаност, врста и количина отпада, тип возила)
У циљу израде плана сакупљања отпада читава административна територија града
Шапца подељена је на неколико целина.
 Посебну целину чини град са приградским насељима.
 Другу целину чине мачванска села, која су сврстана у I приоритет за проширење
обухвата сакупљања отпада.
 Трећу целину чине села (углавном) шабачке Посавине која су сврстана у II
приоритет за проширење обухвата сакупљања отпада.
 Четврту целину чини Поцерина, односно поцерска села која су сврстана у III
приоритет за проширење обухвата сакупљања отпада.

4.4.1. Град Шабац са приградским насељима
Управљање отпадом на подручју града и приградских насеља може се посматрати као
синтеза више различитих модела: од апсолутно урбаних до готово руралних целина, уз
развијену индустрију и комплекс здравствених установа. Тако се и концепција управљања
отпадом мора прилагодити појединим деловима града, према зонама које су дефинисане
приликом детаљне проспекције терена и накнадно извршених анализа.
При томе се водило рачуна да разграничење не буде стриктно, већ да омогући
рационалне елементе планирања.
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Зонирање града извршено је кроз детаљну проспекцију терена, како свих делова града,
тако и већине насељених места. Том приликом направљена је обимна фото документација. Циљ
обилазака био је утврђивање карактеристичних зона генерисања отпада, са различитих
становишта: броја становника, густине становања, старосне структуре, индустријске
покривености, привредне структуре итд.

Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Табела 4.8. Број становника у градском делу са приградским насељима
Катастарска
Површина у
Бр.становника
Густина насељености ст/
општина
км2
2002.
км2
Јевремовац
9,6
3.310
344,8
Јеленча
4,6
1.803
392,0
Мајур
20,3
6.854
337,6
Мишар
11,0
2.217
201,6
П. Причиновић
8,8
5.992
680,9
Шабац
28,3
55.163
1949,2
Укупно:
82,6
75.339
912,09

За потребе Локалног плана управљања комуналним отпадом, дефинисано је неколико
просторних целина а на основу следећих заједничких карактеристика сваке просторне целине:
начин генерисања отпада, морфолошки састав и специфичност локалитета. Сагласно овоме у
Шапцу се издвајају неколико просторних целина и то:
 централна градска зона,
 зона урбаних агломерација
 зона индивидуалног становања - субурбаних агломерација
 зона индивидуалног становања - руралних агломерација
 радне зоне
 зона здравствених установа

Централна градска зона
Зона обухвата централне градске блокове и центар градског насеља, у површини од око
32 ha. У зони су у већем проценту заступљени административно управне, културне, образовне
и трговачке функције. Карактеришу је већа флуктуација становништва, нарочито у
преподневним сатима. Густина становања у овој зони је различита: од зграда вишепородичног
становања спратности до 12 етажа, до индивидуалних породичних кућа, грађених у низу, по
дубини парцела унутар блокова, што такође, иницира повећану густину становања.

-

Генерално, отпад који се генерише у овој зони има следеће карактеристике:
велика количина материјала амбалаже,
велика количина папира,
комунални отпад има све карактеристике отпада градског становништва
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Слика 4.7. – Шабац – пешачка зона у центру града

Слика 4.8. – Посуде за прихват отпада од 1,1 м3 у центру града
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Слика 4.9. – Посуде за прихват отпада од 5 м3 у централној градској зони

Слика 4.10. – Посуде за прихват отпада од 1,1 м3 у централној градској зони
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Као што се на претходним сликама види (слике: 4.9.; 4.9. и 4.10.) постојећи распоред
опреме за сакупљање отпада је разноврстан. Основу чине контејнери запремине 1,1 м3 и 5 м3
распоређени линијски или у групама од 2-4.
Овим Планом се предлаже да се систем сакупљања само догради (јер се на претходним
сликама види да су већ постављени контејнери за папир и мрежасти контејнери за PET
амбалажу), тако што ће све локације где су контејнери груписани и већ визуелно заштићени
одговарајућим зелено обојеним дрвеним мобилијаром опремити судовима за сепаратно
сакупљање отпада. На овај једноставан начин добићемо сакупљачке станице, популарно зване
„рециклажна острва“ за примарну сепарацију искористивог отпада из комуналног отпада
За централну градску зону предлаже се сепарација отпада на месту настанка
постављањем посебних посуда - контејнера за пет - стакло - папир – алуминијумске
лименке. Контејнери се постављају у групама, према врстама отпада које се интензивно
генеришу на датом простору, као нпр.: испред школа се поставља група са 3 контејнера (папир,
PET, алуминијумске лименке), на паркинзима група контејнера за пластику, метал и амблажу,
испред кафића и ресторана PET, алуминијумске лименке, у близини великих пословних зграда
нпр: „Кифла“, „Тријумф“ група контејнера за папир и пластику итд. Процењене потребе за
овом опремом за сакупљање су следеће:
Табела 4.9.: Процењене потребе за посудама у централној градској зони
Врста материјала
Тип посуде
Број
ПЕТ амбалажа
Мрежасти контејнер
5 ком.
Стакло
контејнер 1,1 м3
5 ком.
Папир
контејнер 1,1 м3
5 ком.
Алуминијумске лименке
контејнер 1,1 м3
5 ком.
Остали отпад
контејнер 1,1 м3
50 (на 200 станова 1 ком.)
Поред тога, у двориштима административних објеката треба поставити контејнере
запремине 5 м3 за сепаратно сакупљање папира, а код трговинских објеката контејнере
запремине 5 м3 за сепаратно сакупљање амбалажног отпада, пре свега картона и пластичних
материјала. Потребан број ових контејнера треба утврдити на основу детаљних истраживања.

Зона урбаних агломерација
Ова зона обухвата делове града са доминантним вишепородичним становањем, у
површини од око 155 ha. Нарочито су значајна насеља "Бенске баре" и "Тркалиште" са
спратношћу од П+4+Пк до П+12+Пк. Осим ова два насеља, зоне чине и блокови ширег
градског центра у којима је заступљена изградња вишепородичних стамбених објеката
спратности П+2+Пк до П+4+Пк и у оквиру којих су заступљене густине становања од 400 - 700
становника по хектару.
Карактеристике ове зоне су:
- комунални отпад има све карактеристике отпада градског становништва
- у насељима која су грађена по принципу отворених блокова, постоје просторије за
смеће унутар стамбених објеката као и површине унутар блокова за организовано
сакупљање отпада, погодне за успостављање примарне сепарације
- унутар затворених блокова ширег градског центра, где су објекти грађени и на
појединачним парцелама, урбанистички је предвиђено да се простор за смеће мора
обезбедити на сопственој парцели; исти услов није могуће обезбедити и на
подручјима затеченог стања, тако да се простори за смештај контејнера морају
обезбеђивати и у оквиру јавних површина.

„Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

страна. 131

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

Слика 4.11. – Посуде за прихват отпада од 5 м3 у зони урбаних агломерација „Тркалиште“ са
посудама за примарну селекцију пластике и папира

Слика 4.12. – Посуде за прихват отпада од 5 м3 - „Тркалиште“
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Слика 4.13. – Посуде за прихват отпада од 5 м3 у зони урбаних агломерација
(„Бенска Бара“) са посудама за примарну селекцију пластике и папира
Ова зона обухвата и објекте индивидуалне градње у којима су навике становништва
апсолутно урбане (станари не гаје живину, стоку и пољопривредне баште). Отпад који настаје у
овој зони је типичних карактерстика отпада градског становништва. Густина становања у овој
зони је највећа. Опрема за сакупљање отпада концентрише се на контејнере запремине 1,1 м 3 и
5 м3 распоређене у групама од 2-4, као и у централној зони. С обзиром да ову зону карактерише
углавном вишепородично становање (стамбене зграде, солитери) испред којих се већ налазе
групе контејнера, постојећа места за одлагање отпада треба прилагодити сепаратном
сакупљању отпада. Ово се постиже једноставним опредељивањем посуда и уз усмерену
едукацију грађана кроз промоцију рециклажних активности.
Типови судова за сепаратно сакупљање отпада у зони урбаних агломерација: Планом се
предлаже сепарација отпада на месту настанка постављањем посебних посуда - контејнера за
пластику - стакло - папир - метал - остали отпад. Контејнери се постављају у групама, према
врстама отпада које се сепаратно сакупљају. У урбаној зони већину отпада чини амбалажни
отпад од робе широке потрошње, отпад од прехрамбених артикала, остаци хране, текстил итд.
Поред контејнера опредељених према врстама отпада који се у њих одлажу остаће и контејнери
за сакупљање укупног преосталог опада.
За одлагање отпада који има карактеристике опасног (стари акумулатори, батерије,
старе лекове итд.) у овој зони није предвиђено постављање посебних објекта, већ ће за то бити
опредељени посебни локалитети у субурбаној зони..
Процењене потребе за опремом - контејнерима 1,1 м3 кореспондирају са проценама ЈКП
„Стари Град“ које је у овој зони изузетно добро организовано.
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Табела 4.10.: Процењене потребе за посудама у зони урбаних агломерација
Врста материјала
Тип посуде
Број
ПЕТ амбалажа
Мрежасти контејнер
25 ком.
Стакло
контејнер 1,1 м3
25 ком.
Папир
контејнер 1,1 м3
25 ком.
Алуминијумске лименке
контејнер 1,1 м3
25 ком.
3
Остали отпад
контејнер 1,1 м
150 (на 200 станова 1 ком.)
За све друге врсте отпада које се повремено генеришу у овој зони (стари кућни апарати,
уређаји и стари намештај итд.) треба организовати акције одношења на месечном нивоу (једном
месечно), а када је у питању грађевински шут од мањих реконструкција или отпад од чишћења
и уређења зелених површина и сл. предлаже се успостављање службе „по позиву“, односно
изнајмљивање контејнера од 5 м3 од стране комуналног предузећа, наравно уз економски
примерену накнаду. Изградњом рециклажног дворишта у оквиру комплекса трансфер станице
биће омогућено корисницима комуналних услуга да ове врсте отпада одвозе и сопственим
возилима.

Зона индивидуалног становања – субурбана зона
У оквиру градског насеља је у великом проценту заступљено индивидуално становање,
оријентационе површине од око 600 ha. Карактеристике ових зона су да се на парцелама
величине 2-8 ари налазе 1 до 2 индивидуална стамбена објекта са две до четири стамбене
јединице.
Карактеристике ове зоне су:
- отпад се претежно скупља по домаћинствима која су обавезна да поседују
стандардну посуду за otpad (канте),
- отпад се делимично сакупља по контејнерском систему, углавном на раскрсницама,
- већи број малих продавница и ресторана, размештених по квартовима или у
приватним кућама,
- отпад има велики садржај пепела (због начина грејања), прехрамбене пластичне
амбалаже, као и велику количину отпада биљног порекла (лишће, грање и сл. што је
последица индивидуалног уређења сопствених парцела).

Слика 4.14. – Канте за прихват отпада у субурбаној зони
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Ова зона покрива велике делове града, углавном по ободу централне зоне и зоне
урбаних агломерација. Отпад који настаје и се сакупља у овој зони у основи има карактерстике
отпада из централних делова града, али је оптерећен, пре свега, великим садржајем пепела због
начина грејања становништва у овој зони, а затим и приличним садржајем амбалажног отпада,
пре свега картона и пластичне амбалаже, јер је једна од карактеристика ове зоне значајан број
малих продавница и ресторана, размештених по квартовима или у приватним кућама.
Ову зону карактерише нижа стопа густине насељености, јер је становање организовано
у највећој мери у породичним кућама. Навике становништва ове зоне генерално се могу
исказати као урбане, јер нема појава гајења крупне и ситне стоке, а ретке су и појаве гајења
живине. Баште у овој зони углавном служе за гајење украсног биља (цвећа), а ретко за
повртарство.

Типови судова за сепаратно сакупљање отпада у субурбаној зони
Предлаже се сепарација отпада на месту настанка постављањем посебних посуда контејнера за пластику - стакло - папир - метал - остали отпад. Контејнери се, као и у
урбаној зони постављају у групама, према врстама отпада које се сепаратно сакупљају. Разлика
се огледа у томе да су групе контејнера мање, највише 4 (1 папир - 1 пластика - 2 остали отпад),
а на одређеним локацијама ће се формирати мале сакупљачке станице „рециклажна острва“ где
ће становници доносити стаклени крш, отпад од метала. Отпад који има карактеристике
опасног (отпадно уље, стари акумулатори, батерије, итд.) корисници комуналних услуга моћи
ће и сопственим возилима одвозити и предавати на локацији рециклажног дворишта у склопу
будуће трансфер станице Шабац.
Како у субурбаној зони значајан део отпада чини амбалажни отпад од робе широке
потрошње предлаже се постављање наменских контејнера близу извора генерисања
(продавница, ресторани, кафане итд.).
Као и у урбаној зони процењене потребе за контејнерима 1,1 м3 усклађене су са
проценама ЈКП „Стари Град“, с тим што је потребно успоставити минимум 10 локалитета за
потребе формирања „рециклажних острва“.
Табела 4.11.: Процењене потребе за посудама у субурбаној зони
Врста материјала
Тип посуде
ПЕТ амбалажа
Мрежасти контејнер
Стакло
контејнер 1,1 м3
Папир
контејнер 1,1 м3
Ал лименке
контејнер 1,1 м3
Остали отпад
контејнер 1,1 м3

Број
10 ком.
10 ком.
10 ком.
10 ком.
20 ком.

За све друге врсте отпада које се повремено генеришу у овој зони (стари кућни апарати,
уређаји и стари намештај итд.) треба организовати акције одношења на месечном нивоу (једном
месечно), а када је у питању грађевински шут од мањих реконструкција предлаже се
успостављање службе „по позиву“, односно изнајмљивање контејнера од 5 м3 од стране
комуналног предузећа, наравно уз економски примерену накнаду. С обзиром на организацију
ове градске целине, предлаже се сезонско постављање (у јесен) контејнера 5 м 3 за сакупљање
отпада од чишћења и уређења башти и зелених површина.За ове врсте отпада корисницима
комуналних услуга биће омогућено одвожење сопственим возилима и предавање на локацији
рециклажног дворишта у склопу будуће трансфер станице Шабац.

Зона индивидуалног становања урбано-руралних агломерација
Ова зона покрива приградска насеља и има све карактеристике прелазног типа
становања из сеоских у урбана домаћинства. Насеља П. Причиновић и Мајур су скоро у
потпуности изгубила елементе руралног становања док је исто најзаступљеније у насељу
Мишар. Ова зона заузима око 1600 ha.
Ово по правилу представља подручје у коме је најтеже успоставитти организован
систем управљања отпадом. Ово је зона приградских насеља са карактеристикама сличним
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сеоским домаћинствима. Густина становања је мала, а људи станују искључиво у породичним
кућама. Иако је делатност становништва углавном везана за град, у овим домаћинствима је
редовна појава гајења живине и ситне стоке (свиње) за сопствене потребе. Отпад се у овој зони
сакупља у кантама (кесама), а карактеристике су му у односу на отпад у субурбаној зони, много
нижи садржај органских материја (због прехране ситне стоке) и папира (углавном се спаљује),
што повећава удео осталих материја. Због тога је и организација сепаратног сакупљања отпада
у овој зони сличнија организацији у великим сеоским насељима него у градском подручју.

Типови судова за сепаратно сакупљање отпада у урбано-руралној зони
С обзиром на величину ових места и број становника потребно је установити посебну
локацију за сепаратно сакупљање отпада за свако насеље. Посебна локација – „рециклажно
острво“ формира се на засебном за то одређеном и ограђеном месту са опремом за сепаратно
сакупљање стакленог крша, отпада од метала и отпада који има карактеристике опасног
(отпадно уље, старе акумулаторе, батерије, старе лекове итд.)
На 2-3 места у оквиру једног насеља поставили би се наменски контејнери веће
запремине за сакупљање отпадне пластике и папира (амбалажног картона пре свега), док би се
остали отпад прикупљао:
а) у кантама 120 л које би биле подељење сваком домаћинству,
б) у контејнерима 1,1 м3 према критеријуму 40-50 домаћинстава на 1 контејнер
Начин сакупљања преосталог отпада, микролокалитети сакупљачких станица и
количина неопходне опреме би били одређени на основу теренске анализе и проспекције
сваког насеља, уз неопходну тесну сарадњу са стручним службама ЈКП „Стари Град“ и градске
управе Шапца.
Табела 4.12.: Потреба за посудама у урбано-руралној зони
Врста материјала
Тип посуде
Пластика
отворени контејнер 5 м3
Метал
отворени контејнер 5 м3
Стакло
отворени контејнер 5 м3
Остали отпад
канта 120 л
контејнер 1,1 м3
Опасан отпад
затворени жичани контејнер 2,0x2,0x2,0 м
канта 120 л
метално буре 100-200 л

Број
15 (2-3 ком. по насељу)
5 (1 ком. по насељу)
5 (1 ком. по насељу)
1 комплет по насељу

Као и у осталим деловима града све друге специфичне врсте отпада (стари кућни
апарати, уређаји и стари намештај итд.) односе се у оквиру месечних акција, а када је у питању
грађевински шут најефикаснији начин је одношење „по позиву“, односно изнајмљивање
контејнера од 5 м3 од стране комуналног предузећа. С обзиром на организацију ове градске
целине, предлаже се сезонско постављање (у јесен) контејнера 5 м3 за сакупљање отпада од
чишћења и уређења башти и зелених површина.
Такође, за ове врсте отпада корисницима комуналних услуга биће омогућено и
алтернатива, тј. одвожење сопственим возилима и предавање на локацији рециклажног
дворишта у склопу будуће трансфер станице Шабац.

Радне зоне
На подручју града се јасно издвајају четири класичне радне (индустријске) зоне:
Источна: зона у којој доминира бивши комплекс ХК "Зорка" са великим бројем
производних објеката различите намене (фармацеутски производи, боје и лакови, вештачка
ђубрива, обојена металургија, бели лимови, металска индустрија и сл.), као и комплекс Луке и
складишта и царинске зоне. Према уобичајеној класификацији ови производни објекти
припадају тешкој (базна хемија и обојена металургија) и лакој индустрији (прерађивачка
„Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

страна. 136

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

хемија: производња лекова, производња пластике, производња грађевинског материјала,
производња боја и премаза, производња белих лимова итд.).
Врсте отпада које производи тешка индустрија:
 отпадно уље
 јаловина (јаросит талог, пиритна изгоретина, фосфо гипс итд.)
 нечистоће са метала
 потрошени катализатори
 пепео од сагоревања угља итд.
Врсте отпада које производи лака индустрија:
 боје и премази
 разређивачи
 хемикалије
 мастила
 отпад од хране
 азбест
 стакло
 пластика
 текстил
 кланични отпад
 муљеви из постројења за третман отпадних вода
 папир
 метал
 картон
 батерије
 уља
 пиљевина итд.
Северна и Западна: зоне у којој доминира прехрамбена индустрија (млекара, хладњача)
и у оквиру којих је планирана интензивна изградња сличних или објеката чија производња нема
никакве штетне утицаје на животну средину
Јужна: зона у којој доминирају металска индустрија и дистрибуција електричне
енергије.
Осим ових класичних зона, постоје и радне зоне које су формиране дуж магистраних и
регионалних путних праваца и на улазно-излазним правцима града. У тим зонама је заступљена
занатска производња, услуге, сервиси и компатибилне намене.
Осим поменутих, у самом граду постоји и мањи број радних зона које су заступљене у
оквиру посебних блокова или делова блокова: хипермаркети, складишта различитог
материјала, мањи производни и занатски погони и сл. и који по својим карактеристикама
припадају трговинско/малопродајном сектору индустрије
 трговине (укључујући продавнице одеће, хране, електронике, књига...)
 сервиси за хемијско чишћење
 перионице
 фотографске радње
 апотеке
 пијаце
 ресторани
 канцеларије
 банке
 хотели
 бензинске пумпе итд.
Отпад који генерише трговинско-малопродајни сектор:
 папир
 картон
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отпад од хране
пластика (кесе и боце)
стакло
батерије
метал (конзерве и каблови)
сијалице и флуоресцентне сијалице
текстил
уља и масти (од возила и припремања хране)+
разређивачи (са хемијског чишћења)*+
раствори соли метала (фотографске)*+
штампарско мастило и боје*+
+
захтева третман пре одлагања на депонију
*
потенцијално садржи опасне материје

Јавно комунално предузеће „Стари Град“ сакупља отпад који потиче од боравка
запослених у радним зонама и који има карактер чврстог комуналног отпада као и инертни
неопасни отпад из неких индустрија. У другим случајевима индустријска предузећа сама
односе сопствени отпад директно на индустријске депоније. Карактеристика садашњег стања у
домену управљања индустријским отпадом огледа се у следећем:
• Нема механизама за омогућавање савета индустрији и финансирања третмана
отпадних вода или смањења емисије.
• Нема концепта „чистије производње“ (побољшања процеса у циљу смањења отпада
и емисије) или механизама за њено увођење.
• Не постоје инсинератори за депоновани опасан отпад.
• Садашња индустријска активност је ниска.
Када је у питању управљање индустријским отпадом препоруке су следеће:
•
•
•
•
•
•
•
•

Сакупљање комерцијалног отпада у посебним контејнерима,
Раздвајање отпада на индустријским локацијама (на извору),
Краткорочно-средњорочно: неопасни отпад одлагати на депоније,
Коришћење постојећих центара за рециклажу,
Развој центара за третман опасног отпада и рециклажу,
Дугорочно - могућа инсинерација (спаљивање) отпада и искоришћење енергије,
Обезбеђење опреме за постројења и третман,
Наплата заснована на количини отпада.

Зона здравствених установа
Медицински отпад представља посебну врсту отпада чија је главна карактеристика
инфективност. Он може бити високо инфективан до потенцијално инфективан, али се у
поступању сав отпад сматра инфективним. У односу на укупну количину отпада из
медицинских установа, удео медицинског отпада је до 20%.
Медицинским отпадом сматра се сав материјал који је дошао у контакт са пацијентом,
узорци телесних течности, секрета и екскрета. Ту спада и сав материјал из лабораторија које
обављају микробиолошке анализе. У посебан део медицинког отпада спадају игле и друге
оштрице употребљене у медицинске сврхе.Поред хумане медицине медицински отпад се ствара
и у ветеринарској медицини.
У Републици Србији је у току спровођење друге фазе опремања установа генератора
медицинског отпада свом неопходном опремом за правилан третман и коначно решење овог
вишедеценијског проблема.За спровођење овог програма биће надлежно Министарство
здравља у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине и просторног
планирања.Овај пројекат је финансиран од стране Европске уније и тренутно је у току
процедура избора кунсултантске куће која ће у име ЕУ спроводити и надгледати процес
опремања установа свом опремом за третман медицинскиг отпада.
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У току је и фанализација законске регулативе која ће третирати ову област.
У првој фази испоруке опреме и у оквиру програма „Техничка подршка у управљању
медицинским отпадом Општа болница Шабац је опремљена са два стерилизатора наменски
конструисана за медицински отпад, уведено је и праћење количине третираног отпада и
редовно извештавање према републичком Институту за јавно здравље „Др Милан ЈовановићБатут“.У оквиру овог система су обухваћене највеће здравствене установе којима је оснивач
Република Србија.
Најважнија ставка у правилном третману медицинског отпада је разврставање на месту
настанка. Ову активност врши медицински радник који непосредно по генерисању отпада на
основу свог стручног знања класификује неки отпад као мединиски и самим тиме инфективни.
Значај ове фазе је суштински у томе што правилно разврставање значи да се процес може
довести ваљано до краја, а ако тај посао није урађен како треба није могуће касније кориговати.
Значај правилног разврставања се огледа у две ствари:
Ако се неинфективни отпад убацује у инфективни повећава се количина медицинског
отпада вишеструко се повећавају трошкови, трошење ресурса и постоји могућнот загушења
целог система,
Ако се инфективни отпад убаци у комунални нема његовог третмана и повећава се
ризик од ширења болести.
На подручју града Шапца постоје три здравствене установе Општа болница Шабац, Дом
здравља Шабац и Завод за јавно здравље Шабац. У оквиру Дома здраља постоје издвојене
амбуланте на целој административној територији, као и самог града. Поред њих медицински
отпад се генерише у већем броју приватних лекарских и стоматолошких ординација, као и у
Геронтолошком центру.
Поред здравствених установа медицински отпад се генерише и у ветеринарским
установама.У Шапцу има две ветеринарске установе и то ветеринарски специјалистички
институт и ветеринарска станица и њена мрежа станица од државних установа, а поред њих
постоји и већи број приватних ветеринарских амбуланти.
Треба напоменути да је за највеће здравствене установе на територији Мачванског
округа успостављен систем управљања медицинским отпадом према препорукама и уз
техничку помоћ ЕУ у оквиру пројекта техничка подршка у управљању медицинским отпадом.
У току је почетак реализације друге фазе са закашњењем од око годину дана. И друга фаза ће
бити финасирана од ЕУ у делу који се односи на куповину опреме, док ће припрему просторија
финасирати установе које добијају донацију.
Централно место за третман се налази у Општој болници Шабац и ту се третира око
6500 кг медицинског отпада месечно. Третман се огледа разврставању на месту настанка,
његовом обележавању, аутоклавирању и уситњавању стерилисаног отпада. Транспорт
нетретираног медицинског отпада се обавља наменским возилом и у складу са АДР
декларацијама. До краја овог пројекта ће и Завод за јавно здравље и ветеринарски
специјалистички институт бити снабдевени опремом за третман медицинског отпада и
одговарјућим возилима. По завршетку програма предвиђено је да сви који стварају медицински
отпад буду у обавези да га третирају на правилан начин и воде евиденцију о томе.
Након правилног третмана медицински отпад постаје безопасан по здравље и може се
одлагати у комунални отпад.
На крају осврнули би се и на објактивне проблеме у овом процесу.Током реализације
прве и друге фазе дошло је до промене захтева у смислу површине просторија и услова који се
ту траже, што је отежало припрему установама које ће добити опрему. Прва фаза је изведена
тако да су у потпуности игнорисани важећи прописи из области заштите животне средине. Тако
да сада имамо ситуацију да носиоци ових активности морају да покрећу процес легализације,
пријаве делатности у трговинском суду издраде студија о утицају на животну средину.
Уобичајена је пракса код страних донација да се прво примене локални прописи што је у овом
случају изостављено, вероватно због захтева консултантских кућа, ограничених рокова,
дуготрајне процедуре.
Као чињеница се мора навести да је и претходно стање било мимо свих прописа и
представљало је горући проблем са аспекта заштите здравља људи и животне средине. За
очекивати је да ће сви ти проблеми бити решавани у ходу уз сарадњу свих установа,
инспекцијских органа и надлежних министастава.
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4.4.2. Сеоска насеља

-

Насељена места у административном подручју Шапца могу се зонирати према:
- броју становника,
- густини насељености
- удаљености од града,
- макролокалитету (Поцерина, Мачва, Посавина)
- степену развијености, итд.
Сврставање насеља према броју становника извршено је према следећем критеријуму:
мала насеља са мање од 500 становника (означена жутим, наранџастим и тамно
наранџастим),
средња насеља са 500-2.000 становника (означена светло и тамно зеленим)
велика насеља са више од 2.000 становника (означена са четири љубичаста тона)

Број становника је значајан критеријум због укупне количине отпада који се генерише у
сваком насељу. Карактеристично је да су мања насеља удаљенија од града и да је у њима
просечна старост врло висока, док су већа насеља, ближа граду знатно развијенија и у
централним деловима попримају карактеристике субурбаних насеља. У наредним табелама
4.13, 4.14. и 4.15, дат је број становника у насељима
Табела 4.13. Број становника у сеоским насељима I категорија (мала села до 500 ст.)
Р.
Катастарска
Површина у
Бр.становника
Густина насељености ст/
бр.
општина
км2
2002.
км2
1. Бојић
7,9
382
48,4
2. Слатина
3. Волујац
8,1
382
47,2
4. Двориште
12,7
377
29,7
5. Десић
11,5
302
26,3
6. Милошевац
7. Скрађани
8. Корман
5,1
393
77,1
9. Миокус
6,4
406
63,4
10. Орашац
6,3
404
64,1
11. Орид
0,1
192
1.920,0
12. Предворица
6,8
469
69,0
13. Радовашница
10,4
238
22,9
14. Церовац
6,9
479
69,4
Укупно:
82,20
4.024
48,95
Табела 4.14. Број становника у сеоским насељима II категорија
Р. бр. Катастарска
Површина у
Бр.становника
општина.
км2
2002.
1. Бела Река
23,5
917
2. Богосавац
12,3
1.159
3. Букор
23,1
818
4. Варна
22,4
1.971
5. Г. Врањска
18,0
1.582
6. Грушић
16,6
874
7. Добрић
19,8
1.205
8. Дуваниште
6,4
610
9. Жабар
7,4
683
10. Заблаће
9,9
674
11. Змињак
20,1
1.921
12. Криваја
22,3
952
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км2
39,0
94,2
354
88,0
87,9
52,7
60,9
95,3
92,3
68,1
95,6
42,7
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13.
14.
15.
16.
17.
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

М. Врањска
Маови
М. Причиновић
Метлић
Мрђеновац
Накучани
Петковица
Петловача
П. Метковић
Румска
Синошевић
Слепчевић
Табановић
Цуљковић
Шеварице
Укупно:

8,8
13,1
27,3
24,7
9,4
10,9
25,6
12,2
16,3
24,0
12,0
18,3
18,7
15,1
25,8
464,0

801
717
1.976
1.190
697
640
967
1.521
857
911
918
1.714
1.420
720
1.308
29.723

91,0
54,7
72,4
48,2
74,1
58,7
37,8
124,7
52,6
38,0
76,5
93,7
75,9
47,7
50,7
64,06

Табела: 4.15. Број становника у сеоским насељима III категорија
Катастарска
Површина у
Бр.становника
Густина насељености ст/
општина.
км2
2002.
км2
Дреновац
42,2
2.345
55,6
Липолист
42,4
2.582
60,9
Прњавор
40,0
4.464
111,6
Рибари
19,3
2.131
110,4
Штитар
22,6
2.285
101,1
Укупно:
166,5
13.807
82,92

Имајући у виду ово запажање, у даљој анализи, посебно за потребе планирања начина
управљања отпадом као најзначајнији критеријум усвојен је број становника.
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Слика 4.15. – Класификација насеља према броју становника
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Слика 4.16. – Класификација насеља према степену насељености
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Један од помоћних критеријума је био и густина насељености (слика 4.16.).
Такође значајан критеријум представља макролокалитет (због тога што су мачванска
насеља ушорена са типичним линијским распоредом сеоских домаћинстава поред
саобраћајница и улица а понегде и ортогоналном матрицом и поцерских села која су
полуразбијеног типа).
Сврставање насеља према удаљености од града и макролокалитету је видљиво на
следећој карти:

Слика 4.17. - Административна територија Шапца- приказ позиције насеља
(критеријум: удаљеност од града и макролокалитет)
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Мрежу насеља карактеришу:
Недовољна искоришћеност предности саобраћајно - географског положаја;
 Природни услови представљају ограничавајући фактор развоја насеља у јужном делу
подручја, где су се развила сеоска насеља полузбијеног типа;
 Недовољно рационална организација мреже од 52 насеља, од којих је једно градско,
административни центар Шабац, са изразитом концентрацијом становништва,
привредних и услужних делатности и јавних служби и велика зависност осталих
насеља од Шапца, у смислу задовољења различитих потреба становништва, па и
одвожења отпада;
 Велики број малих насеља (14) и насеља полуразбијеног типа која су неповољна за за
изградњу комуналне инфраструктуре и друге насељске опреме;
 Интензивније демографско пражњење малих и средњих насеља и неповољнији
услови живота у њима због ниже привредне и инфраструктурне развијености.
На степен развијености утичу:
 Недостатак непољопривредних активности у сеоским насељима (посебно малим и
средњим);
 Комунална неопремљеност и општа неуређеност сеоских насеља, што неповољно
утиче на квалитет живота;
 Недовољна опремљеност сеоских насеља услужним и комерцијалним садржајима и
јавним објектима;
 Лоша саобраћајна повезаност сеоских насеља, посебно у Поцерини са градским
центром, постојећим центрима заједнице села и осталим насељима;
 Предимензионисани грађевински реони појединих насеља и непланска изградња ван
грађевинских реона;
 Нерационално коришћење земљишта унутар грађевинских реона;
 Неконтролисано ширење и развој друмских насеља, посебно дуж магистралног пута
Шабац- Лозница и др.; Овај процес се одвијао стихијски и често конфликтно у
смислу квалитета живљења у насељима и смањења функције путева;
 Непланска градња кућа за одмор ван грађевинских реона опредељених за те намене,
дуж регионалних и локалних путева у Поцерини, поред река Саве и Дрине и на
другим локацијама.
На административној територији Града Шапца не налазе се подручја посебне намене
нити под посебним режимом заштите.
Специфичност неких насеља у општини је таква да не дозвољава било какво постројење
за третман отпада, већ се сав сакупљени отпад мора изнети из атара ових села.
Према изведеним анализама предложен је и генерални концепт сакупљања отпада у
сеоским насељима која административно припадају граду Шапцу. Концепцијом је предвиђено
формирање мреже сакупљачких станица у сваком од насељених места, типизираних према
реалним параметрима, уз могућност једноставног, брзог и лаког прилагођавања, сходно
околностима и чињеницама које се буду манифестовале на терену.
Да би се постигли жељени ефекти и систем сакупљања одржао у функцији, неопходно
је непрекидно пратити његов рад и вршити потребна прилагођавања. За то је најједноставнији
и најбољи начин организованости професионално ангажовање одговорног лица за насеље или
групу насеља, које ће се старати о отпаду, опреми и простору, пратити, евидентирати и
извештавати о свим променама које настану на терену.
На овај начин се, током кратког времена може доћи до оптималних величина потребних
посуда, укупне површине заузетог простора, као и рационалне динамике одношења отпада,
како би простор сакупљачке станице у што је могуће мањој мери био оптерећен и деградиран.
Практично, уколико се постигне добра организованост, опасност од шире деградације не
постоји.
Као што је већ раније наглашено, сеоска насеља су подељена у три категорије, према
постојећем стању утврђеном обиласком терена, броју становника и припадности
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макролокацији (Мачва, Поцерина и Шабачка Посавина). У наредним табелама дат је преглед
села по категоријама са основним подацима о отпаду за који је планирано сепаратно
сакупљање.
У складу са основним принципима политике управљања комуналним отпадом и сходно
подацима добијеним о сеоским срединама на основу емпиријских и података са терена
најефикаснији принцип управљања отпадом је сепарација отпада на извору настанка. Наравно,
овај принцип се односи на врсте отпада које имају своју вредност као секундарне сировине и
условљен је економском исплативошћу. У супротном, отпад се сакупља несепарисан, а
раздвајање се врши у оквиру посебне технолошке јединице – Постројење за секундарну
сепарацију које ће бити лоцирано уз регионалну депонију у „Јарак“.
Сходно подели села према критеријуму броја становника, овим Планом предложено је
сепаратно сакупљање отпада на месту настанка и то:
 за села I категорије предлаже се одвојено сакупљање стакла и пластике, док се
преостали отпад сакупља заједно
 за села II категорије предлаже се одвојено сакупљање стакла, пластике и метала, док
се преостали отпад сакупља заједно
 за села III категорије предлаже се одвојено сакупљање стакла, пластике и метала, док
се преостали отпад сакупља заједно
Важно је напоменути да је у свим селима предвиђено да се грађевински шут, и кабасти
отпад сакупљају одвојено од осталог отпада, на засебном платоу. Такође, предвиђено је
одвојено сакупљање, у за то одређеним и посебно означеним посудама, отпада који има
својства опасних материја: старих акумулатора, амбалаже од хемијских средстава за заштиту
биља, батерија, отпадних уља, старих лекова и медицинског отпада итд. о чему ће касније бити
речи.

I. Типови сакупљачких станица у селима I категорије са мање од 500
становника
Предлаже се сепарација отпада на месту настанка постављањем посебних посуда контејнера за пластику - стакло - остали отпад - опасан отпад и плато за шут. Процењене
потребне врсте опреме за сакупљање су следеће:
Табела 4.16. Потребе за посудама у селима I категорије
Врста материјала
Тип посуде
Пластика
отворени контејнер 5 м3
Стакло
отворени контејнер 5 м3
Остали отпад
контејнер 1,1 м3
канта 120 л
Опасан отпад
затворени
жичани
контејнер
2,0x2,0x2,0 м
канта 120 л
метално буре 100-200 л
Плато за кабасти отпад и шут
отворени плато, насут уваљаним
ломљеним каменом или
бетониран, површине 100 м2

Број
14 (1 ком. по насељу)
14 (1 ком.по насељу)
28 (2 ком.по насељу)
1200 (око 100 по насељу)
1 ком/насељу
1 ком/насељу
1 ком/насељу
1 локација/насељу

За потребе сакупљања посебних врста отпада би било формирано једно посебно
ограђено место у селу за све врсте отпада. Микролокалитет сакупљачке станице најбоље је
одредити у договору са мештанима. Потенцијално, најбољи ефекат би се постигао или на
неком прометном месту непосредно близу центра (продавница, месна заједница …) или на
месту где постоји „дивља“ депонија, односно где су мештани већ навикли да доносе отпад. За
сакупљање осталог отпада предлаже се сакупљање у домаћинствима путем канти од 120 л које
би се празниле у контејнере на сакупљачкој станици у локалној организацији сакупљања
једном недељно.
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II. Типови сакупљачких станица у селима II категорије са 500-2000
становника
Предлаже се сепарација отпада на месту настанка постављањем посебних посуда контејнера за пластику - метал - стакло - остали отпад - опасан отпад и плато за шут.
Процењене потребне врсте опреме за сакупљање су следеће:
Табела 4.17. Потребе за посудама у селима II категорије
Пластика
отворени контејнер 5 м3
Метал
отворени контејнер 5 м3
Стакло
отворени контејнер 5 м3
Остали отпад
контејнер 1,1 м3
канта 120 л
Опасан отпад
затворени жичани контејнер 2,0x2,0x2,0 м
канта 120 л
метално буре 100-200 л
Плато за
кабасти отворени плато, насут уваљаним
отпад и шут
ломљеним каменом или бетониран, 100 м2

35 (1-2 ком/насељу)
35 (1-2 ком/насељу).
35 (1-2 комнасељу)
150 (3-8 ком/насељу)
350 ком/насељу
2 ком/насељу
2-3 ком/насељу
2-3 ком/насељу
1 локација/насељу

За потребе сакупљања би било формирано једно посебно ограђено место за опасан
отпад и кабасти отпад и шут и још 1-2 места на којима би били постављени само контејнери за
пластику, стакло и остали отпад. Микролокалитет сакупљачке станице најбоље је одредити у
договору са мештанима.
Као и у селима I категорије, потенцијално најбољи ефекат би се постигао или на неком
прометном месту непосредно близу центра (продавница, месна заједница …) или на местима
где је постојала „дивља“ депонија, односно где су мештани већ навикли да доносе отпад.
Посебно ограђено, централно место са комплетном опремом може се посматрати и као
мини трансфер станица на коју би се довозио отпад - секундарне сировине прикупљене на
мањим локацијама, док би се метали, шут, кабасти и опасан отпад прикупљали само на једном централном месту. У периферним деловима насеља становништву би се поделиле канте за
сакупљање осталог отпада у локалној организацији.

III.

Типови сакупљачких станица у селима са више од 2000 становника

С обзиром на величину ових места и број становника потребно је установити неколико
локација за сакупљање отпада. Такође, мора се узети у обзир да је њихова главна
карактеристика виши степен развијености него у селима I и II категорије. Стога је и концепт
управљања отпадом у њима нешто другачији.
У селима III категорије предлаже се сепарација отпада на месту настанка постављањем
посебних посуда - контејнера за пластику - метал - стакло - остали отпад - опасан отпад и
плато за шут. Такође, у домаћинствима која су лоцирана ближе центру села планира се
увођење сепаратног система сакупљања пластике и стакла. Процењене потребне врсте опреме
за сакупљање су следеће:
Табела 4.18. Потребе за посудама у селима III категорије
Пластика
отворени контејнер 5 м3
канте 120 л
Метал
отворени контејнер 5 м3
Стакло
отворени контејнер 5 м3
канте 120 л
Остали отпад
контејнер 1,1 м3
канте 120 л
Опасан отпад

затворени жичани контејнер 2,0x2,0x2,0 м
канта 120 л
метално буре 100-200 л
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Плато
за
отпад и шут

кабасти

отворени плато, насут уваљаним
ломљеним каменом или бетониран,
површине 200 м2

1 локација/насељу

За потребе сакупљања би било формирано једно посебно ограђено место за опасан
отпад и кабаст отпад и шут, и још 2-3 места на којима би били постављени само контејнери за
пластику, стакло, метал и остали отпад из удаљенијих делова села. Микролокалитети
сакупљачких станица би били одређени на основу теренске анализе и проспекције, укључујући
и договор са представницима становништва (сеоских месних заједница).
Потенцијално најбољи ефекат би се постигао постављањем сакупљачких станица на
местима где постоје „дивље“ депоније, односно где су мештани већ навикли да доносе отпад,
постављањем контејнера на прометним местима (близу продавница) и/или на раскрсницама.
Посебно ограђено, централно место са комплетном опремом може се посматрати као
мини трансфер станица на коју би се довозио отпад - секундарне сировине прикупљене на
мањим локацијама, евентуално и у оближњим мањим селима, док би се шут, кабасти и опасан
отпад прикупљали само на једном - централном месту. Централна сакупљачка станица за ова
насеља може, с обзиром на количину отпада који се генерише у насељима, бити опремљена
мањим покривеним објектом монтажног типа и евентуално пресом мањег капацитета. У том
случају, сакупљачка станица треба да има основну инфраструктуру - воду, струју и
елементарну противпожарну заштиту.

Напомене:
У циљу успостављања система сакупљања отпада из сеоских средина, прво ће се
забранити одлагање отпада на дивљим депонијама и увести контејнери који ће бити
размештени по селу.
У настојању да се смањи широко распрострањено бацање отпада уз путеве или на
дивље депоније, увођење контејнера на главним дивљим депонијама након њиховог чишћења
или санације, омогућиће барем делимично задржавање одбаченог отпада, смањујући могућност
даљих негативних утицаја на околину или здравље. Тако ће се створити основа за
успостављање сакупљачких станица тј. места где становници могу одложити отпад који не
могу бацати у своје канте, због величине или количине.

Укупне процењене потребе за посудама
Накнадне потребе за посудама за сакупљање се јављају пре свега због планиране
примарне сепарације искористивих материјала из комуналног отпада и оне су дате у табели
4.19.
Табела 4.19.: Процењене потребе за посудама укупне
Врста материјала
Тип посуде
ПЕТ амбалажа
Мрежасти контејнер
контејнер 5 м3
Стакло
контејнер 1,1 м3
контејнер 5 м3
Папир
контејнер 1,1 м3
Ал лименке
контејнер 1,1 м3
Метал
контејнер 5 м3
Остали отпад
контејнер 1,1 м3

Број
120 ком.
80 ком.
40 ком.
80 ком.
40 ком.
40 ком.
55 ком.
480 ком.

4.4.3. Организација сакупљања и одношења отпада
Организација сакупљања и одношења отпада прилагођена је пројектованој концепцији.
У градском подручју она је базирана на дугогодишњим искуствима и тренутним могућностима,
уз неопходно планирање за наредни период. У сеоским подручјима неопходна је детаљна
анализа која обухвата:
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 количину отпада који се сакупља на недељном и месечном нивоу ,
 врсту отпада који се сакупља,
 начин сакупљања,
 удаљеност насеља од места третмана отпада,
 могућност повезивања више насеља у једну туру одношења итд.
У сваком случају, организацији сакупљања и одношења отпада неопходно је
приступити темељно и уз испуњење свих неопходних предуслова.
С обзиром на реалне околности које прате управљање отпадом у Шапцу и намере
стручних служби да осавремене и унапреде систем и с тим у вези предузетих иницијатива,
процењено је да се унапређење система сакупљања, одношења и збрињавања отпада спроводи
фазно. У овом плану први приоритет је дат селима са највећим бројем становника и селима са
највећим дивљим депонијама/сметлиштима (обично на простору шљункара) а то су мачванска
села. Како се може и топографски сагледати, дифузија броја становника, односно густина
насељености најмања је у најудаљенијим селима у јужном делу административне територије а
то су поцерска села и њима је дат трећи приоритет – увођење у систем сакупљања отпада до
2020. Тако су и количине отпада концентрисане, па се највећа количина отпада ствара у
градском насељу, затим у највећим селима па средњим и, на крају, најмање отпада се генерише
у најмањим селима која су најудаљенија. и нешто лошије путно повезана са градом.
Такође, фреквенција сакупљања кућног отпада зависи од типа и врсте возила за
сакупљање отпада (коју ограничава капитални трошак возила, трошкови рада, удаљеност од
места сакупљања тренутно до депоније а у будућности до претоварне станице где се возило
празни) и броја контејнера који се одједном могу поставити на једној локацији.
Рационализација се огледа у процени потребне фреквенције сакупљања отпада,
могућности за сакупљање отпада на темељу типа (величине) судова, запремини произведеног
отпада, капацитета возила за сакупљање, броја становника који је обухваћен услугом
сакупљања отпада и просечне удаљености до депоније.
Поред фреквенције одношења која се базира претежно на обрачуну количина отпада,
други важан параметар је рутирање кретања возила како би се постигло оптимално сакупљање
и избегли тзв. „празни ходови“ тј. како би возила увек пуна долазила на место истовара.
Оптимизација путања кретања комуналних возила и просторног распореда места
прикупљања на локалном нивоу је трајни задатак Јавног комуналног предузећа „Стари Град“ и
обухвата решавање следећих проблема:
- Адекватан распоред места за прикупљање у складу са густином становништва и
степеном урбанизованости (оптимизована фреквенца пражњења контејнера),
- Подела подручја града Шапца на зоне (максимално искоришћење капацитета возила),
- Оптимизација путања комуналних возила (смањење енергетских расхода возног парка).
Оптимизација путања сакупљања отпада припада моделу проблема усмеравања возила
– VRP (Vehicle routing problem). Географски информациони систем (ГИС) који град Шабац
развија може да има значајну примену у одређивању „најјефтинијих“/најкраћих, односно
оптималних рута прикупљања отпада. С тим у вези развој и имплементација базе података о
ресурсима комуналног система, просторном распореду контејнера и систему путања возила је
неопходна.
Град Шабац, односно ЈКП „Стари Град“, тренутно располаже са 126 контејнера од 5 м3
и 320 контејнера од 1,1 м3 а у предузећима у власништву је 140 контејнера од 5 м3 и 70
контејнера од 1,1 м3 распоређених на око 500 локација, у оквиру 7 реона.
У складу са светским искуствима, уштеда укупних трошкова која се постиже
оптимизацијом система за сакупљање отпада је у границама 20-40%. Реално је очекивати да се
оствари уштеда око 20%, што конкретно значи уштеду у гориву, мазивима и резервним
деловима, која се када је град Шабац у питању процењује на више милиона динара на
годишњем нивоу. Такође, типично комунално возило (са Еуро1 мотором) има емисију СО2 на
нивоу око 900 г/км. У складу са уштедом горива доћи ће и до смањења емисије СО2.
Унапређење и оптимизација система за сакупљање чврстог отпада у свету је већ дуги
низ година предмет интересовања и истраживања (нагласак је на оптимизацији путања кретања
комуналних возила и просторном распореду места прикупљања). Подела градског подручја на
зоне, просторни распоред места прикупљања, фреквенца пражњења најчешће су резултат
искуства.
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На наредним сликама 4.18., 4.19. и 4.20. предложене су руте кретања возила, које су
креиране према постојећој путној мрежи, а узимајући у обзир количине отпада које се
прикупљају. Наравно, стручне службе ЈКП „Стари Град“ ће сагласно свом искуству и у
сарадњи са стручњацима Градске управе Шапца израдити прецизне и динамички тачне руте, на
основу искуствених резултата који буду стизали са терена или коришћењем софтвера за
оптимизацију и ГИС-а.
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Tabela: Broj stanovnika naselja
I prioriteta po popisu 2002.
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Tabela: Broj stanovnika naselja
II prioriteta po popisu 2002 .
Broj stanovnika
R.br. Naselje
1.
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Tabela: Broj stanovnika naselja
III prioriteta po popisu 2002.
Broj stanovnika
Nakučani
R.br. Naselje
L 19
L 37
L 19
Rumska
Bela Reka
1.
917
R 127
Dobrava L 22
818
Bukor
2.
L 19
R 210
Volujac
382
3.
Zavlaka
R 208
L 20
Krivaja
Grušić
874
4.
L 34
L 20(34)
L 34
Dvorište
377
5.
Donje Crniljevo
Desić
302
6.
L 20
Krivaja
7.
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L 21
Metlić
1190
8.
Bukor K O C E LJ E V A
Miloševac
95
9.
L 20(21)
967
10. Petkovica
238
11. Radovašnica
911
12. Rumska
K R U P A NJ
720
13. Culjković
Ukupno:
8743

Gradsko naselje Šabac
Prigradsko naselje
Naselje
Područje prioriteta
Magistralni put
Regionalni put
Lokalni put
Železnička pruga
Dovodno-razvodni gasovod
Hidrografska mreža
Transfer stanica
Pravci odvoženja otpada
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Регионална
депонија
С.Митровица – РД Јарак 5 km

Шабац – РД Јарак 32 km
Трансфер
станица

Слика 4.21. – Путна повезаност претоварне станице са регионалном депонијом „Јарак“

4.4.3.1.

Град и приградска насеља

Како је град претходно подељен на зоне, природно је да се организацији уклањања
отпада приступи по приоритетима према учињеној подели.
Наравно у обухвату ове зоне први приоритет представља централна градска зона из
неколико разлога:
 највеће је дневно оптерећење,
 центар је грађанско и туристичко огледало града,
 активности у централној зони имају, поред санитарног, едукативни и промотивни
карактер за све становнике,
 постиже се ефекат „тренда чистоће“ код становника који не живе у градској зони
итд.
Због тога је неопходно да активности у централној градској зони буду у што већој мери
атрактивне и популарне, о чему ће бити речи касније.
Други приоритет представља урбана зона и активности у њој морају бити усаглашене
са активностима у централној зони. Стручне службе ЈКП „Стари Град“ добро су организоване и
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у овој зони, као и у централној и систем организације своди се на ниво прилагођавања новим
захтевима.
Трећи приоритет представља субурбана зона за коју је неопходно најпре извршити
анализе потенцијалних локација за постављање „рециклажних острва“. За ову зону неопходна
је набавка спецфичне опреме, али и реорганизација система управљања отпадом. Наиме, када
се постављају „рециклажна острва“ најбољи вид организације представља одређивање
специјализоване екипе која ће пратити и бележити све детаље рада ових објеката и стално бити
у ситуацији да организују одношење отпада чим се капацитети објекта напуне са 70-80%.
Четврти приоритет представља рурална зона града која, као и субурбана подлеже
детаљним анализама и организацији „рециклажних острва“, са свим елементима перманентног
праћења и моменталног решавања евентуалних проблема, као и у субурбаној зони.
Напомене:
У новопројектованим условима захтева се прилагођавање постојеће организационе
шеме комуналног предузећа и прерасподела намене дела возног парка, уз његово неопходно
обнављање. Знатна финансијска средства потребна су за допуну неопходне опреме, пре свега
контејнера и канти, међутим, финансијска анализа која следи, као и позитивни примери из
иностранства, али и из наше земље показују да систем практично „гради сам себе“, тј. да се
фазе унапређења финасирају из прихода који настају као последица добре организације.
Наравно, неопходна су почетна улагања, која нису занемарљива, али ни неизводљива.
Посебно је важно формирање теренске службе за праћење стања опреме, попуњености
контејнера, неопходне ситне оправке на терену, брзе замене неисправне опреме и
прилагођавање догађајима на терену (нпр. отварање нових објеката, појава неодговорног
понашања, бацања отпада поред контејнера или кад није планом предвиђени дан итд.).

4.4.3.2

Сеоска насеља

Када су у питању сеоска насеља приоритети су сврстани нешто другачије. Овде су
поред евидентираног постојећег стања (броја и величине дивљих депонија) узети у обзир
карактеристике које се односе на број становника и критеријум просторне припадности (Мачва,
Поцерина итд.). Наиме, мачванска села су ушорена и гушће насељена, док су поцерска села
разбијеног типа ниске густине насељености.
С обзиром на неопходне инвестиције, неопходна је тесна сарадња са представницима
села и локалних органа власти (месних заједница) како би се одредили најповољнији
локалитети за организовање сакупљачких станица.
Први приоритет обухвата успостављање система сакупљања у мачванским селима и
то:
 селима са више од 2.000 становника (Прњавор, Рибари, Липолист, Штитар,
Дреновац),
 селима од 1000 – 2000 становника (Змињак, Петловача, Слепчевић, Шеварице,
Мачвански Причиновић, Табановић)
 село Дуваниште од 500 - 1000 становника
 село Скрађани од 454 становника.
Организација сакупљања и одношења слична је оној у приградским деловима града
Шапца. Службу праћења и контроле најбоље је организовати од стране житеља села уз стручну
и организациону помоћ ЈКП „Стари Град“.
Други приоритет представљају села у Поцерини и Шабачкој Посавини:
 селима од 1000 – 2000 становника (Богосавац, Добрић, Варна, Горња Врањска)
 са селима од 500-1.000 становника (Маови, Мала Врањска, Жабар, Мрђеновац,
Поцерски Метковић, Заблаће, Синошевић, Накучани)
 са селима до 500 становника (Орашац, Корман, Миокус, Предоворица, Церовац,
Слатина, Бојић).
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Предлаже се да се организација сакупљања отпада у селима до 500 становника
прилагоди средњим насељима, тако да се приликом сакупљање отпада у њима у истој тури
обухвате и мала насеља која им гравитирају
Организација сакупљања и одношења се мора одвијати договорно, а довољно је да 1-2
представника села буде задужено за јавну хигијену у области сакупљања отпада и да се о томе
стара.
Трећи приоритет представљају генерално најмања (осим Метлића), најјужнија и
најудаљенија села
 село Метлић од 1000 – 2000 становника,
 са селима од 500-1.000 становника(Петковица, Бела Река, Цуљковић, Грушић, ,
Румска, Криваја, Букор),
 са селима до 500 становника (Радовашница, Десић, Милошевац, Двориште,
Волујац).
Предлаже се да се организација сакупљања отпада у селима до 500 становника
прилагоди средњим насељима, тако да се приликом сакупљање отпада у њима у истој тури
обухвате и мала насеља која им гравитирају.
И у овим насељима треба, у сагласности са органима локалне самоуправе задужити
једно лице које ће бринути о опреми и објектима за сакупљање отпада и на време јављати све
непредвиђене догађаје како се отпад не би гомилао, већ у циљу ефикасног рада система.
У селима I КАТЕГОРИЈЕ треба поставити по један контејнер запремине 5 м3 за
пластику и стакло и два контејнера од 1,1 м3 за остали отпад.
Динамика пражњења контејнера
1. Пластика- контејнери од 5 м3 се празне једном месечно са 2 камиона.
2. Стакло - контејнери од 5 м3 се празне једном месечно са 2 камиона.
3. Остали отпад – контејнери од 1,1 м3 се празне, у зависности од села, 1, 2 или 3 пута
месечно; укупно 28 тура камиона за месец дана.
У селима II КАТЕГОРИЈЕ треба поставити две локације за сепарацију отпада и то на
свакој по један контејнер запремине 5 м3 за пластику, један запремине 5 м3 за стакло, један
контејнер на централном месту за сакупљање метала и три до осам контејнера од 1,1 м3 за
остали отпад.
Динамика пражњења контејнера:
1. Пластика- контејнери од 5 м3 се празне једном месечно са 2 камиона.
2. Стакло - контејнери од 5 м3 се празне једном месечно са 2 камиона.
3. Метал - контејнери од 5 м3 се празне једном месечно са 1 камионом.
4. Остали отпад – контејнери од 1,1 м3 се празне у зависности од села 1 до 2 пута
месечно укупно 54 тура камиона за месец дана.
У селима III КАТЕГОРИЈЕ треба поставити три до пет локација за сепарацију отпада
и то три контејнера запремине 5 м3 за пластику, три контејнера запремине 5 м3 за стакло, један
контејнер на централном месту за сакупљање метала запремине 5 м3 и десет до двадесет
контејнера од 1,1 м3 за остали отпад.
Динамика пражњења контејнера:
1. Пластика- контејнери од 5 м3 се празне једном месечно са 2 камиона.
2. Стакло - контејнери од 5 м3 се празне једном месечно у Штитар, Рибари и са 1
камионом , а у Прњавору 2 пута месечно са 1 камионом.
3. Метал - контејнери од 5 м3 се празне једном месечно са 1 камионом.
4. Остали отпад – контејнери од 1,1 м3 се празне у зависности од села 2 до 4 пута
месечно укупно 40 тура камиона за месец дана.
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4.5. Претоварна станица у Шапцу за локално сакупљање,
претовар и третман у граду Шапцу, предлог начина рада и
функционисања
Функционална целина - комплекс трансфер станице заузима површину од око 1,16 hа и
састоји се од следећих функционалних целина: пријемно-отпремна зона, претоварна зона, зона
рециклажног дворишта, зона компостирања, зона за третман отпадних вода, зона за прање
возила и контејнера

Слика 4.22. – Технолошка шема целине трансфер станице

4.5.1. Технолошки поступак рада ТС
Технологију рада трансфер станице сагледавамо кроз токове одређених врста отпада
које се довозе на трансфер станицу. Токови отпада у трансфер станици су:
Ток комуналног отпада:
 ток мешаног комуналног отпада (прихватање и претовар мешаног комуналног
отпада)
Ток амбалажног отпада, електронског отпада и флуоцеви:
 ток амбалажног отпада (прихватање амбалажног отпада):
o мешане пластике,
o папира и картона,
o метална амбалажа и метални предмети,
 ток опасног кућног отпада - елктро отпад (прихватање електро отпада) и
 ток флуоцеви (прихватање флуоцеви)
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Посебни токови отпада:
 ток грађевинског отпада - шута (прихватање грађевинског шута),
 ток кабастог кућног отпада (прихватање кабастог кућног отпада),
 ток органског отпада (прихватање органског отпада),
 ток старих акумулатора и батерија (прихватање старих акумулатора и батерија),
 ток рабљеног моторног уља (прихватање рабљеног моторног уља) и
 ток старих аутомобилских гума (прихватање старих аутомобилских гума).
У овом поглављу описана је и технологија рада трансфер станице у следећим зонама:
 зона за компостирање,
 зона за прање возила и контејнера и
 зона за прихват и третман отпадних вода.
Технологија рада трансфер станице је дефинисана кроз технолошке шеме одређених
токова и пратећа поглавља: описи технолошких позиција одређених токова и елементи
технологије рада трансфер станице.

4.5.2.Ток комуналног отпада
Мешани комунални отпад (хетерогени отпад састављен од отпада из домаћинста и
индустријског инертног отпада), је улазни параметар технологије рада претоварне станице за
ток – претовар мешаног комуналног отпада. То је практично комунални отпад сакупљен без
примарне сепарације и издвајања. Генерисани отпад на територији општине Шабац одлаже се у
контејнере запремине 1,1 м3, а затим возилима (аутосмећари) транспортује до локације
трансфер станице у Шапцу.
Након туре сакупљања смећа на територији Шапца, аутосмећар се усмерава ка трансфер
станици у Шапцу и улази приступним путем у пријемно – отпремну зону комплекса трансфер
станице кроз улазну капију која га усмерава да прође кроз дезобаријеру (Поз. 2, слика 4.22).
Након дезинфекције точкова возило се упућује на мостну вагу (Поз. 2). Пре приступа возила на
мостну вагу портир из управне зграде врши идентификацију возила, односно утвђрује врсту
терета (отпада) у возилу и том приликом одобрава или неодобрава улазак возила у трансфер
станицу (Поз 3). Одлука се доноси на основу правила која се односе на врсту отпада који сме да
се довезе у трансфер станицу (у овом случају само мешани комунални отпад). Укупна тежина
возила евидентира се на мостној ваги. Добијени мерени подаци се прослеђују у управној
згради, односно базу података. Управна зграда трансфер станице налази се у близини ваге, и у
директној је кабловској вези са вагом. Ради потпуније комуникације неопходно је обезбедити и
визуелну комуникацију возача возила и оператера у управној згради. Након обављеног мерења
возило се усмерава према претоварној зони, односно ка маневарском простору (Поз. 7) где
возач маневрише возилом како би постигао позицију да се возилом попне на навозну рампу
тако што прилази рампи задњим делом возила (у рикверц). Навозна рампа (Поз. 17) омогућава
возилу да се попне до платформе (Поз.18) са које се отпад претоварује из возила у прихватни
кош, а затим у стационарну пресу.
Процес претовара (слика 4.23.) је следећи: возило (аутосмећар) са платформе (поз.18)
„кипује“ отпад у прихватни кош који се налази поред платформе. Прихватни кош хидрауличне
пресе има улогу да отпад у слободном паду усмерава ка стационарној хоризонталној
хидрауличној преси. Помоћу хидрауличне пресе отпад се компактира и потискује у
ролопресконтејнер (Поз.20) док се не напуни.
Прихватни
Punjenje
kompaktora
кош

Vozilo
sa„аброл“
ravnomкамион
otvorenom
Велики
zadnjom platformom

Platforma
Платформа
(18)
20
Хидраулична
Hidrauličnaпреса
presa

Слика 4.23. - Принцип рада претоварне зоне на трансфер станици
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Слика 4.24. – Технолошка шема за ток мешаног отпада
Ролоконтејнери за стационарну пресу се налазе на колицима, односно шинама, која им
омогућава лакше кретање. Овакав начин постављања контејнера омогућава постојање шаржног
система повезаности између стационарне пресе и ролоконтејнера. У првој фази рада трансфер
станице предвиђено је постављање 6 ролоконтејнера.

Слика 4.25. - Ролоконтејнери на шинама
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Након претовара празно возило (аутосмећар) се са платформе спушта низ навозну
рампу и усмерава (Поз. 10) ка зони за прање возила и контејнера (Поз. 11) где се врши прање
аутосмећара. Након прања, возило се упућује ка мостној ваги (Поз. 12) и врши се мерење
празног возила. О претовареној количини отпада доносиоцу се из управне зграде издаје
потврда (доставница) која садржи: рег.број возила, име и презиме возача, место, датум и
количина истовареног отпада. Сви наведени подаци се евидентирају у бази података ТС ради
даљег извештавања, а затим прослеђују централном рачунарском систему регионалне депоније.
Након евиденције, возило још једном пролази кроз дезобаријеру, а затим напушта простор
трансфер станице (Поз.13).
Након попуњавања капацитета ролоконтејнера, врата се хидраулички затварају и
ролоконтејнер се одваја од хидрауличне пресе. Системом шина и колица, која прихватају
ролоконтејнер, омогућава се бочно померање ролоконтејнера. На слободно место врши се
повезивање празног ролоконтејнера и хидрауличне пресе. Пун ролоконтејнер прихвата аброл
возило (Поз.14).

Слика 4.26. - Аброл возило прихвата ролоконтејнер
Натоварено аброл возило се упућује на мостну вагу (Поз.15). Резултат мерења се
прослеђује у базу података. а затим прослеђују централном рачунарском систему регионалне
депоније, ради евидентирања у централну базу података. Након мерења возило се кроз
дезобаријеру упућује ка регионалној депонији, односно ка сортирном центру у Сремској
Митровици (Поз.16).

4.5.3. Рециклажно двориште
У зони рециклажног дворишта ће се складиштити и припремати за даљу продају
амбалажни отпад, електронски отпад, флуо цеви и отпад који припада посебним токовима
отпада.
Под амбалажним отпадом се подразумева, (прописано Правилником о амбалажи и
амбалажном отпадом):
 мешана пластика,
 стакло,
 папир и картон,
 метална амбалажа и предмети и
Предвиђено је постављање контејнера од по 17 м3. За прихват стакла постављамо
отворене ролоконтејнер од 30 м3, а роло пресконтејнере (20 м3) за прихват мешане пластике и
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папира-картона. Метал се одлаже у контејнере од 5 м3. Самоиницијативни доносиоци
амбалажног отпада су привредни субјекти и физичка лица.
Опис позиција се ослања на технолошку шему за токове: амбалажног отпада,
електронског отпада и флуо цеви (Слика 4.27.).

Слика 4.27. – Технолошка шема за ток амбалажног отпада, електронског отпада
и флуо цеви
Возило са амбалажним отпадом кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у пријемну
зону трансфер станице. Након идентификације и контроле садржаја код управне зграде (Поз.2)
од стране овлашћеног лица, возило се упућује ка сортирној платформи (Поз.3).
На платформи се мери укупна количина амбалажног отпада помоћу ручног виљушкара
са електронском вагом који омогућава и маневрисање амбалажним отпадом до одређеног
ролоконтејнера. У зависности од врсте амбалажног отпада врши се истовар у одговарајући
контејнер. Мешана пластика и папир се смештају у одговарајући роло пресконтејнер (20м3).
Стакло се смешта у отворени ролоконтејнер (30 м3), а метални отпад (одвојено обојени метали
и гвожђе) у контејнере од 5 м3. Доносиоцу се о количини отпада издаје потврда.
Након истовара у одговарајући контејнер возило се упућује ка управној згради (Поз.4).
Ту се о истовареној количини доносиоцу издаје потврда (доставница) која садржи: рег. број
возила, назив привредног субјекта или физичког лица, место, датум, име и презиме возача,
врста и количина секундарних сировина. Возило напушта простор трансфер станице (Поз. 5).
Сви наведени подаци се евидентирају у бази података ТС, а затим прослеђују
централном рачунарском систему, ради евидентирања у централну базу података. На основу
добијених података врши се периодични обрачун и исплата за донете количине амбалажног
отпада према ценовнику за откуп секундарних сировина. Физичким лицима се врши исплата
или наплата у складу са уредбом Владе на лицу места по важећем ценовнику за откуп
секундарних сировина.
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Након попуњавања капацитета роло пресконтејнера, возило (аброл камион) преузима
пун роло пресконтејнер (Поз. 6) и након мерења на мостној ваги (Поз.7) и складиштење
мерених података у бази података, упућује се (Поз.8), ка месту даљег третмана отпада. Такође
попуњавањем капацитета контејнера за метални отпад, аутоподизач преузима пун контејнер и
након мерења на мостној ваги упућује се ка месту даљег третмана отпада.
Прихват електронског отпада према Директивама ЕУ је подељен на отпад: беле
технике (фрижидери, веш машине и др) и остали електронски отпад (телевизори, компјутери,
мобилни телефони, стерео уређаји, мали кућни апарати и сл). Након усвајања WЕЕЕ директиве,
у ЕУ је забрањено депоновање електронског отпада на депонијама. У Републици Србији
постоје компаније које се баве рециклажом и извозом електронског отпада, а припрема
законске регулативе у овој области је у току. Не постоји евиденција о количинама електронског
отпада на територији општине Шабац.
Возило са електронским отпадом кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у пријемну
зону трансфер станице. Након контроле садржаја код управне зграде (Поз.3) возило се упућује
ка сортирној платформи (Поз. 3). Контејнери су распоређени уз бочне стране платформе. На
платформи се мери укупна количина електронског отпада помоћу ручног виљушкара са
електронском вагом, који омогућава и маневрисање електронским отпадом до одређеног
ролоконтејнера. У зависности од врсте електронског отпада (бела техника или остали
електронски отпад) врши се истовар у одговарајући отворени ролоконтејнер. Доносиоцу се
издаје потврда о истовареној количини. Након истовара у одговарајући ролоконтејнер (30 м3)
возило се упућује ка управној згради (Поз. 4). У управној згради доносиоцу се издаје детаљнија
потврда (доставница) о истовареној количини која садржи: назив привредног субјекта или
физичко лице, место, датум, рег.број возила, време првог и другог мерења, име и презиме
возача, врста и количина секундарне сировине. Возило напушта простор трансфер станице
(Поз. 5).
Сви наведени подаци се трајно евидентирају у бази података ТС (ради даљег
извештавања), а затим прослеђују централном рачунарском систему, ради евидентирања у
централну базу података. На основу добијених података, врши се периодични обрачун и
исплату за донете количине електронског отпада. Физичким лицима се врши исплата на лицу
места.
Након попуњавања капацитета ролоконтејнера за прихват електронског отпада,
активира се возило (аброл камион) које преузима одређени контејнер (Поз. 6) и након мерења
на мостној ваги (Поз. 7) и складиштење мерених података у бази података, возило се упућује
(Поз. 8) ка месту коначног третмана електронског отпада.
Под кабастим отпадом подразумевамо кућни намештај и опрему за домаћинство.
Евиденција о количинама и врстама одложеног кабастог отпада не постоји. Са подизањем
нивоа животног стандарда становништва и планираним развојем подручја очекује се повећање
количина кабастог отпада на подручју општине Шабац. На територији општине Шабац не
постоји евиденција о количини генерисања кабастог отпада
Опис позиција се ослања на технолошку шему за посебне токове отпада (Слика 4.28.).
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Слика 4.28. – Технолошка шема за посебне токове отпада
Возило са кабастим отпадом кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у пријемну зону
трансфер станице. Након идентификације код управне зграде (Поз.3) возило се упућује ка
рецикладном дворишту (Поз.4), односно истовара кабасти отпад на одговарајући плато за
прихват кабастог отпада. Доносиоцу се издаје потврда о врсти и броју кабастог отпада (нпр.
панел плоча, ормар, кревет др).
Након истовара возило пролаза кроз дезобаријеру и излази из трансфер станице (Поз.7).
Након попуњавања складиштног простора за кабасти отпад, возило (камион) за прихват ове
врсте отпада, прихвата кабасти отпад (мануелним путем) (Поз. 8). Затим се упућује на мостну
вагу (Поз. 9). Након мерења и евидентирања мерених података у базу података, возило
транспортује кабасти отпад на место коначног одлагања (третмана) (Поз. 10).
Отпадно (рабљено) моторно уље, је уље из возила са погоном на унутрашње
сагоревање. У Србији је честа пракса да се приликом замене моторног уља, уље не збрињава на
законски уређен начин. Зато је неопходно да се успостави систем којим се све генерисане
количине рабљеног моторног уља (из ауто сервиса) на територији општине Шабац сакупљају у
трансфер станици, а затим се транспортују на коначан третман. За територију општине Шабац
не постоји евиденција о количини отпадног моторног уља. Предложена технологија за прихват
отпадног моторног уља је флексибилна, уколико искуство покаже потребу за повећањем
капацитета за прихват отпадног моторног уља (преко 5000 л) то се лако постиже постављањем
цистерне са већим капацитетом.
Возило са рабљеним уљем пролази кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у пријемну
зону трансфер станице. Након идентификације код управне зграде (Поз.3) возило се упућује ка
рециклажном дворишту (Поз.4), односно до места прихватања отпадног уља (цистерна).
Прихватање отпадног уља се обавља помоћу мобилне посуде од 100 л за претакање мањих
посуда (до 20 литара). Када се мобилна посуда напуни, врши се претакање у цистерну (систем
претакање са пиштољем је саставни део мобилне посуде). За посуде преко 20 л (нпр. буре од
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200 л) користи се пумпа за претакање уља, којом се врши директно претакање у цистерну.
Доносиоц добија потврду о количини уља. Након претакања возило напушта простор трансфер
станице (Поз 7). Када се цистерна напуни (5000 л), аброл возило преузима цистерну (Поз.8) и
упућује се ка управној згради. Издаје се потврда (доставница) са свим неопходним подацима.
Подаци се евидентирају у базу података ТС и прослеђују централном рачунарском систему.
Након евиденције возило се упућује ка коначном месту где се третира отпадно моторно уље
(Поз. 10).
Под отпадним плинским боцама подразумевају се боце у којима је био смештен бутан
гас. Овакве боце се користе у домаћинству и у индустрији. У промету су различитих димензија
и запремина у зависнисти од корисника (домаћинство или индустрија). На територији општине
Шабац не постоји евиденција о количинама отпадних плинских боца.
Возило са плинским боцама кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у пријемну зону
трансфер станице. Након идентификације код управне зграде (Поз.3) возило се упућује ка
рецикладном дворишту (Поз.4), односно истовара плинске боце (мануелно-виљушкаром) у
одговарајући плато за прихват плинских боца. Доносиоцу се издаје потврда (доставница) о
броју и врсти плинске боце. Након истовара возило се упућује ка управној згради (Поз.6).
Доносиоцу се издаје детаљна потврда (доставница) која садржи назив привредног субјекта (име
физичког лица), место, датум, регистарски број возила, време првог и другог мерења, име и
презиме возача, врста и број плинских боца. Сви наведени подаци се трајно евидентирају у бази
података ТС (ради даљег извештавања). Возило напушта простор трансфер станице Поз 7.
Након попуњавања складиштног простора за плинске боце, возило за прихват ове врсте
отпада, прихвата отпад (мануелно - виљушкаром) (Поз. 8), и након мерења на мостној ваги
(Поз. 9) транспортује плинске боце на место коначног одлагања. (Поз. 10).
Акумулатори који се користе у возилима имају киселину која негативно утичу на
животну средину и здравље људи. Због тога је неопходно да привремено складиштење
акумулатора буде у одговарајућим металним контејнерима који омогућавају заштиту штетног
деловања складишних акумулатора. Евиденција о генерисаним отпадним количинама
акумулатора на територији општине Шабац не постоји.
Возило са акумулаторима кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у пријемну зону
трансфер станице. Након идентификације код управне зграде (Поз.3) возило се упућује ка
рециклажном дворишту (Поз.4), где истовара акумулаторе у одговарајући контејнер за прихват
акумулатора. Доносиоцу се издаје потврда (доставница) о врсти и броју акумулатора. Након
истовара возило се упућује ка управној згради (Поз.6). Доносиоцу се издаје детаљна потврда
(доставница) о истовареној количини која садржи назив привредног субјекта (име физичког
лица), место, датум, регистарски број возила, време првог и другог мерења, име и презиме
возача, врста и количина отпада. Возило напушта простор трансфер станице (Поз. 5). Сви
наведени подаци се трајно евидентирају у бази података ТС (ради даљег извештавања). а затим
прослеђују централном рачунарском систему регионалне депоније, ради евидентирања у
централну базу података. Након попуњавања капацитета контејнера за прихват акумулатора,
возило за прихват акумулатора (Поз. 8), прихвата акумулаторе (мануелно - виљушкаром), и
након мерења на мостној ваги (Поз. 9) и евидентирања мерних података у бази података,
транспортује акумулаторе на место коначног одлагања. (Поз. 10).
Батерије које се користе за напајање у кућним производима, играчкама, мобилним
телефонима у себи имају одређене канцорегене и токсичне материје нпр. кадмијума, које након
реаговања са водом или окружењем могу изазвати добијање канцера код људи. Батерије се не
смеју депоновати на депонијама већ се посебно третирају.
Возило са батеријама кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у пријемну зону
трансфер станице. Након идентификације код управне зграде (Поз.3) возило се упућује ка
рециклажном дворишту (Поз.4), где се након мерења (ручним виљушкаром са електронском
вагом) батерије истоварају у одговарајући контејнер за прихват батерија. Након истовара
возило се упућује ка управној згради (Поз.6). Доносиоцу се о истовареној количини издаје
детаљна потврда (доставница) која садржи назив привредног субјекта (име физичког лица),
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место, датум, регистарски број возила, време првог и другог мерења, име и презиме возача,
врста и количина отпада. Сви наведени подаци се трајно евидентирају у бази података ТС (ради
даљег извештавања), а затим прослеђују централном рачунарском систему регионалне
депоније, ради евидентирања у централну базу података. Након попуњавања посуде за прихват
батерија, возило (камион) (Поз. 8) за прихват ове врсте отпада, прихвата посуду са батеријама
(мануелно убацивање, виљушкаром), и након мерења на мостној ваги (Поз. 9) и евидентирања
мерних података у бази података, транспортује батерије на место коначног одлагања (Поз 10).
Грађевински шут настаје услед свих врста грађевинских радова и реконструкција.
Возило са грађевинским отпадом (шутом) кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у
пријемну зону трансфер станице. Укупна тежина возила евидентира се на мостној ваги (Поз.2).
Након мерења упућује се ка рециклажном дворишту (Поз.4), односно истовара шут на плато за
прихват шута. Затим се на мостној ваги врши мерење празног возила (Поз.5). Доносиоцу се о
истовареној количини издаје потврда (доставница - готовински рачун) која садржи назив
привредног субјекта (физичко лице), место, датум, регистарски број возила, време првог и
другог мерења, име и презиме возача, врста и количина отпада.
Сви наведени подаци се трајно евидентирају у бази података ТС (ради даљег
извештавања), а затим прослеђују централном рачунарском систему регионалне депоније, ради
евидентирања у централну базу података. Возило напушта простор трансфер станице (Поз.7).
Након попуњавања складиштног простора за шут, возило за прихват ове врсте отпада,
прихвата шут (помоћу утоваривача) (Поз. 8) Затим се упућује на мостну вагу (Поз. 9). Након
мерења и евидентирања мерених података у базу података, возило транспортује шут на место
коначног одлагања (третмана). (Поз. 10).
Флуоресцентне цеви представљају отпад које је неопходно одвојено сакупљати и
третирати, обзиром да у себи садрже токсичне елементе (живу) који су штетни за животну
средину, односно живе организме. На територији општине Шабац не постоји евиденција о
генерисаним количинама отпадних флуоресцентних цеви.
Возило са флуоресцентним цевима кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у пријемну
зону трансфер станице. Након идентификације код управне зграде (Поз.2) возило се упућује ка
сортирној платформи (Поз. 3). Контејнери су распоређени уз бочне стране платформе (слика
13). На платформи се мери укупна количина флуоресцентних цеви помоћу ручног виљушкара
са електронском вагом, који омогућава и маневрисање отпадом до одређеног ролоконтејнера у
који се смештају цеви. О истовареној количини доносиоцу се издаје потврда. Након истовара у
одговарајући ролоконтејнер возило се спушта са платформе помоћу рампе и упућује ка
управној згради (Поз. 4). Ту се о истовареној количини доносиоцу издаје детаљнија потврда
(доставница) која садржи назив привредног субјекта или физичко лице, место, датум, рег.број
возила, време првог и другог мерења, име и презиме возача, врста и количина секундарних
сировина. Возило напушта простор трансфер станице (Поз. 5).
Сви наведени подаци се трајно евидентирају у бази података ТС (ради даљег
извештавања), а затим прослеђују централном рачунарском систему, ради евидентирања у
централну базу података. На основу добијених података, врши се периодични обрачун и
исплата за донете количине отпада. Физичким лицима се врши исплата на лицу места.
Након попуњавања капацитета ролоконтејнера за прихват флуоресцентних цеви,
активира се возило које преузима одређени контејнер (Поз. 6) и након мерења на мостној ваги
(Поз. 7) и складиштења мерених података у бази података, возило се упућује (Поз. 8) ка месту
коначног третмана ове врсте отпада.
Сва моторна возила након дотрајалости у просеку на 2 године мењају своје пнеуматике
(ауто-гуме). Ова врста отпада представља велико оптерећење за депоније и зато је неопходно
де се ауто гуме одвојено сакупљају и третирају (рециклирају). Процењена количина генерисања
ауто гума на територији општине Шабац је око 3 тоне дневно.
Возило са ауто-гумама кроз капију и дезобаријеру (Поз.1) улази у пријемну зону
трансфер станице. Укупна тежина возила евидентира се на мостној ваги (Поз.2). (уколико су
количине мање од 500 кг мерење се врши у рециклажном дворишту помоћу ручног виљушкара
са екектричном вагом). Након мерења возило се упућује ка рециклажном дворишту (Поз.3),
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односно истовара (мануелено-виљушкаром) аутомобилске гуме у одговарајући прихватни
плато за ауто гуме. Након истовара возило се упућује ка мостној ваги, (Поз. 5) где се врши
мерење празног возила. Доносиоцу се о истовареној количини издаје потврда (доставница) која
садржи назив привредног субјекта (име физичког лица), место, датум, регистарски број возила,
време првог и другог мерења, име и презиме возача, врста и количина отпада. Возило напушта
простор трансфер станице (Поз. 7).
Сви наведени подаци се трајно евидентирају у бази података ТС (ради даљег
извештавања), а затим прослеђују централном рачунарском систему регионалне депоније, ради
евидентирања у централну базу података.
Након попуњавања складиштног простора за прихват отпадних гума, возило за прихват
ове врсте отпада, прихвата гуме (мануелно - виљушкаром) (Поз. 8). Затим се упућује на мостну
вагу (Поз. 9). Након мерења и евидентирања мерених података у базу података, возило
транспортује гуме на место коначног третмана. (Поз. 10).

4.6. Превенција отпада
Интегрални систем збрињавања отпада је заснован на анализама, разматрању и
дефинисању метода и поступака третмана чврстог отпада, полазећи од могућности за њихово
смањивање, бирањем оптималних путева третмана чврстог отпада, од места његовог настанка
до коначног, по животну средину и здравље живих бића, нешкодљивог збрињавања.
Концепција збрињавања чврстог отпада у интегралном систему обухвата 4 основна принципа:
-

избегавати (колико год је могуће),
користити (што је више могуће),
технички прерадити (колико је потребно) и
депоновати (што је могуће мање).

Ово је уједно и хронолошки ред поступака са отпацима у интегралном систему
збрињавања отпада. Као што се на слици 4.29. види превенција, односно спречавање настајања
отпада је на врху хијерархије управљања отпадом.

Слика 4.29. – Хијерархија управљања отпадом и елементи система збрињавања отпада
Полазни принцип представља стално смањивање количине тзв. неизбежних отпадака из
производње. Потом следи коришћење и прерада које би требало повећати и тиме смањити
коначни остатак за збрињавање на депонијама. Анализе су показале да ефикасно искоришћење
отпада може значајно смањити потребе за примарним сировинама и енергентима, уз
истовремену уштеду животног простора и заштиту животне средине.
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Стратегијом управљања отпадом је дефинисано да Влада треба да буде носилац
политике редукције отпада. За разлику од других опција у хијерархији управљања отпадом,
редукција отпада није опција која се може одабрати у недостатку других. О редукцији се мора
размишљати сваки пут када се доноси одлука о коришћењу ресурса. Она мора бити осмишљена
већ у фази пројектовања, преко израде, паковања, до транспорта и пласмана производа.
Потрошачи такође треба да се активно укључе у систем редукције отпада, куповином
производа са мање амбалаже нпр.
Инструменти који укључују пројектовање пре производње, промене у управљању и
производном процесу, развој чистих и безотпадних технологија захтевају предузимање мера на
националном нивоу али и нивоу предузећа.
Регионалним планом управљања отпадом за општине Шабац и Сремска Митровица су
дефинисани следећи најважнији начини превенције настајања отпада:
 замена сировина,
 замена технологија,
 реформулација производа и
 мере домаћинског пословања.
Према регионалном плану једини начин за остваривање резултата у овој области је
едукација становништва, истовремено са увођењем реалних цена у сектору управљања
отпадом.
Локалним планом управљања комуналним отпадом се дефинише да локалне власти
треба да предузму кораке да се минимизира отпад и да буду активне у промоцији и образовању,
на пример, дистрибуцијом писаног материјала о спречавању настајања отпада. Циљ је такође да
се дају препоруке творцима националне политике о инструментима који су се показали
успешним у спречавању настајања отпада. У односу на ово, Локални план управљања отпадом
идентификује широк опсег акција за спречавање настајања отпада и његово искоришћење.
Акције Регионалног плана о спречавању настајања комуналног отпада:
 Предузимање активности за развијање јавне свести код домаћинстава и привреде,
школама, укључујући акције које су повезане са уводом у нове приступе управљању
отпадом,
 Давање иницијативе за спречавање отпада и друге подршке на пример, берза отпада за
локалне потребе,
 Рад са локалним трговцима и произвођачима ради подстицања производње уз
разматрање крајњих ефеката, тако да се отпад добијен од производа може смањити,
 Успостављање акција за спречавање отпада, укључујући кампање за развијање свести,
 Промоција шема за кућно компостирање.

4.7. Систем раздвајања и рециклаже отпада и друге опције
третмана
4.7.1. Рециклажа
Рециклажа је појам којим се може описати процес сакупљања и издвајања материјала из
„отпада“ у сировине од којих могу настати нови производи и њихова поновна употреба. Отпад
није довољно само смањивати и избегавати. Потребно га је раздвајати на месту настанка према
врстама отпада јер само одвојено сакупљени отпад може се искористити.
Рециклажа се примењује са три основна принципа три слова R (RRR)
R - reduce – смањити
R - reuse - поново користити
R - recycle - рециклирати
Процес рециклирања је циклус који се састоји из следећих фаза:
1. сакупљање, издвајање и обрада секундарних материјала,
2. израда производа од рециклираног садржаја,
3. продаја односно куповина производа који су настали од рециклираног материјала.
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Наведене фазе представљају битне карике у ланцу рециклаже јер само све заједно чине
циклус којим је осигуран успех и тржишна вредност рециклаже.
Рециклажа има економски, еколошки и друштвени значај:
 штеди природне ресурсе (сви материјали потичу из природе и има их у ограниченим
количинама),
 за израду производа од рециклираних састојака често се троши мања количина енергије
него за израду истог производа од сировина (нема трошења енергије у примарним
процесима, као ни у транспорту који те процесе прати, а добија се додатна енергија
сагоревањем материјала који се не рециклирају),
 помаже у спречавању загађења животне средине (отпадни материјали деградирају
животни амбијент, па се рециклажом штити животна средина),
 рециклажом се смањује количина отпада који се шаље на депоније и ублажава проблем
одлагања отпада,
 отварање нових радних места (процеси у рециклажи материјала подразумевају улагање
знања и рада, што ствара потребу за радним местима).
 утиче на подизање еколошке свести, итд.
Најчешће издвојиве компоненте из комуналног отпада су:
- отпад од амбалаже (метали: алуминијум, гвожђе, олово, папир, стакло, пластични
материјали: ПЕТ, ПП, ПВЦ),
- органски делови отпада,
- отпад из објеката у центру града (бутици, продавнице, кафићи, ресторани,
административне зграде).
Табела 4.20.: Уштеда захваљујући материјалу који се рециклира
Папир
Стакло
Енергија
23-70%
4-22%
Загађење ваздуха
74%
20%
Загађење воде
35%
-Отпад из рударства
-87%
Употреба воде
58%
50%

Челик
47-74%
86%
76%
97%
40%

Алуминијум
92-97%
95%
97%
---

Извор: O’Leary and Walsh, 1988.

Када су у питању врсте рециклаже можемо их класификовати на следећи начин:
1. Затворен тип рециклаже. Затвореним типом рециклаже се добија стално иста врста
производа (нпр., металне конзерве, стаклене флаше).
2. “Опадајућа” рециклажа. Овим типом рециклаже се добија различит производ који
је направљен од материјала лошијег квалитета, али се ипак још може рециклирати (нпр.,
квалитетан канцеларијски папир постаје папир који се користи као амбалажа за паковање
различитих производа).
3. Отворен тип рециклаже. Рециклажом отвореног типа се добија други производ, који
се не може рециклирати, или га је тешко рециклирати (нпр., флаше од сода воде постаје “топли
под”).
4. “Изложбена” рециклажа. Овом рециклажом се добија економски неисплатив
производ или производ који није практичан који се обично користи за потребе оглашавања.
Развој у овој области обично више зависи од потражње него од понуде, па је „златно“
правило рециклаже: Морате прво пронаћи тржиште за материјале пре него што започнете
са сакупљањем.

•
•
•
•

Папир и картон
Од отпада који се ствара, највећу запремину заузимају папир и ребрасти картон:
канцеларијски папир,
новине,
коверте,
адресари,
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

каталози,
неискоришћен или стари папир,итд.
Картонске кутије су један од најтраженијих артикала за рециклажу. Оне обично чине од
40 до 50% тока отпада који се ствара у централној зони.
За одлагање папира и картона користиће се контејнери препознатљиве боје.
Ако се користе канте, картон се обично оставља поред канте за сакупљање папира,
такође јединствене и препознатљиве боје која ће бити усвојена за цело
административно подручје града Шапца.
Канте за одлагање папира треба поставити на местима где се највише тог отпада ствара:
административни део,
продавнице и бутици,
кафићи и ресторани,
други делови града где је евидентан велики број људи (нпр: зоне урбаних
агломерација).

Алуминијум
Алуминијум је један од највреднијих материјала за рециклажу, зато што је за рециклажу
алуминијума потребно само 5% енергије која се користи за производњу новог алуминијума. У
ресторанима и кафићима се ствара велика количина металних и алуминијумских конзерви које
се такође могу рециклирати. Када се растопе, алуминијумске конзерве се после могу користити
за производњу било којег производа од алуминијума. Конзерве од алуминијума се могу
неограничено пута рециклирати. Употребом рециклираног алуминијума штеди се енергија и
смањује емисија штетних материја у атмосферу.

Слика 4.30. – Алуминијумске конзерве из угоститељских објеката
Стакло
Стакло: могу се рециклирати флаше, тегле, неке врсте стаклених посуда, али је битно да
је чиста. Рециклира се стакло свих боја. Стакло се може неограничено пута рециклирати. Од
рециклираног стакла праве се нове флаше и тегле, а користи се и као агрегат за изградњу
путева.

Слика 4.31. – Стаклене боце разних боја
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Пластика
Пластика представља проблем и већина људи је свесна тога. Она не може да нестане,
јер се природним путем не може разложити. Највише се рециклирају две врсте пластике: ПЕТ
(полиетилен терефталат) и ХДПЕ (полиетилен високе густине). ПЕТ амбалажа се углавном
користи за паковање безалкохолних пића, а ХДПЕ за флаше у које се пакују млечни производи
и детерџент. Остале врсте пластике се могу рециклирати, али се не рециклирају у тако великим
количинама као ове поменуте две врсте.
Пластика је доста лагана, често пуњена ваздухом и заузима доста простора, па је
обзиром на то потребна велика количина пластике да би се достигла тежина потребна за
одговарајућу цену при откупу.
Биолошки отпад
Ова врста отпада је још један значајан ток отпада по количини која се створи у Шапцу.
Ова количина би могла значајно да се смањи применом још једног вида рециклаже компостирања.
Увођење програма рециклаже
Пре увођења било каквог вида рециклаже, руководство ЈКП „Стари Град“ треба да
изврши анализу стања и још једном размотри:
• које врсте отпада се стварају,
• који ток отпада има највећу запремину,
• да ли постоји тржиште за одређени материјал који ће се сакупљати,
• набавку опрему као што су контејнери, канте, машине за балирање, итд.
• шта се може урадити по питању едукације особља и становништва да би се обезбедило
да материјали сакупљени на месту настанка буду минимално контаминирани.
На слици 4.32. приказан је контејнер напуњен отпадом без примарне селекције.

Слика 4.32. – Контејнер напуњен отпадом без примарне селекције
„Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

страна. 169

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

Предности рециклаже
Једна од предности рециклаже је смањење запремине отпада који установа шаље на
депонију. То значи да се смањују и трошкови одлагања за Град (ЈКП). Да би рециклажа
функционисала, није потребно више рада, већ промена једног корака: Уместо да се сав отпад
баца у један контејнер (слика 4.32.), материјал за рециклажу (папир, пластика, метал, стакло)
одваја се у контејнере одговарајуће боје (слике 4.33. и 4.34.). Када се контејнер напуни одвози
се на рециклажно двориште на локацији трансфер станице Шабац где се балира и сортира.
Контејнери и канте за рециклажу
Контејнери и канте, за издвојено прикупљање материјала на месту настанка
(рециклажу), треба да буду стандардног изгледа у целом Граду. Битно је контејнере и канте
јасно обележити и поставити на право место, што би омогућило смањење контаминације и лако
би их било користити. Контејнери, који су стандардног изгледа и одређене боје, олакшавају
грађанима да лакше препознају контејнере који су за материјал, који се рециклира, а који су за
отпад. За означавање отпада, који се рециклира, користе се зелена, наранџаста и плава боја. На
следећој слици као пример приказани су контејнери за примарну селекцију који су већ
постављени на сакупљачким станицама (рециклажним острвима) у Београду. У Београду је
нпр.: зеленом бојом означен контејнер за папир, наранџастом за ПЕТ амбалажу а плавом за
металну амбалажу.

Слика 4.33. – Изглед сакупљачке станице (рециклажног острва) у Београду

Слика 4.34. – Пример и изглед сакупљачке станице на којој се врши примарна сепарација
биоотпада, ПЕТ амбалаже, папира и стакла
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4.7.1.1 Пресовање, балирање и паковање
Издвојене секундарне сировине, било примарном сепарацијом на места настанка, било
довежене сопственим возилима од стране грађана на локацији трансфер станице Шабац у зони
рециклажног дворишта шаљу се на обраду на машинама за пресовање и балирање и у облику
пресованих бала, увезаних специјалном траком или жицом и спакованих на палете. Изузетак
чини стакло, које се одвози до места прераде специјалним отвореним контејнерима.

Слика 4.35. – Алуминијумске конзерве балиране и спремне за отпрему (рециклажно двориште)

Слика 4.36. – ПЕТ амбалажа балирана и спремна за отпрему
Прикупљање и припрема за рециклажу врста отпада као што су: електонски отпад,
кабасти отпад, рабљено отпадно уље, плинске боце, коришћени акумулатори, батерије, флуо
цеви, ауто гуме, грађевински шут приказано је у тачки 4.5.3. овог плана.

4.7.1.2. Складиштење
Сортиране и балиране секундарне сировине чувају се на отвореним или у затвореним
просторима (зона рециклажног дворишта у оквиру трансфер станице Шабац), у зависности од
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врсте отпада. Секундарне сировине, продају се и одвозе до купаца у фабрике које се баве
откупом и рециклажом. На излазу из складишта, односно трансфер станице отпремљене
количине се мере и евидентирају. Ово је друго мерење тежине. Прво мерење тежине се врши по
доласку примарно сепарисаног отпада у трансфер станицу.
Уколико је програм рециклаже добро организован и заиста функционише, он може бити
извор зараде за ЈКП. Рециклажа омогућава велики број позитивних исхода за животну средину,
али и за финансије. Вероватноћа да ће рециклажа бити уведена зависиће од тога да ли постоји
одговарајуће тржиште. Рециклажа мора да буде организована активност, а потребно је и
вршити надзор и мониторинг овог процеса. Систем логистике када је реч о раздвајању,
сакупљању и складиштењу мора бити успостављен. Управљање рециклажом, укључујући и
организацију, логистику и продају, је искључиво задатак менаџмента и стручних сужби ЈКП
„Стари Град“.

4.7.2. Компостирање
Компостирање је брзо, али делимично, разлагање влажне, чврсте органске материје,
првенствено отпада од хране, помоћу аеробних микроорганизама и под контролисаним
условима. Као производ добија се користан материјал, сличан хумусу, који нема непријатан
мирис и који се може користити као средство за кондиционирање земљишта или као ђубриво.
Теоријски гледано, предности су следеће: крајњи производ има извесну тржишну вредност,
која треба да резултира у враћању извесног дела уложених средстава; простор који је потребан
за локацију постројења је релативно мали и цене транспорта нису тако велике. Са друге стране,
оваква постројења могу захтевати и велика капитална улагања. Тржиште за добијени производ
није увек осигурано, а и складиштење крајњег производа може бити проблем за себе.
Обзиром на Директиву о депонијама ЕУ и забрану одлагања биодеградабилног отпада
на депоније, компостирање је добило на значају као алтернативна опција третмана
биодеградабилног отпада.
Компостирање има важну улогу у Националној стратегији управљања отпадом.
У краткорочном периоду, највећа запремина компостирања биће од мешаног отпада,
било као метод предтретмана отпада ради смањења органске компоненте у отпаду пре
депоновања, или као метод производње корисног материјала. Производи компостирања
мешаног отпада могу имати бројне корисне примене, иако се они сада третирају као отпад.
Раздвајање отпада на извору ће омогућити производњу високо квалитетних производа од
компоста. Компостирање биодеградабилног материјала може произвести вредан кондиционер
за земљиште као замену за природне материјале. Квалитет компоста зависи од квалитета
пуњења и контроле примењене у управљању процесом компостирања. Стандарди квалитета су
расположиви за компост као производ, пројектовани да обезбеде да нема негативног утицаја на
животну средину, здравље људи или животиња.
Ови стандарди су направљени за компост произведен из отпада раздвојеног на извору,
док за компост произведен од мешаног отпада не постоје еквивалентни стандарди.
Локални план управљања комуналним отпадом планира мере за одвојено сакупљање и
третман органског отпада пре него што исти доспе у токове мешаног отпада. У Шапцу се пре
свега мисли на третман органског отпада који чине тзв. зелена маса или баштенски (парковски)
отпад и отпаци од хране.
У I фази (2010 – 2015) предлаже да се у граду Шапцу, у циљу увођења компостирања и
смањења органског отпада предузму следеће активности :
 да се становници обуче да сами компостирају органски отпад за своје потребе у својим
породичним домаћинствима
 да ЈКП “Стари Град”, свој отпад који потиче од уређивања зелених површина
компостира у оквиру својих локација за своје потребе путем „ компостног поља“.
Главни напори у области компостирања очекују се II фази од 2015 до 2020. г. У том
контексту планира се изградња компостане, у другој фази изградње комплекса Трансфер
станице, чиме ће се додатно унапредити управљање отпадом у Шапцу. Компостана се неће
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користити за уклањање опасног и инфективног органског отпада, какав је нпр. кланички отпад,
угинуле животиње и сл, јер Законски прописи то забрањују.
Још није познато која ће се технологија компостирања односно третмана применити,
тако да је простор за ту намену резервисан искључиво на бази искустава и препорука
испоручилаца опреме из европских земаља. Наиме, компостирање односно третман органског
отпада се може вршити:
- „Windrow“ – компостирање на отвореном простору редовима са проветравањем,
- Затворени аерисани „Windrow“,
- Аерисани „Static pile“,
- Затворени аерисани „Static pile“,
- Модулирани „In Vessel“ контејнери,
- Модулирани „In Vessel“ тунели,
- „In Vessel“ канали (механичка агитација),
- „In Vessel“ вертикални силос,
- Ротациони бубњеви (дигестори).
Логично је да свака од наведених технологија има негативне утицаје на животну
средину различите по својој природи, интезитету и значају. Када се коначно изабере техологија
из које произилазе и негативни односно штетни утицаји на животну средину, мора се урадити
техничка документација и Студија о процени утицаја Пројекта компостане односно
третмана органског отпада на животну средину и на исту прибавити сагласност од стране
надлежног органа градске Управе пре подношења захтева за добијање грађевинске
дозволе.
Доношењу одлуке о увођењу компостирања у Шапцу у процес третмана отпада
мора да претходи објективна и детаљна економска и финансијска анализа оправданости,
односно израда Студије изводљивости.

4.8. Приказ других технологија искоришћења отпада
У овом делу даје се приказ других технологија за искоришћење комуналног отпада. То
укључује коришћење отпада као горива у инсинераторима, али и друге опције термалног
третмана отпада, као што је анаеробна дигестија, пиролиза и гасификација и друге опције
механичког или биолошког третмана.

4.8.1. Инсинерација
Инсинерација отпада се примењује у циљу смањивања његове количине и искоришћења
добијене енергије. Инсинерација је значајан и користан начин редукције отпада. Међутим,
инвестициони и оперативни трошкови инсинератора у складу са прописима ЕУ су високи,
генерално много виши од трошкова одлагања отпада на санитарне депоније.
Уколико се жели одрживи систем управљања отпадом, тада инсинерација са
искоришћењем енергије треба да буде потпуни и интегрални део локалних и регионалних
решења која треба развити у следећих неколико година. Инсинерација отпада са искоришћењем
енергије мора бити разматрана у контексту интегралног приступа управљању отпадом који
значи редукцију, поновну употребу и рециклажу. Када је инсинерација са искоришћењем
енергије најпрактичнија опција за животну средину, неопходно је размотрити могућност
комбинованог добијања топлоте и енергије у циљу повећања ефикасности процеса.
Неки индустријски процеси и постројења за производњу енергије раде под условима
који дозвољавају коришћење отпада високе топлотне моћи уместо конвенционланог горива.
Најчешћи пример је производња цемента, где високе температуре и дуго време задржавања
обезбеђују потпуно сагоревање отпада. Типични отпад који се спаљује у овим процесима
укључује општински отпад, гуме и утрошене раствараче. Интегрална превенција и контрола
загађења даје границе до којих се у процесу примарно гориво може заменити отпадом.
Директива ЕУ о спаљивању отпада такође прописује дозвољене граничне вредности емисије за
постројења која користе алтернативна горива.
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4.8.2. Анаеробна дигестија
Разлагање органског дела чврстог отпада у гасове са високим уделом метана може се
остварити путем анаеробног разлагања или анаеробне ферментације. После ферментације
органског отпада издвојеног на извору, остатак ферментације се нормално третира аеробно до
компоста. На тај начин је коначни резултат ферментације отпада у већини случајева сличан
аеробном компостирању. Процесом разлагања настају метан, компост и вода. Метан је гас који
који се може користити као гориво за рад постројења или за потребе локалног становништва.
Компост се може користити за кондиционирање земљишта. Постројење за анаеробну дигестију
није посебно планирано у региону Шабац, али је Национална стратегија идентификовака
анаеробну дигестију као једну од могућих опција третмана отпада.

4.8.3. Пиролиза
Код овог третмана органски отпад се загрева на високим температурама у одсуству
ваздуха у циљу добијања мешавине гасовитог течног и чврстог горива.

4.8.4. Гасификација
Гасификација је високотемпературни процес третмана отпада у присуству ваздуха или
водене паре у циљу добијања горивих гасова. Технологија је заснована на познатом процесу
производње гаса из угља.

4.8.5. Одлагање на депонију
Не треба сметнути са ума да код сваке врсте третмана отпада увек постоји одређен део
отпада који се мора одложити на одабрано место за одлагање отпада). Санитарне депоније
представљају грађевинске објекте који служе за коначно одлагање отпада. Ови објекти су
опремљени различитом опремом која служи очувању животне средине, а при томе се мора
спроводити одређен технолошки поступак, отпад се мора компактирати и покривати слојем
земље или другог инертног материјала на систематичан и санитаран начин.
У том смислу формиран је регион који обухвата админстративна подручја Шапца и
Сремске Митровице. За регион урађени су Студија изводљивости за пројекат регионалног
управљања чврстим отпадом Сремска Митровица/Шабац (Royal Haskoning, новембар 2007.) и
Регионални план управљања отпадом за општине Шабац и Сремска Митровица (Факултет
техничких наука Универзитета у Новом Саду, октобар 2008.). Укупан број становника у овом
региону премашује 200,000. Према наведеним документима планирана је изградња регионалне
санитарне депоније „Јарак“ на административној територији града Сремска Митровица и
изградња комплекса Трансфер станице „Шабац“ на административној територији града Шапца.
Локалним планом управљања комуналним отпадом у Шапцу, очекује се да количина
отпада који се генерише на административној територији Шапца која ће морати да се збрињава
на регионалној санитарној депонији, буде смањена. Пре свега ту се мисли на увођење примарне
сепарације искористивог дела отпада на месту настанка и припреме тако издвојених материјала
на локацији рециклажног дворишта за рециклажу. Такође, у другој фази планира се и примена
компостирања органског отпада издвојеног на извору настанка, дакле пре контакта са мешаним
отпадом. На овај начин ће значајно мање депонијског капацитета бити потребно за одлагање
комуналног отпада, него што би то било у случају да се настави управљање отпадом као што се
то ради данас.

4.8.6. 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.
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Угљендиоксид је гас са изузетним негативним ефектом стаклене баште, док метан има 23 пута
већи потенцијал глобалног загревања од угљен диоксида 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.
Постоји неколико различитих литературних извора састава депонијског гаса, али се они
разликују незнатно, приказани су у табели 13.
Табела 4.21.: Састав депонијског гаса
Компонента
Метан

%
45-60

Угљен диоксид

40-60

Азот

2-5

Кисеоник

0,1-1

Амонијак
Неметанска органска
једињења (NMOC)

0,1-1
0,01-0,6

Сулфиди

0-1

Водоник
Угљен-моноксид

0-0,2
0-0,2

Карактеристике
Метан је гас без боје и мириса. Депоније су највећи
извори емисија метана које је проузроковао човек.
CO2 се налази у атмосфери у малим концентрацијама
(0,02 %). Безбојан је, без мириса и мало кисео.
Азот репрезентује 79 % атмосфере. Без мириса, укуса и
боје.
Кисеоник репрезентује 21 % атмосфере. Без мириса,
укуса и боје.
Амонијак је безбојан гас са оштрим мирисом.
NMOC-и су органска једињења. Налазе се у природи или
се могу вештачки синтетизовати. NMOC-а најчешће
присутна на депонији су акрило-нитрити, етил-бензен,
хексан, метил-етил-кетон, тетра-хлор-етилен, толуени,
три-хлор-етилен, винил-хлориди и ксилен.
Сулфиди (водоник сулфид, диметил сулфид, меркаптани)
су гасови присутни у природи и који дају депонији
непријатан мирис покварених јаја.
Водоник је гас без мириса и боје.
Угљенмоноксид је гас без мириса и боје и гас који је
изузетно токсичан

Извор: Tchobanoglous, Theisen, and Vigil 1993; EPA 1995
Постоје различите могућности искоришћења депонијског гаса које пре свега зависе од
количине депонијског гаса, односно садржаја метана у саставу гаса. За проиводњу 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.
У скорије време прикупљање депонијског гаса и његово спаљивање (или коришћење за
производњу електричне енергије) постало је изузетно атрактивно захваљујући Кјото протоколу.
Земље које су ратификовале овај протокол (Напомена: Србија још није донела одлуку) и које
немају обавезу смањења могу да развијају пројекте у којима се генеришу „карбон кредити“
којима може да се тргује на тзв. тржиштима угљеника. Купци су махом западне земље које
имају обавезу смањења емисије у складу са Кјото смањењем.
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Слика 4.37. – Шема тока депонијског гаса кроз постројење

Слика 4.38 – Пример система за сакупљање гаса
Коришћење депонијског гаса на депонији може бити успостављено истовремено са
изградњом депоније ако се она гради на простору где се налази стара депонија. Ако се гради
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нова депонија постројење за искоришћење депонијског гаса треба сачекати довољну количину
отпада да би се могло инсталирати.
У оба случаја треба анализирати конзум. Велику пажњу треба обратити да инсталирање
компостилишта или МБТ технологије смањује количину биоразградљивог отпада на депонији,
тако да истовремено није исплативо инсталирати обе врсте технологија компостилиште или
МБТ и са друге стране искоришћење депонијског гаса.

Технологије коришћења депонијског гаса






„Otto Cycle“ – мотор са унутрашњим сагоревањем;
„Bryton Cycle“ – гасна турбина;
“Organic Rankine Cycle” (ORC) – парни турбогенераторски систем;
“Stirling Cycle” – мотор са спољашњим сагоревањем;
“Fuel Cells” – гориве ћелије (“Phosphoric Acid Fuel Cell” (PAFC) – гориве ћелије на бази
фосфорне киселине i “Molten Carbonate Fuel Cell” (MCFC) – молтен карбонатне гориве
ћелије.

У следећоје табели су приказане карактеристике и перформансе набројаних технологија:
Табела 4.22.: Карактеристике и ефикасност технологија
Ефикасност
Топлотни ниво (kW/h)
Емисије
(g/2.686✕10 6 J)
на час
NOx
CO

Otto
33%
3,34

Brayton
28%
3,58

ORC
18%
5,33

Stirling
38.5%
2,61

PAFC
36%
2,75

MCFC
50%
1,99

2
2

0.54
0.67

0.7
1.2

0.11
0.55

0.046
0.09

0.000847
0.05

Типични трошкови
Процена трошкова за сваку од технологија је извршена на основу следећих
претпоставки:
 Капацитет постројења од 1000 kW
 Депонија која нема систем за сакупљање депонијских гасова – урачунати су
трошкови конструкције система за сакупљање депонијског гаса и капитални
трошкови, без трошкова за државне таксе.
Табела 4.23.: Трошкови производње енергије
Трошкови производне
енергије (EUR¢/kWh)

Otto
5.7

Brayton
6.1

ORC
5.6

PAFC
9,9

MCFC
12,8

Најчешће коришћење депонијског гаса у Свету је око 4MW а креће се од 50 kW до 50
MW. Разне нове технологије се могу применити од машина са унутрашњим сагоревањем, до
турбина и микротурбина. Једно од могуће примене је инфрацрвено загревање просторија, које
је веома једностано али није енергетски ефикасно.
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Слика 4.39 – Инфрацрвено грејање просторија

Слика 4.40 – Сагоревање депонијског гаса
Инсталирање постројења за унутрашње сагоревање може ићи од 1-3 MW. Постоји
велики број произвођача ове технологије и релативно јефтино се налази на тржишту.
Постоји могућност инсталирања и веома малих од 55-800 kW, кад су у питању веома
мале продукције гаса или мали конзум.

Слика 4.41 – MAN EO826E, 55kW

Слика 4.42 – E2842 LE302, 315kW

На сликама 4.41. и 4.42. приказане су машине за сагоревање депонијског гаса када је
његова количина мала или када не постоји велики конзум.
Најефикаснија је сигурно примена комбинованих машина односно комбинована
производња електричне енергије и топлотне енергије. За инсталирање ових машина потребно је
задовољити потребе машине за производњом 1-10 MW енергије и континуалну продукцију
депонијског гаса.
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Слика 4.43 – Изглед постројења за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије
У најновије време се користи и инсталација микротурбина које могу бити од 30-200 kW.
Мале депоније (0,5 милиона тона отпада) генерално не могу подржати пројекат
изградње система за коришћење депонијског гаса. Средње депоније (0,5 – 3 милиона тона
отпада) су погодне за изградњу пројектних решења од 500 do 2000 kWh. Технологије које
користе унутрашње сагоревање нису ефикасне за наведене количине отпада. Такође
технологије које користе моторе са унутрашњим сагоревањем емитују веће емисије NOx i CO.

Предности и недостаци искоришћења депонијског гаса











Предности:
Најјефтинија технологија
Произведени гас се може користити за производњу енергије, у разним апликацијама.
Високо квалификовано особље није неопходно
Сакупљање и искоришћавање депонијског гаса директно утиче на смањење ефекта
стаклене баште,
Недостаци:
Земљиште као и подземне воде могу бити загађене услед неадекватног система за
третман процедних вода.
Потребне за великом површином земљишта
Трошкови транспорта отпада на удаљеним локалитетима депонија могу бити велики
Трошкови пречишћавања гаса до нивоа природног гаса могу бити велики, као и
трошкови третмана процедних вода.
Могућност појаве спонтаног паљења метана.

Приказане технологије искоришћења односе се на регионални приступ управљања
отпадом, односно на ситуацији у којој се располаже значајнијим количинама отпада.

4.9. Препоруке за санацију свих сметлишта
На територији града идентификовано је укупно 111 сметлишта. Успостављање новог
савременог система управљања подразумева и решавање постојећих проблема. Санација
најугроженијих сметлишта на територији града захтева значајна финансијска средства, а како
тренутно постоји велики број дивљих депонија/сметлишта, неопходно је пронаћи
једноставнији, финансијски исплативији и временски краћи начин решавања проблема дивљих
депонија/сметлишта. У поглављу 2.12. и 2.14. описана је постојећа градска депонија. За градску
депонију неопходно је урадити пројекат санације и затварања, док је за мање, дивље депоније
потребно пронаћи неко друго решење, као што је премештање отпада на главну депонију или
спајање отпада више малих депонија у једну која ће бити прописно санирана и затворена.
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Према до сада реализованим и планираним санацијама несанитарних депонија на
подручју Републике Србије утврђено је да се трошкови санације и затварања депоније крећу у
опсегу од 130.000 do 230.000 €/m3, у зависности од мера заштите које је неопходно применити.
За постојећу депонију комуналног отпада у Шапцу урађен је пројекат рехабилитације и
затварања депоније 1999. године, који је урадио Институт Кирило Савић из Београда, и који
није реализован. Како је у међувремену депонија пуњена новим количинама отпада, потребно
је урадити нови план санације који би се реализовао након почетка рада нове регионалне
санитарне депоније.

Предлог минималних мера које је потребно спровести у циљу заштите животне
средине биће приказан у наредном делу.
Већина сметлишта на територији Шапца се мора затворити, поготово све неовлашћене
локације (дивље депоније), и санирати, и не могу се даље користити за одлагање отпада.
Санација се мора спровести у складу са стандардима. Стање већине постојећих сметилишта је
такво да постоји мали степен или не постоје никакве мере заштите.
Предложене мере које су даље изложене, су по својој природи најосновније. Њихова
имплементација је, међутим, условљена обезбеђењем додатних средстава од стране локалних
органа, пошто ЈКП „Стари Град“ нема на располагању средства за те намене.
На основу снимања и увида на терену направљен је попис свих постојећих депонија и
сметлишта на административном подручју града Шапца. Најчешће локације дивљих депонија
(сметлишта) су површине поред главних путева и поред водотокова и канала (неретко и у
самим коритима река). Такође често се сметлишта формирају у депресијама, било да су
природне (јаруге, вододерине) или вештачке (старе шљункаре у мачванском делу територије).
Локација генерално, опредељује и начин санације сметилишта.
Има случајева, као нпр.: сметлиште у Букору које је лоцирано у дубокој ували,
вододерини, која није приступачна за прилаз било какве механизације па чак ни људи. Због
тога се за ово сметлиште мора урадити посебан пројекат санације као и за сметилишта у
напуштеним шљункарама којих највише има у мачванском делу територије. Генерално,
предлог решења санације и затварања сметлишта захтева израду студије мастер плана процене
стања са предлогом мера које је потребно спровести са циљем избора одговарајућег решења.
Ако је отпад одложен са врха косине низ страну нагиба (нпр. унутар каменолома или
увале) без икаквог компактирања, хрпа некомпактираног отпада је нестабилна на отвореним
косинама, отпад треба ако је могуће пажљиво поравнати булдожером низ нагиб. Ако буде
потребно, ради сигурности, тамо где је дебљина отпада изнад отворених нагиба са
некомпактираним отпадом већа од 7 метара, растресити отпад треба преместити са подлоге с
циљем да се формира нова компактирана маса отпада на нижим нивоима унутар локације. Нови
компактирани отпад треба прекрити земљом и тиме створити стабилну формацију.
Снимањем и увидом на терену констатовано је да постоји један мањи број локација (у
мачванском делу територије) на којима се могу наставити активности одлагања отпада унутар
самог подручја локације. То су делимично уређени и ограђени простори у власништву месних
заједница али и они ће бити привременог карактера и биће у функцији до изградње трансфер
станице и регионалне санитарне депоније. Неуређена депонија представља потенцијалну
претњу за животну средину, као и за површинске и подземне воде, па се за овакве локације
препоручује извођење канала за одвођење површинске воде око целог подручја за одлагање, да
би се површинска вода усмерила далеко од локације. Насип од сабијене земље мале
пропустљивости треба направити унутар границе подручја за одлагање у висини од 3 метра да
би задржавао течност која се формира током рада депоније. Дуж свих најнижих тачака тла
подручја за депоновање, треба изградити канал за сакупљање филтрата заједно са дренажном
цеви око које се налази гранулисани камен. Овај канал ће формирати систем за сакупљање
филтрата, иако његова ефикасност може бити ограничена с обзиром на неспособност да утиче
на постојеће нагибе и водонепропусност тла унутар подручја.
Када локација одређена за депоновање буде попуњена, приступа се постављању
растреситог материјала и вегетације. Земљана постељица треба да се поставља до дубине од 1
метра, а затим навлажена и збијена булдожером до степена нагиба од 1:100.
Механизација на депонији мора укључити булдожер и обезбедити редовно одржавање.
Сигурносна ограда мора бити постављена око целе депоније. Приступ локацији могу имати
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само овлашћена лица која се морају придржавати правила сигурности, а то је забрана пушења
или паљења ватре унутар депоније.
Основне оперативне активности обухватају једноставно разастирање и сабијање
одложеног отпада у слојевима који нису дебљи од 3 метра, као и стављање прекривног
материјала који је претходно био у залихи на гомилама.
Треба водити евиденцију о одложеном отпаду (процене о пореклу отпада и његовој
запремини). Пошто и када спољне границе локације буду попуњене близу врха претходно
формираног земљаног насипа, биће формирано још заштитних земљаних насипа до
пројектованих завршних нивоа. Ниједан спољни нагиб земље не треба да прелази 1:5.
Немогуће је идентификовати детаљне специфичне захтеве за санацију локације
постојеће званичне депоније „Дудара“ док се не обезбеде детаљне информације о статусу
локације, које се могу сакупити само (скупим) испитивањем локације.
Основни принцип се може применити да би се смањио потенцијални утицај, чак и без
детаљних сазнања.
Санација би подразумевала:
 Прекривање слабо пропустљивим материјалом и земљом на врху како би се омогућила
рекултивација.
 Системи за евакуацију гасова подразумевају уграђивање бунара за сакупљање гасова и
система пумпи.
 Сакупљање процедних вода укључује уграђивање бунара за сакупљање процедних вода
и систем пумпи; систем за третман укључује аерацију, преципитацију и биолошки
третман.
 Профилисање депоније да би се повећала стабилност путем ископавања и поновног
сабијања.

 Једноставна упутства за извођење санације дата су у табели 4.21.

Табела 4.21.: Извођење санације депоније
Проблем
Потребна санација
Нема прекривања отпада
Прекрити локацију инертним материјалом
(земљом, дробљеним каменом, глином,
бентонитним тепихом) са падом за одвођење
површинских вода
Нема заштитне ограде и улазне капије
Оградити локацију бодљикавом жицом на
минималну висину од 1,5 м и обезбедити
капију која се може закључавати
Нема ободних канала
Поставити канале за одвод површинских вода
око локације
Нема система за сакупљање филтрата
Поставити канале за прикупљање на најнижој
тачки депоније
Нема система за пречишћавање филтрата
Обезбедити систем за аерацију
Нема система за испуштање гасова
Избушити рупе да омогуће вентилацију и
озидати их камењем
Нема сабијања отпада
Сабити отпад и поравнати површине пре
покривања
Отпад на гомилама
Разастрти отпад и сабити га да се обезбеди
равна површина за покривање
За санацију локације постојеће званичне депоније „Дудара“ након обезбеђења детаљних
информација о статусу локације (од којих је најважнија информација о депонијском гасу која се
добија скупим истражним бушењем) ипак се мора урадити Главни пројекат санације и
затварања депоније на основу којег ће се ова депонија заувек затворити.
Предлог минималних мера које је потребно спровести у циљу заштите животне средине
биће приказан у наредном делу.
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Постоје три прилаза санацији дивљих депонија/сметлишта и несанитарних депонија:
1. Премештање сметлишта- Уклањање целокупног отпада и загађујућих материја на
санитарну депонију. (уколико се ради о веома малој депонији и уколико се налази
релативно близу локације Трахсфер станице или Регионалне депоније),
2. Делимичном санацијом (изоловањем горњих слојева дивље 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). Затварање званичне депоније „Дудара“
која је потпуно попуњена, и ризична па се се мора након изградње и почетка рада
регионалне санитарне депоније моментално затворити. Због тога би требало заувек
затворити локацију и санирати је.
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 4.44: - Приказ горњих покривних слојева депоније

Слика 4.45. – 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, који је приказан у поглављу 4.3, 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 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.
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Слика 4.46 – 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 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 4.47 – Постављања доње непропусне фолије.

Слика 4.48.- Приказ доњих слојева депоније
У циљу минимизирања негатиних утицаја неадекватно депоновног отпада у протеклом
периоду, потребно је извршити санацију сметлишта. Потребно је пронаћи одговарајући модел
за санацију дивљих депонија којих на административној територији града Шапца има укупно са
градском депонијом 112. За градску депонију потребно је урадити пројекат санације на основу
којег ће се приступити радовима. У складу са наведеним потребно је извршити следеће
активности:
 Израда пројекта санације постојеће градске депоније у Шапцу до краја 2011. године.
 Израда пројекта санације највећих дивљих депонија/сметлишта на административној
територији града Шапца до краја 2012. године.
 Санација постојеће градске депоније и обезбеђивање простора за одлагање отпада до
почетка рада регионалне депоније у периоду до 2013. године.

4.9.1 Приказ мера које треба предузети за спречавање илегалног
одлагања отпада и стварања дивљих депонија
Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом, или који је обухваћен
али се и даље илегално депонује:
- Развијање јавне свести код домаћинства и привреде, у школама, укључујући акције које
су повезане са уводом у нове приступе управљања отпадом;
- Давање иницијативе за спречавање настајања отпада и друге подршке, на пример берза
отпада за локалне потребе;
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-

Успостављање акција за спречавање настајања отпада, укључујући разне кампање
образовања и развијања јавне свести о отпаду и потреби заштите животне средине кроз
медије, образовање у школама и разне промотивне кампање;
Професионална обука кадрова, укључујући и обуку кадрова генератора индустријског и
биохазардног медицинског отпада;
Повећање нивоа свести код највећег броја становништва о проблемима животне
средине, чиме се ствара подлога за одрживо управљање отпадом;
Обезбеђење одговарајуће техничке и професионалне компетентности на свим нивоима у
институцијама и организацијама, укључујући компаније из приватног сектора, са
одговорношћу за управљање отпадом;
Успостављање такве политике локалне самоуправе да све компаније које се баве
отпадом обавезно укључе у своје програме рада и кампању развијања јавне свести о
квалитетном управљању отпадом;
Увођење високих казни за илегално и непрописно одлагање отпада;
Медијско приказивање штетног утицаја непрописног одлагања отпада на животну
средину и на здравље људи;
Јавно оглашавање трошкова града за санацију и ремедијацију дивљих сметлишта који се
надокнађују из пореза и наплата од грађана;
Јавно оглашавање физичких и правних лица која су ухваћена и кажњена за илегално и
непрописно одлагање отпада;
Увођење веома развијеног и свеобухватног надзора од стране инспектора заштите
животне средине, санитарног надзора и комуналне полиције;
Обука инспектора и комуналних полицајаца за стриктну примену закона;
Одржавање радионица о управљању отпадом;
Успостављање интензивне комуникације између органа власти и јавности;
Укључивање јавности у процес доношења одлука у процесу решавања проблема са
отпадом;

Према члану 32. Закона о управљању отпадом ''Ако правно, односно физичко лице
поступа са отпадом супротно овом закону и услед тога наступи опасност или ризик по здравље
људи и животну средину, Република Србија предузима хитне мере ради заштите здравља људи
и животне средине, односно површинских и подземних вода, ваздуха, земљишта, биљног и
животињског света. Република Србија има право накнаде трошкова који настану предузимањем
мера из овог члана од лица за које се утврди да је извршило недозвољену делатност.
Кретање отпада, према члану 45, прати посебан Документ о кретању отпада, осим
отпада из домаћинства. Произвођач, односно власник отпада дужан је да чува копије
докумената о отпреми отпада све док не добије примерак попуњеног Документа о кретању
отпада од примаоца којим се потврђује да је отпад прихваћен.
Према члану 85. Закона о управљању отпадом, у вршењу послова инспекцијског
надзора, инспектор има право и дужност да проверава и контролише нарочито поступање са
отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у току његовог кретања. као и
вођење и чување прописане евиденције са подацима о пореклу, одредишту, третману, врсти и
количини отпада.
Према члану 86. Закона о управљању отпадом, у вршењу послова инспекцијског
надзора, инспектор је овлашћен да нареди произвођачу отпада да преда отпад правном или
физичком лицу које је овлашћено за управљање отпадом, ако није у могућности да организује
поступање са отпадом у складу са овим законом, да забрани свако кретање отпада супротно
условима у дозволи издатој у складу са овим законом, да забрани складиштење, третман или
одлагање отпада ван постројења за управљање отпадом које има дозволу. забрани складиштење
отпада на местима која нису технички опремљена за привремено чување отпада и/или немају
дозволу за складиштење, као и ако је истекао прописани период складиштења; забрани
одлагање комуналног отпада супротно закону и условима у издатој дозволи. У случајевима
када инспектор утврди такве повреде закона за које су истовремено прописане и надлежности
других инспекцијских органа, обавезан је да, без одлагања, обавести министра како би се
заједнички извршио надзор и предузеле одговарајуће мере.
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Према члану 88. Закона о управљању отпадом, новчаном казном од 1.500.000 до
3.000.000 динара казниће се за привредни преступ привредно друштво, предузеће или друго
правно лице, ако не прибави дозволу за одлагање отпада и отпад не одлаже у складу са том
дозволом, не обезбеди спровођење прописаних мера којима се обезбеђује заштита животне
средине, ако не обезбеди рекултивацију депоније и надзор над депонијом после њеног
затварања у периоду од најмање 30 година, складишти отпад на местима која нису технички
опремљена за привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, у
центрима за сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама или по истеку прописаног
рока за привремено складиштење; врши одлагање отпада на локацији која не испуњава
техничке, технолошке и друге прописане услове, односно супротно условима утврђеним у
дозволи или без претходног третмана или одлаже опасан отпад заједно са другим врстама
отпада.
Према члану 89. Закона о управљању отпадом, за привредни преступ из члана 88. овог
закона, поред прописане новчане казне привредном друштву, предузећу или другом правном
лицу може се изрећи и заштитна мера забране обављања одређене привредне делатности, а
одговорном лицу заштитна мера забране вршења одређене дужности у трајању до десет година.
Приказ мера за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама:
Према члану 62. Закона о управљању отпадом оператери постројења за складиштење,
третман и одлагање отпада подносе захтев за издавање дозволе уз који су обавезни да поднесу
између осталог и план заштите од удеса.
Према члану 29. и 30. Закона о управљању отпадом, оператер постројења за третман
отпада, као и депоније, обавезан је да изради план заштите од удеса, у складу са законом, као и
да, у случају удеса, без одлагања, обавести надлежни орган у складу са законом.
Према члану 86. Закона о управљању отпадом, у вршењу послова инспекцијског
надзора, инспектор је овлашћен да забрани третман отпада ако отпад није обезбеђен и
заштићен од расипања и процуривања. нареди лицу које врши сакупљање и/или транспорт
отпада да обезбеди одвојен превоз различитих врста отпада, нарочито опасног отпада; забрани
утовар и транспорт отпада ако се не обавља у затвореном возилу, контејнеру или на други
одговарајући начин који онемогућава расипање или испадање отпада приликом транспорта,
утовара или истовара; нареди превознику отпада да, у случају загађења насталог током
транспорта, изврши чишћење и довођење загађеног подручја у задовољавајуће стање; забрани
сакупљање, складиштење, транспорт, третман и одлагање опасног отпада који није обележен и
упакован на начин којим се обезбеђује минималан утицај на здравље људи и животну средину;
забрани одлагање опасног отпада без претходног третмана којим се значајно смањују опасне
компоненте и њихова својства, маса и запремина; забрани разблаживање опасног отпада ради
испуштања у животну средину; нареди лицу које има дозволу за управљање отпадом примену и
спровођење мера прописаних за случај удеса.
Према члану 88. Закона о управљању отпадом, новчаном казном од 1.500.000 до
3.000.000 динара казниће се за привредни преступ привредно друштво, предузеће или друго
правно лице, ако не обезбеђује отпад и не заштити га од расипања и процуривања или у случају
удеса без одлагања не обавести надлежни орган (члан 29. и 30.).
Према члану 89. Закона о управљању отпадом, за привредни преступ из члана 88. овог
закона, поред прописане новчане казне привредном друштву, предузећу или другом правном
лицу може се изрећи и заштитна мера забране обављања одређене привредне делатности, а
одговорном лицу заштитна мера забране вршења одређене дужности у трајању до десет година.
У току експлоатације трансфер станице Шабац може доћи до одређених удесних
ситуација. Све наведене удесне ситуације у мањој или већој мери могу бити узроци негативних
утицаја на животну средину. Могући акциденти обухватају:
- Пожаре, који могу бити изазвани спонтаним сагоревањем, непажљивим руковањем, или
намерним подметањем,
- Акциденте са опремом на трансфер станици,
- Акциденте са возилима током транспорта отпада,
- Појаву опасног отпада.
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Пожар као акцидентна ситуација на трансфер станици представља реалну могућност
чија је вероватноћа појављивања утолико мања уколико се технологија претовара приближава
поступцима прописаног затвореног претовара. Чињеница је међутим да се пожари ограниченог
домета и интензитета у одређеним околностима могу појавити и на високо технолошки
уређеним трансфер станицама због чега и представљају могући акцидент. Најчешћи узроци
пожара су:
- Самозапаљење одређених врста одложених материјала и секундарних сировина,
- Одређене природне појаве (сунце, атмосферско пражњење),
- Намерно и случајно паљење смећа и издвојених секундарних сировина,
- Као последица непрофесионалног управљања радом трансфер станице,
- Варнице услед рада машина или трење металног отпада.
- Намерно подметање.
Последице овако изазваних пожара су загађење ваздуха и тла као и могуће уништење
флоре у ситуацијама када се пожар са трансфер станице пренесе на заштитни појас или околни
простор.
С обзиром на врсту пожара који се може појавити на трансфер станици,
карактеристичан је основни случај:
Површински пожар који настаје паљењем материјала у току радног процеса или непосредно
након завршетка посла, у том случају су пожаром обухваћени одложени материјали.
Површински пожари на трансфер станици се гасе коришћењем изграђеног противпожарног
система на самој ТС, чиме се најчешће подразумева разастирање запаљивог материјала и
његово поливање водом из противпожарног система.
Опасност од појаве пожара спречиће се следећим мерама:
- -Стална контрола отпада на депонији,
- -Постојећом хидрантском мрежом гасиће се мањи пожари, а у случају већег пожара
активираће се ватрогасна бригада у граду,
- -Предвидети инсталацију дојаве пожара у свим објектима трансфер станице која
активира ватрогасну бригаду у граду,
- -Предвиђено је опремење свих објеката трансфер станице противпожарном опремом и
предвиђена је обука запослених.
Акциденти са опремом на депонији
Акциденти са опремом на депонији су могући у великом броју случајева. Акциденти са
пресом, акциденти са радом виљушкара, могу изазвати озбиљне повреде радника. Ови
акциденти су предмет студије процене ризика на радном месту и осталих студија које се раде
на основу Закона о безбедности и здравља на раду. Акциденти са опремом могу изазвати
просипање отпада на место које није одређено планом, с обзиром да се ради о неопасном
отпаду нема великог ризика по животну средину, реакцијом запослених на трансфер станици
просути отпад се премешта на место које је прописано.
Други ризик је појава истицања радних течности које по свом саставу спадају у опасан
отпад. У том случају потребно је брзо лоцирање места и сакупљање опасних течности, смештај
у карантин и њихово дислоцирање са трансфер станице у складу са прописима о управљању
опасним отпадом.
Акциденти са опремом могу проузроковати пожаре, у случају појаве пожара они представљају
површинске пожаре на опреми трансфер станице и приступање њиховом гашењу је по
елаборату о противпожарној заштити. Акциденти са опремом на депонији представљају
минималан ризик по загађење животне средине и са њима се правилним радом може управљати
на начин да се њихов утицај у потпуности минимизује.
Акциденти са возилима током транспорта отпада
Од велике је важности да путеви на локацији буду адекватни за њихову намену и да
пружају сигуран и неометан приступ до и из места за истовар. Превенција оштећења возила
корисника и брза времена претовара су од суштинске важности за одржавање добрих односа са
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муштеријама. Уз то, редовно одржавање прилаза до локације за претовар више смањује ризик
од употребе резервних локација за истовар.
Сви интерни путеви морају бити добро нивелисани, без блата и крша са одговарајућом
дренажом. Одржавање путева мора имати приоритет јер се редовним одржавањем смањују
ризици од већих оштећења.
Људском грешком може доћи до превртања или судара два возила, у том случају
постоји ризик од појаве пожара и цурења опасних материја као што су дизел гориво, уље за
подмазивање, кочионо уље, течност из хладњака и течност из акумулатора потребно је
локализовати део где је дошло до цурења и покупити опасну материју. Постоји могућност
појаве пожара кад треба поступати у складу са прописом при појави пожара.
Акцидент ове врсте може проузроковати повреде људи док је утицај на животну
средину правилним уређењем путева сведен на минимум. Појавом пожара и применом прописа
утврђених протипожарним елаборатом овај акцидент је у потпуности могуће спречити и њиме
управљати.
Појава опасног отпада
При раду на улазу трансфер станице, сав отпад потребно је измерити на мостним
вагама. Добијени подаци треба да буду забележени заједно са категоријом приспелог отпада.
Врсту довезеног отпада дефинише возач, а проверу врше запослени на мосним вагама. Камион
или друго превозно средство којим је транспортован отпад треба да се идентификује преко
картице или кључа, а на тај начин информације о количини, категорији отпада и превозном
средству се заједно меморишу у оквиру рачунарског система.
Обично је тара тежина познатих камиона меморисана од раније, па у том случају
камион не мора да се мери празан при изласку са депоније. У случају квара или прекида рада
рачунарског система, подаци се морају записивати ручно и касније по отклањању проблема
опет меморисати.
Појава опасног отпада и поред мера контроле је могућа. Зато је потребно да радници
запослени на улазу имају дужност да јасно информишу возача на ком месту ће се извршити
одлагање отпада. Веома је битно да постоји међусобна комуникација између људства на
мостним вагама и радницима у зонама за претовар отпада. На тај начин смањује се могућност
депоновања одређене врсте отпада на погрешно место. Такође, ако се пронађе опасан отпад
приликом истовара камиона, постојаће повратна информација о томе.
У случају утврђивања опасног или неопасног отпада пре улаза камион се не сме пустити
на ТС. У случају да се опасан отпад уочи након претовара из камиона, потребно је исти отпад
одмах утоварити у исти камион, ако није могуће опасан отпад утоварити у посебне контејнере
од 5м3, затим те контејнере обележити и сместити на плато. Обележити област око контејнера
као карантин, обавестити инспекцију и поступати са отпадом даље по налозима инспекције.
Сви руководиоци су одговорни за спровођење програма којим се превентивно утиче на
евентуалне акцидентне ситуације. Потребно је стално вршење редовних инспекција стања на
терену, опреме и материјала.

-

На трансфер станици, инспектор мора да обрати пажњу на следеће:
Пружање прве помоћи и опремљеност медицинском опремом,
Заштита од пожара и постојање плана у том случају,
Довољна осветљеност радних зона,
Обезбеђеност токова санитарне и пијаће воде,
Заштитна опрема радника (као и руковање са њом),
Видљивост,
Заштита од повреда,
Заштита од гасних испарења и прашине,
Заштита од буке,
Увид у стање моторних возила и пратеће опреме,
Процедуре у управљању азбестним отпадом,
Процедуре у управљану опасним отпадом,
Систем заштите на раду.
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Руководилац трансфер станице дужан је да припреми документ (процену ризика) са
препорукама и закључцима за сваку ставку. Нежељени догађаји се никада не могу испланирати,
али менаџер је у обавези да опише програм и план активности које ће се применити уколико до
сличне ситуације ипак дође. Што је план активности боље разрађен, боље ће се моћи
одреаговати у стварној акцидентној ситуацији. Уколико руководилац овај део посла обавља на
добар начин, велика је вероватноћа да до нежељених догађаја неће ни доћи.
У случају удеса правно или физичко лице без одлагања организује и спроводи
планиране мере и поступке реаговања на удес и ангажује људе и средства у складу са
израђеним планом заштите од удеса укључујући и обавезу обавештавања Министарства за
заштиту животне средине и просторног планирања, и министарства надлежног за послове
заштите од пожара, производњу и промет експлозивних материја, запаљивих течности и гасова
и друге надлежне органе, у складу са законом.
Обавештење обавезно мора садржати садржи: околности удеса, место, време, присутне
опасне материје, непосредну опасност по здравље људи и животну средину и кратак опис
предузетих мера, као и непосредне мере приправности неопходне да би се спречило понављање
удеса. У случају настанке ванредне ситуације направиће се записник о тачном времену
избијања акцидента, шта је предузето да би се санирао настали акцидент, као и особа која је
одговорна.
Пре почетка рада трансфер станице направиће се план реаговања у акцидентним
ситуацијама као и план обавештавања.
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5.

ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРОШКОВА

5.1 Увод и методолошки приступ
Анализа је урађена као функција основних предпоставки плана локалног управљања
отпадом, које се односе на обухват и динамику раста обухвата подручја града Шапца системом
за управљање отпадом, на систем трајног збрињавања отпада предвиђен регионалним планом
управљања отпадом, као и на примарну селекцију отпада који се може искористити и продају
секундарне сировине.
Анализа конструисаног модела је функција предпостављених инвестиционих и
оперативних трошкова, датих на бази урађеног главног пројекта трансфер станице, искуствених
параметара, литературних података и сопствених процена обрађивача.
Методологија економске анализе се базира на ценама исказаним у еврима (Еур). Сви
главни оперативни трошкови и приходи су дати на бази цена које су добијене интерполацијом
постојећих са очекиваним трендом. Као основни критеријум за оцену економске ефикасности
пројекта је узета нето садашња вредност пројекта (NPV) као динамички показатељ који своди
вредност будућих нето примитака на садашњу вредност новца. Као реперни дисконтни фактор
је узета дисконтна стопа од 15% у коју је уграђена значајна маржа сигурности од више од 5%,
као разлика између изабране дисконтне стопе и најнеповољније каматне стопе на дугорочне
финансијске аранжмане на банкарском тржишту Србије тренутно. Као и у дисконтну стопу, и у
остале кључне чиниоце резултата који представљају основ за оцену економске ефикасности
пројекта (кључни трошкови и приходи, као и ниво инвестиционог улагања) је уграђена
значајна маржа сигурности (3 до 5%).
На финансијском тржишту Србије, за потребе комуналних делатности могу се
користити кредити међународних финансијских институција, под прилично повољним
условима (каматне стопе до 3 %, грејс период од 3 до 5 година и период отплате од 10 до 15
година). На основу претходног, предпостављено је финансирање пројекта кредитом са роком
отплате од 10 година, каматном стопом од 3% годишње и грејс периодом од 1 године.
Анализа обухвата десетогодишњи период система управљања отпадом, што представља
додатну маржу сигурности економске ефикасности пројекта, обзиром да је век предложеног
система дефинисан регионалним планом управљања отпадом и износи 20 година.

5.2. Инвестициони трошкови
У овој анализи обухваћени су инвестициони трошкови који се тичу формирања и
опремања рециклажног дворишта, проширења обухвата прикупљања отпада и заменске
инвестиције постојећег фонда сталних средстава ангажованих на пословима управљања
отпадом, као и прикупљање и продају секундарне сировине. Инвестиције које се тичу санације
постојећих депонија такође су предмет ове студије.
Инвестициони трошкови подразумевају:
 Изградњу рециклажног дворишта
 Контејнере неопходне за примарну селекцију
 Контејнере неопходне за проширење обухвата
 Опрему и транспортна средства неопходна за примарну селекцију и проширење
обухвата
 Замену постојећег фонда транспортних средстава
 Санацију постојећих сметилишта
 Израду планских докумената и пројектне документације, као и ангажовање на
пословима едукације и промотивних активности
 Трајна обртна средства која ће бити ангажована за реализацију планираног система
Преглед техничке структуре инвестиција и динамике инвестиционог улагања је дат у табели
5.1.
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Табела 5.1.: Структура инвестиција и динамика реализације пројекта
Опис
Година
I ОСНОВНА СРЕДСТВА
Грађевински радови
1.1. Припремни радови
1.2. Архитектонски и конструкциони радови
на рециклажном дворишту
1.3. Израда пратећих објеката
(канализационог, водоводног и система
електро напајања и електро инсталација) на
рециклажном дворишту
1.4. Израда и уређење рециклажних острва
1.5. Санација постојећих сметилишта
1.6. Израда пројектне документације
Опрема и остала улагања
2.1. Опрема на рециклажном дворишту
2.2. Аутосмећари (18m3)
2.3. Аутосмећари (11m3))
2.4. Аутосмећари (2m3)
2.5. Аутоподизачи
2.6. Контејнери 5 m3
2.7. Контејнери 1.1 m3
2.8. Жичани контејнери за прикупљање
PET-а
2.9. Контејнери 1.1m3 за прикупљање
папира, стакла и метала
2.10. Остала улагања (израда планских
докумената, пројектне документације,
едукација становништва, промотивне
активности, мониторинг система, и друго)
2.11. Непредвиђена улагања
II ОБРТНА СРЕДСТВА
УКУПНО (I + II)

Укупно
3.873.890
783.605
34.000

Динамика реализације пројекта
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
114.500 850.390 839.000 194.000 582.000 262.000 364.000 114.000 416.000 169.000 169.000
37.000 96.605 550.000 50.000 50.000
0
0
0
0
0
0
34.000

36.605

36.605

5.000
100.000
603.000
5000
3.090.285
82.785
1.045.000
1.100.000
150.000
110.000
50.000
70.000

5.000
50.000
3.000

50.000
500.000

50.000

50.000

5000
77.500 753.785 289.000 144.000 532.000 262.000 364.000 114.000 416.000 169.000 169.000
82.785
95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 190.000 95.000 95.000 95.000 95.000
27.5000 55.000
275.000 55.000 55.000
275.000 55.000 55.000
50.000 100.000
55.000
0
55.000
0
0
20.000 10.000
20.000
30.000 20.000
20.000

36.000

12.000

0

0

12.000

0

0

0

12.000

0

0

64.500

25.500

0

0

21.000

3.000

0

0

15.000

0

0

382.000
200.000
62.532
4.136.422

77.500

58.500
9.000 49.000 74.000 19.000
19.00 19.000 19.000 19.000 19.000
100.000 100.000
62.532
0
0
0
0
0
114.500 912.922 839.000 194.000 582.000 262.000 364.000 114.000 416.000 169.000 169.000
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Графикон 5.1. – Динамика улагања
Примедба: Град Шабац је обавезан да уложи 1.150.000 еура у линију за сепарацију
отпада на регионалној депонији у 2010 и 2011, али је то део регионалног а не локалног плана.
Процена инвестиционих трошкова за рециклажно двориште износи око 165 хиљада
евра. Од ове вредности, око 80 хиљада евра се односи на инвестицију у грађевински објекат, а
преостали износ се односи на опрему која ће се користити на рециклажном дворишту.
Возила која ће бити у функцији замене постојећег капацитета и повећања обухвата
система управљања отпадом, предпостављају инвестицију на нивоу од 1,55 милиона евра, док
возила која ће бити у функцији прикупљања примарно издвојене количине отпада који се може
пласирати као секундарна сировина генеришу додатних 855 хиљада евра. Преглед прорачуна
броја возила неопходних за прикупљање секундарне сировине је дат у табели 5.5, а функција је
предвиђеног броја посуда за скупљање секундарне сировине датих у табели 5.3., као и
динамике пражњења истих дате у табели 5.4., а све као функција количине секундарне
сировине (табела 5.2.) која ће се по пројекту издвајати из укупне количине прикупљеног
отпада. Број возила неопходан за проширење обухвата територије прикупљања отпада је дат у
табели 5.6., а укупан број и структура неоходног возног парка за послове проширења обухвата
и прикупљања отпада који може бити искоришћен као секундарна сировина је дат у табели 5.7.
Табела у којој је приказан прорачун возила неопходних за проширење обухвата територије није
овде приказана, обзиром да се ради о огромној табели која обухвата сва насеља територије
града са прорачуном количина по сваком насељу, са прорачуном количина по свакој од
предвиђених рута сакупљања и, на бази тога, прорачуном неопходног броја возила.
Од укупне инвестиције у посуде за прикупљање отпада која је на нивоу од 220 хиљада
евра, 45% се односи на улагање у средства за прикупљање примарно издвојене количине отпада
који се може пласирати као секундарна сировина. Количина ових посуда је дата у табели 5.3.
при чему је предвиђено укупно 120 рециклажних острва на територији града у последњој
години пројекта, од чега ће на 45 острва бити присутне посуде за прикупљање папира, на 90
острва посуде за прикупљање стакла, на 80 за прикупљање метала, а на свих 120 посуде за
прикупљање пластике.
Трајна обртна средства захтевају инвестицију на нивоу од око 62,5 хиљада евра, а
посебно су наведени „непредвиђени трошкови“ у износу од 200 хиљада евра (преко 5% од
укупно неопходног улагања), као маржа сигурности да реално улагање неће превазићи у
реализацији планирани ниво улагања.
Укупна инвестиција је процењена на преко 4 милиона евра при чему је највеће
инвестиционо напрезање у 2011 и 2012 години (првој и другој години економског века
пројекта) и износи око 45% од укупног улагања, док су улагања по осталим годинама
економског века пројекта знатно нижа, изузев у четвртој години трајања пројекта, што се и
види на приложеном графикону 5.1.
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Табела 5.2. Пројекција прикупљене количине отпада који се може пласирати као секундарна сировина (тона)
Врста секундарне сировине
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Папир
802
806
811
1.630
1.956
Стакло
105
105
106
213
255
Пластика
1.203
1.209
1.217
2.445
2.934
Метал
174
175
176
354
425
Укупно:
2.284
2.294
2.311
4.642
5.571
Табела 5.3. Количина посуда за прикупљање отпада који се може пласирати као секундарна сировина
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Количина контејнера (1,1м3) за папир
0
25
25
25
45
45
Количина контејнера (1,1м3) за стакло
0
30
30
30
60
60
3
Количина контејнера (5м ) за пластику (PET)
0
40
40
40
80
80
Количина контејнера (1,1м3) за метал (лименке)
0
30
30
30
50
60
Табела 5.4. Недељна фреквенца пражњења посуда
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Папир
2,05038 2,06019 2,07481 2,31553 2,77881
Стакло
0,44574
0,3359 0,33828 0,33978 0,40776
Пластика (PET)
2,88335 2,89714 2,9177 2,93059 3,51693
Метал (лименке)
4,45735 4,47867 4,51045 5,43646
5,4368
Табела 5.5. Број возила на пословима сакупљања секундарне сировине
2010
2011
2012
2013
2014
2015
аутоподизачи (метал)
0,625
0,625
0,625 1,04167
1,25
аутоподизачи (УКУПНО)
0,625
0,625
0,625 1,04167
1,25
аутосмећари (пластика)
1,81818 1,81818 1,81818 3,63636 3,63636
аутосмећари (папир)
0,625
0,625
0,625
1,125
1,125
аутосмећари (стакло)
1,60714 2,14286 2,14286 4,28571 4,28571
аутосмећари (11м3)/ УКУПНО
4,05032 4,58604 4,58604 9,04708 9,04708
Табела 5.6. Број возила на пословима проширења обухвата
2010
2011
2012
2013
2014
2015
аутосмећари (11 м3)/ УКУПНО
1,21
1,21
1,21
1,21
1,94
Табела 5.7. Укупан број додатних возила
2010
2011
2012
2013
2014
2015
аутоподизачи (УКУПНО)
1
1
1
2
2
аутосмећари (11 м3)/ УКУПНО
5
6
6
10
11
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2016
1.964
256
2.946
427
5.593

2017
1.971
257
2.957
429
5.614

2018
2.960
429
4.934
644
8.967

2019
3.124
453
5.207
679
9.464

2020
3.288
477
5.481
715
9.960

2016
45
60
80
60

2017
45
60
80
60

2018
45
90
120
80

2019
45
90
120
80

2020
45
90
120
80

2016
2017
2,78992 2,80048
0,40939 0,41094
3,53099 3,54436
5,45854 5,4792

2018
4,20557
0,45713
3,94273
6,17122

2019
4,43858
0,48245
4,16117
6,51314

2020
4,67141
0,50776
4,37945
6,85478

2016
2017
1,25
1,25
1,25
1,25
3,63636 3,63636
1,125
1,125
4,28571 4,28571
9,04708 9,04708

2018
1,66667
1,66667
5,45455
1,125
6,42857
13,0081

2019
1,66667
1,66667
5,45455
1,125
6,42857
13,0081

2020
1,66667
1,66667
5,45455
1,125
6,42857
13,0081

2018
1,94

2019
2,18

2020
2,42

2016
1,94
2016
2
11

2017
1,94
2017
2
11

2018
2
15
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5.3. Оперативни трошкови
Под оперативним трошковима, када је у питању делатност управљања отпадом,
подразумевамо трошкове радне снаге, трошкове горива и мазива као и остале оперативне
трошкове. Годишњи оперативни трошкови за нове активности и проширени обим постојећих
активности су процењени на основу емпиријских стопа (искуствених података достављених од
стране ЈКП Шабац), литературе и искуства обрађивача. При овоме се имало у виду да је
сакупљање и транспорт смећа радноинтензивна делатност.
Приликом обрачуна годишњих оперативних трошкова узете су у обзир следеће
претпоставке:
 Бруто зараде ће расти по стопи од 5% годишње, у времену трајања пројекта
 Цена погонског горива и уља и мазива ће расти по стопи од 5% годишње, у времену
трајања пројекта
У следећим табелама (табеле 5.8.; 5.9.; 5.10. и 5.11.), приказани су прорачун броја
новозапослених радника, по стручној спреми, неопходан за обављање послова везаних за
проширење обухвата, пројекција бруто зарада новозапослених и режијске радне снаге, са
полазне основе коју представља тренутна вредност бруто зарада и цена рада.
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Табела 5.8. Укупан број радне снаге ангажоване у раду нових возила
2010
Возачи
НК радници

2011
8
11

2012
9
13

2013
9
13

2014
14
22

2015
15
24

2016
15
24

2017
15
24

2018
19
32

2019
19
32

2020
20
34

Табела 5.9. Број радника неопходних за послове проширења обухвата, прикупљања и продаје секундара и рада рециклажног дворишта
2010

2011

2012
0
2
10
15

ВСС
ССС
ВКВ/КВ
НКВ

2013
0
2
11
17

2014
0
2
11
17

2015
0
2
16
26

2016
0
2
17
28

2017
0
2
17
28

2018
0
2
17
28

2019
0
2
21
36

2020
0
2
21
36

0
2
22
38

Табела 5.10. Трошкови бруто зарада новозапослених радника
2010
ВСС
ССС
ВКВ
НКВ
УКУПНО

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0
9.971
46.368
51.244
109.594

0
10.470
48.686
53.806
114.974

0
10.993
51.121
56.497
120.624

0
11.543
78.075
90.727
182.359

0
12.120
81.979
95.263
191.377

0
12.726
86.078
100.027
200.846

0
13.362
90.382
105.028
210.789

0
14.030
117.231
141.788
275.067

0
14.732
123.092
148.877
288.720

0
15.468
129.247
165.005
311.741

Табела 5.11. Трошкови зарада
Година
Постојећи трошкови бруто зарада
Трошкови бруто зарада новозапослених
Трошкови бруто зарада режијске радне снаге
Укупно

2010
2011
320.000 336.000
109.594
100.000 105.000
420.000 550.594

2012
352.800
114.974
110.250
578.024

2013
370.440
120.624
115.763
606.826

2014
388.962
182.359
121.551
692.872

2015
408.410
191.377
127.628
727.416

2016
428.831
200.846
134.010
763.687

2017
450.272
210.789
140.710
801.771

2018
472.786
275.067
147.746
895.598

2019
496.425
288.720
155.133
940.278

2020
521.246
311.741
162.889
995.876

Табела 5.12. Трошкови погонског горива
Година
Број постојећих активних возила
Укупан постојећи трошак погонског горива
Просечан трошак по возилу
Број нових возила
Трошак погонског горива нових возила
Укупан трошак погонског горива

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
100.000 105.000 110.250 115.763 121.551 127.628 134.010 140.710 147.746 155.133 162.889
4.000
4.200
4.410
4.631
4.862
5.105
5.360
5.628
5.910
6.205
6.516
0
6
7
7
12
13
13
13
17
17
18
0 25.200 30.870 32.414 58.344 66.367 69.685 73.169 100.467 105.490 117.280
100.000 130.200 141.120 148.176 179.895 193.995 20.3695 21.3879 248.213 260.623 280.170
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Из приложених табела се уочава да се значајнији раст трошкова зарада очекује у
годинама трајања пројекта у којима долази до значајнијег повећања покривености територије
одвозом отпада, као и обухвата прикупљања секундарне сировине, а самим тим и значајнијег
обима улагања у основна средства. У складу са реченим, уочава се значајнији прираст броја
запослених у првој, четвртој и осмој години трајања пројекта, а самим тим и трошак зарада
расте са 550 хиљада евра у првој, преко 692 хиљада евра у четвртој, на готово један милион
евра у последњој години века пројекта.
У табели 5.12. је приказана пројекција кретања трошкова погонског горива, при чему је
као полазна логичка основа искоришћена претпоставка да ће просечна потрошња по возилу
остати непромењена (новија возила имају нешто нижу потрошњу, али и већу снагу уграђених
агрегата па се утицај ове две тенденције међусобно поништава; такође, очекује се повећање
пређене километраже, али са мање застајања и мање градске вожње што ће оборити утрошак по
пређеном километру, па се такође предпоставља да ће се утицај ове две тенденције међусобно
поништити)
Као што се види у табели, трошкови горива се више него дуплирају у периоду трајања
пројекта и износе 130 хиљада евра у првој, а 280 хиљада евра у последњој години пројекта.

5.4. Трошкови инвестиционог одржавања и трошкови
амортизације
Пројектом је предпостављена годишња стопа од 0,5% за покриће трошкова
инвестиционог одржавања некретнина, као и стопа од 4,0% за покриће трошкова
инвестиционог одржавања опреме и возила, што гарантује несметану употребу сталних
средстава фирме (табела 5.13.).
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Табела 5.13.: Трошкови инвестиционог одржавања
Година
Грађевински објекти;оснивачка улагања
(остатак вредности)
Опрема (остатак вредности)
Стопа амортизације (некретнина)
Стопа амортизације (опреме)
Годишња Вредност

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.700.000 4.561.605 4.883.525 4.689.349 4.504.881 4.279.637 4.065.655 3.862.372 3.669.254 3.485.791 3.311.502
2.000.000 2.353.785 2.189.717 2.005.260 2.236.471 2.163.000 2.202.550 1.986.168 2.104.242 1.957.606 1.832.965
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
4,00%
103.500 116.959 112.006 103.657 111.983 107.918 108.430
98.759 102.516
95.733
89.876

Стопа амортизације је висока и износи 5% годишње за некретнине и 15% за опрему и возила што гарантује квалитетно занављање сталних
средстава фирме и са друге стране не дозвољава прецењивање финансијског резултата у првим годинама трајања пројекта (табела 5.14.).
Табела 5.14.: Трошкови амортизације
Година
Грађевински објекти;оснивачка улагања
(остатак вредности)
Опрема (остатак вредности)
Стопа амортизације (некретнине)
Стопа амортизације (опрема)
Годишња амортизација
Амортизација (некретнине)
Амортизација (опрема)
Године века пројекта
Исправка вредности (грађевински објекти)
Исправка вредности (грађевинска опрема)
Остатак вредности (грађевински објекти)
Остатак вредности (опрема)
Остатак вредности (укупно)

2010

4.700.000
2.000.000
5,00%
15,00%
535.000
235.000
300.000
1
235.000
300.000
4.465.000
1.700.000
6.165.000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.561.605
2.353.785
5,00%
15,00%
581.148
228.080
353.068
1
228.080
353.068
4.333.525
2.000.717
6.334.242

4.883.525
2.189.717
5,00%
15,00%
572.634
244.176
328.458
1
244.176
328.458
4.639.349
1.861.260
6.500.608

4.689.349
2.005.260
5,00%
15,00%
535.256
234.467
300.789
1
234.467
300.789
4.454.881
1.704.471
6.159.352

4.504.881
2.236.471
5,00%
15,00%
560.715
225.244
335.471
1
225.244
335.471
4.279.637
1.901.000
6.180.637

4.279.637
2.163.000
5,00%
15,00%
538.432
213.982
324.450
1
213.982
324.450
4.065.655
1.838.550
5.904.205

4.065.655
2.202.550
5,00%
15,00%
533.665
203.283
330.383
1
203.283
330.383
3.862.372
1.872.168
5.734.540

3.862.372
1.9861.68
5,00%
15,00%
491.044
193.119
297.925
1
193.119
297.925
3.669.254
1.688.242
5357496

3.669.254
2.104.242
5,00%
15,00%
499.099
183.463
315.636
1
183.463
315.636
3.485.791
1.788.606
5.274.397

3.485.791
1.957.606
5,00%
15,00%
467.930
174.290
293.641
1
174.290
293.641
3.311.502
1.663.965
4.975.467

3.311.502
1.832.965
5,00%
15,00%
440.520
165.575
274.945
1
165.575
274.945
3.145.926
1.558.020
4.703.947
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5.5. Неопходна обртна средства и цена коштања
Следеће табеле (табеле 5.15.;,5.16. и 5.17.) показују износ неопходних имобилизованих
обртних средстава за несметано обављање активности на пословима управљања отпадом за
100% ангажованих капацитета, као и цену коштања управљања отпадом по јединици мере.
Индикативно је да износ неопходног обима ангажовања обртних средстава у највећој
мери зависи од просечног времена наплате потраживања, па се износ потребних обртних
средстава креће од 373 хиљаде евра у случају просечног времена наплате на нивоу од 70 дана
(колико је данас у Србији), преко 62,5 хиљада евра за 45 дана (пројектовани случај), до -124
хиљаде евра за 30 дана (идеална варијанта, када пројекат/ЈКП остварује ванредно високу
ликвидност, односно покрива сва уложена обртна средства сопственим капиталом).
Последично, измена тарифног система и стимулативни фактор који мора постојати у истом
представља један од најважнијих циљева читавог пројекта.
Табела 5.15.: Ангажована обртна средства за 100% капацитета/ просечно време наплате
потраживања 45 дана
Укупне
Потребна
годишње
Број дана
Коефицијен обртна
Врста обртних средстава
потребе
везивања
т обрта
средства
А. ОБРТНА СРЕДСТВА
9.343.952
599.959
1. Трајна обртна средства
391.076
27.969
1.1. Залихе погонског горива
280.170
30
12
23.347
1.2. Залихе сировина и материјала
110.906
15
24
4.621
2. Друга обртна средства
8.952.876
571.990
2.1. Средства на жиро рачуну
4.476.438
1
360
124.35
2.2. Потраживања
4.476.438
45
8
559.555
Б. ИЗВОРИ ИЗ ТЕКУЋЕГ
ПОСЛОВАЊА
1.029.157
537.427
3. Добављачи
491.076
60
6
81.846
4. Амортизација
448.081
360
1
448.081
5. Остале обавезе
90.000
30
12
7.500
Ц. ПОТРЕБНА ОБРТНА СРЕДСТВА
62.532
Табела 5.16.: Ангажована обртна средства за 100% капацитета/ просечно време наплате
потраживања 70 дана
Укупне
Потребна
годишње
Број дана
Коефицијент обртна
Врста обртних средстава
потребе
везивања
обрта
средства
А. ОБРТНА СРЕДСТВА
9.343.952
910.823
1. Трајна обртна средства
391.076
27.969
1.1. Залихе погонског горива
280.170
30
12
23.347
1.2. Залихе сировина и материјала
110.906
15
24
4.621
2. Друга обртна средства
8.952.876
882.854
2.1. Средства на жиро рачуну
4.476.438
1
360
12.435
2.2. Потраживања
4.476.438
70
5
870.419
Б. ИЗВОРИ ИЗ ТЕКУЋЕГ
ПОСЛОВАЊА
1.029.157
537.427
3. Добављачи
491.076
60
6
81.846
4. Амортизација
448.081
360
1
448.081
5. Остале обавезе
90.000
30
12
7.500
Ц. ПОТРЕБНА ОБРТНА СРЕДСТВА
373.396
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Табела 5.17.: Ангажована обртна средства за 100% капацитета/ просечно време наплате
потраживања 30 дана
Укупне
Потребна
годишње
Број дана Коефицијент обртна
Врста обртних средстава
потребе
везивања обрта
средства
А. ОБРТНА СРЕДСТВА
9.343.952
413.441
1. Трајна обртна средства
391.076
27.969
1.1. Залихе погонског горива
280.170
30
12
23.347
1.2. Залихе сировина и материјала
110.906
15
24
4.621
2. Друга обртна средства
8.952.876
385.472
2.1. Средства на жиро рачуну
4.476.438
1
360
12.435
2.2. Потраживања
4.476.438
30
12
373.037
Б. ИЗВОРИ ИЗ ТЕКУЋЕГ
ПОСЛОВАЊА
1.029.157
537.427
3. Добављачи
491.076
60
6
81.846
4. Амортизација
448.081
360
1
448.081
5. Остале обавезе
90.000
30
12
75.00
Ц. ПОТРЕБНА ОБРТНА СРЕДСТВА
-123.986
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Табела 5.18.: Цена коштања
Година
Ред бр.
Структура трошкова
I
Директни трошкови
1
Трошкови погонског горива
2
Трошкови бруто зарада
3
Остали материјални трошкови
4
Трошак збрињавања смећа
Свега I
II
Фиксни трошкови
1
Амортизација
2
Инвестиционо одржавање
3
Бруто зараде (режијски радници)
4
Расходи финансирања (камате)
Свега II
Цена коштања (I + II)
Продајна цена
Профит
Преломна тачка (маржа сигурности)
Вредносна преломна тачка

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

130.200 141.120 148.176 179.895 193.995 203.695 213.879 248.213 260.623 280.170
445.594 467.774 491.064 571.321 599.787 629.677 661.061 747.852 785.145 832.987
85.000
87.550
90.177
92.882
95.668
98.538 101.494 104.539 107.675 110.906
488.690 491.027 494.512 461.883 554.294 556.510 558.617 509.064 537.269 565.451
1.149.484 1.187.472 1.223.928 1.305.981 1.443.745 1.488.420 1.535.052 1.609.668 1.690.712 1.789.514
596.148 600.384 558.844 580.764 555.474 548.151 503.357 509.565 476.826 448.081
120.959 119.406 109.947 117.330 112.463 112.293 102.042 105.307
98.105
91.893
105.000 110.250 115.763 121.551 127.628 134.010 140.710 147.746 155.133 162.889
472.506 472.506 472.506 472.506 472.506 472.506 472.506 472.506 472.506 472.506
1.294.613 1.302.546 1.257.059 1.292.150 1.268.070 1.266.959 1.218.614 1.235.123 1.202.570 1.175.369
2.444.097 2.490.017 2.480.987 2.598.131 2.711.815 2.755.379 2.753.666 2.844.791 2.893.283 2.964.883
1.694.334 1.768.644 1.851.205 2.315.908 2.872.301 2.981.864 3.096.528 3.796.138 4.126.886 4.476.438
-749.763 -721.373 -629.782 -282.223 160.486 226.485 342.862 951.347 1.233.603 1.511.555
-137,61%

-124,12%

-100,40%

-27,94%

11,23%

15,17%

21,96%

43,51%

50,64%

56,26%

4.025.891 3.963.952 3.709.802 2.963.086 2.549.623 2.529.657 2.4166.07 2.144.414 2.037.158 1.958.174

Графикон 5.2.– Апсолутни износ цене коштања
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Што се тиче цене коштања, из табеле 5.18. и графикона (5.3 и 5.4) се примећује да
најзначајније зависи од семи фиксних трошкова и да се периоди раста поклапају са периодима
повећања капацитета, а спрам плана проширења обухвата прикупљања отпада и плана обухвата
примарног издвајања отпада који се може искористити као секундарна сировина. Преломна
тачка рентабилности (маржа сигурности) је значајно негативна у прве три године трајања
пројекта, благо негативна у четвртој години, да би у петој години постала позитивна и
константно расла до краја анализираног века трајања пројекта (у последњој години, маржа
сигурности износи 56,26%, што значи да би се остварени обим промета услуге могао смањити
за преко 1/2 пре него што степен покрића маргиналних трошкова постане негативан).

Графикон 5.3. – Преломна тачка (маржа сигурности)

Графикон 5.4.– Вредносна преломна тачка
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5.6. Пројекција економског тока пројекта и биланса успеха
Пројекција економског тока пројекта (кретања вредности нето примитака; табела 5.19.)
показује значајне негативне вредности у првој и другој години пројекта (што је и очекивано,
обзиром да је преко 45% инвестиција везано за прву и другу годину трајања пројекта, а са друге
стране приходи су ниски услед невеликог обухвата прикупљања отпада и продаје секундарних
сировина). У трећој и четвртој години, пројекат показује и даље негативне вредности нето
примитака (285 и 335 хиљада евра, респективно) очекиваних нето примитака, а у осталим
годинама позитивне вредности, које од осме године пројекта постају веома значајне и
превазилазе вредност од 860 хиљада евра. У последњој години века трајања пројекта, исказана
је енормна вредност очекиваног нето примитка (преко 6 милиона евра) а последица је (у
највећој мери) значајног остатка вредности пројекта, нарочито у основним средствима. У
сваком случају, пројекција економског тока пројекта нам показује да вредност нето примитака
у највећој мери зависи од приходне стране пројекта и да успешно проширење обухвата
прикупљања смећа и примарног издвајања отпада који се може продавати као секундарна
сировина, представља главни циљ овог пројекта.
Пројекција биланса успеха (табела 5.20.) показује позитивне вредности профита после
опорезивања, које се у свим годинама трајања пројекта крећу у опсегу од 232 до 305 хиљада
евра у прве три године, од 628 хиљада до 1,14 милион евра од 4. до 7. године трајања пројекта,
и у износима од преко 1,7 милиона евра у последње три године трајања пројекта, што
представља очигледан позитиван ефекат пројекта у свим годинама века трајања.
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Табела 5.19. Економски ток пројекта
Структура позиција`
ПРИМИЦИ
I УКУПНИ ПРИХОДИ
1. Од услуге одвоза смећа
2. Од продаје секундарне сировине
II ОСТАТАК ВРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА
1. Основних средстава
2. Обртних средстава
ИЗДАЦИ
III ИНВЕСТИЦИЈЕ
Улагање у основна средства
Улагање у трајна обртна средства
IV УКУПНИ РАСХОДИ
V ПОРЕЗ НА ДОБИТ
НЕТО ПРИМИЦИ

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу
2010
0
1.211.136
1.211.136
1.211.136
0
0

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1.694.334 1.768.644 1.851.205 2.315.908 2.872.301 2.981.864 3.096.528 3.796.138
1.694.334 1.768.644 1.851.205 2.315.908 2.872.301 29.81.864 3.096.528 3.796.138
1.317.816 1.390.325 1.470.201 1.550.532 1.953.793 2.059.684 2.170.856 2.282.032
376.519 378.320 381.004 765.376 918.509 922.181 925.672 1.514.107
0
0
0
0
0
0
0
0

2019
9
4.126.886
4.126.886
2.528.891
15.97.995
0

677.000
53.414
366.222,3

2020
10
9.285.766
4.476.438
2.794.620
1.681.818
4.809.328
4.746.796
62.532
2.739.333 2.734.993 2.137.136 2.651.811 2.518.091 2.684.879 248.8937 29.35.677 2.802.671 2.934.900
878.359 839.000 194.000 582.000 262.000 364.000 114.000 416.000 169.000 169.000
8503.90 839.000 194.000 582.000 262.000 364.000 114.000 416.000 169.000 169.000
27.969
1.826.990 1.870.227 1.912.196 2.000.037 2.143.879 2.194.935 2.248.268 2.329.919 2.418.351 2.524.909
33.985
25.765
30.940
69.774 112.212 125.943 126.669 189.758 215.320 240.991
-1.044.999 -966.348 -285.930 -335.903
354.210 296.985 607.591 860.461 1.324.215 6.350.866

2010
0
1.211.136
1.211.136
0
677.000
677.000
0
0
534.136
53.414
480.722

2011
1
1.694.334
1.317.816
376.519
1.354.484
1.354.484
0
0
339.850
33.985
305.865

2019
9
4.126.886
2.528.891
1.597.995
1.973.681
1.945.845
-27.836
-27.836
2.153.205
215.320
1.937.884

844.914
114.500
114.500

Табела 5.20. Пројекција биланса успеха
Ставке/године
I УКУПНИ ПРИХОДИ
1. Од услуге одвоза смећа
2. Од продаје секундарне сировине
II УКУПНИ РАСХОДИ
1. Пословни расходи
2. Расходи финансирања
2.1. Камате
III ДОБИТ
1. Порез на добит
2. Акумулација
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2012
2
1.768.644
1.390.325
378.320
1.510.990
1.397.722
-113.268
-113.268
257.655
25.765
231.889

2013
3
1.851.205
1.470.201
381.004
1.541.809
1.439.690
-102.119
-102.119
309.396
30.940
278.456

јануар 2010.

2014
4
2.315.908
1.550.532
765.376
1.618.166
1.527.532
-90.635
-90.635
697.742
69.774
627.967

2015
5
2.872.301
1.953.793
918.509
1.750.179
1.671.373
-78.806
-78.806
1.122.122
112.212
1.009.910

2016
6
2.981.864
2.059.684
922.181
1.722.430
1.722.430
0
-66.623
1.259.434
125.943
1.133.491

2017
7
3.096.528
2.170.856
925.672
1.829.837
1.775.762
-54.074
-54.074
1.266.692
126.669
1.140.022
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2018
8
3.796.138
2.282.032
1.514.107
1.898.563
1.857.414
-41.149
-41.149
1.897.575
189.758
1.707.818

2020
10
4.476.438
2.794.620
1.681.818
2.066.527
2.052.403
-14.124
-14.124
2.409.911
240.991
2.168.920

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

5.7. Приход градског система за управљање смећем
Као што се види из приложене табеле (табела 5.21.), приход градског система за
управљање смећем се састоји од прихода који настаје прикупљањем смећа и прихода који се
генерише продајом примарно издвојених секундарних сировина. Приход од прикупљања смећа
је пројектован са постојећом ценом услуге која се налази на нивоу од око 0,036евра/кг отпада
просечно, при чему је предпостављено повећање ове цене за 5% у свакој години трајања
пројекта што представља додатну сигурност како за само спровођење пројекта (обзиром да не
постоји удар на буџет грађана, не очекују се значајнији отпори), а са друге стране додатну
маржу сигурности у смислу могућности и значајнијег повећања цене у односу на пројектовано
(раст трошкова живота ће се највероватније кретати на нивоу од 5-10%). Видљиво је из табеле
да приходи значајније расту у оним годинама у којима се врши додатно инвестирање у
проширење обухвата прикупљања отпада и примарног издвајања секундарне сировине, при
чему учешће прихода од продаје секундарне сировине расте, у односу на укупни приход, од
22% у првој години пројекта до око 35% у последњој разматраној години. Ово додатно
имплицира значај успешног прикупљања и продаје секундарне сировине за успех читавог
пројекта. Цене секундарних сировина су дате на основу тренутних тржишних цена на домаћем
тржишту, при чему пројектом није предпостављена њихова измена у периоду трајања истог.
Обухват прикупљања отпада је 100% за градско подручје Шапца у свим годинама трајања
пројекта, док се за сеоско и приградско подручје обухват креће од 50% у првој години, преко
80% у петој години, 90% у деветој и 100% у десетој години трајања пројекта. Обухват
прикупљања секундарних сировина се креће од 10% у прве три године, 20% у периоду од
четврте до седме године и 30% у последње три године трајања пројекта за папир и метал, а
15%, 30% и 50% за стакло и пластику, што представља значајно ниже стопе обухвата од оних
присутних у развијеним земљама (и до 70%).
Пројекција прихода је урађена са предпостављеним минималним параметрима
променљивих које генеришу исте, па је тако принцип опрезности присутан и у овом сегменту
оцене ефикасности пројекта и увећава постојећу маржу сигурности добијених резултата.
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Табела 5.21. Приход градског система за управљање отпадом

Година
Број градског становништва
Број приградског и сеоског становништва
Обухват градског становништва
Обухват приградског и сеоског становништва
Укупна количина отпада (тона/годишње)
Тарифа (просечна цена/јед.мере)
Приход од прикупљања смећа
Количина примарно издвојеног отпада
Папир (23%)
Стакло (2%)
Пластика (23%)
Метал (5%)
Обухват прикупљања примарно изд.отпада
Папир
Стакло
Пластика
Метал
Укупно прикупљена количина примарно
издвојеног отпада (Тона)
Папир
Стакло
Пластика
Метал
Цене секундарних сировина (Еур/тони)
Папир
Стакло
Пластика
Метал
Приход од продаје секундарне сировине
Укупан приход (Еур)
Година

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
53.532 53.279 53.015 52.744 52.464 52.176 51.881 51.577 51.267 50.953 50.636
65.341 64.987 64.623 64.248 63.864 63.471 63.070 62.658 62.240 61.817 61.390
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
45%
50%
50%
50%
50%
80%
80%
80%
80%
90%
100%
33.643 34.863 35.030 35.278 35.434 42.524 42.694 42.855 42.905 45.282 47.657
0,0360 0,0378 0,0397 0,0417 0,0438 0,0459 0,0482 0,0507 0,0532 0,0558 0,0586
1.211.1361.317.8161.390.3251.470.2011.550.5321.953.7932.059.6842.170.8562.282.0322.528.8912.794.620
7.738
673
7.738
1.682

2010

8.018
697
8.018
1.743

8.057
701
8.057
1.751

8.114
706
8.114
1.764

8.150
709
8.150
1.772

9.780
850
9.780
2.126

9.820
854
9.820
2.135

9.857
857
9.857
2.143

9.868
858
9.868
2.145

10.415
906
10.415
2.264

10.961
953
10.961
2.383

10%
15%
15%
10%

10%
15%
15%
10%

10%
15%
15%
10%

20%
30%
30%
20%

20%
30%
30%
20%

20%
30%
30%
20%

20%
30%
30%
20%

30%
50%
50%
30%

30%
50%
50%
30%

30%
50%
50%
30%

2.284
802
105
1.203
174

2.294
806
105
1.209
175

2.311
811
106
1.217
176

4.642
1.630
213
2.445
354

5.571
1.956
255
2.934
425

5.593
1.964
256
2.946
427

5.614
1.971
257
2.957
429

8.967
2.960
429
4.934
644

9.464
3.124
453
5.207
679

9.960
3.288
477
5.481
715

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
376.519 378.320 381.004 765.376 918.509 922.181 925.6721.514.1071.597.9951.681.818
1.694.3341.768.6441.851.2052.315.9082.872.3012.981.8643.096.5283.796.1384.126.8864.476.438
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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Графикон 5.5.– Приход градског система за управљање отпадом

Графикон 5.6. - Учешће прихода од продаје секундарне сировине у укупном приходу

5.8. Умањење накнаде за депоновање отпада
У овом делу путем табеле 5.22. и графикона 5.7 и 5.8 даје се приказ смањења накнаде за
трајно збрињавање комуналног отпада Шапца која би се плаћала предузећу „РД Јарак“, у случају
када се уведе примарна сепарација отпада на месту настанака и то по годинама и у укупном
износу.
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Табела 5.22. Накнада предузећу Регионална депонија “Јарак“ и уштеда као последица примарног издвајања отпада
Година
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Цена (Еур/т)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Количина отпада у случају када би се
комплетна количина комуналног отпада
одвозила на депонију тј. када не би било
примарне селекицје (хиљ. тона)
34.862 35.029 35.278 35.434 42.523 42.693 42.855 42.904 45.281 47.657
I НАКНАДА
522.943 525.444 529.173 531.511 637.853 640.403 642.828 643.570 679.227 714.856
Количина отпада који се трансферише на
регионалну санитарну депонију када се уведе
примарна сепарација отпада (хиљ. тона)
32.579 32.735 32.967 30.792 36.953 37.101 37.241 33.938 35.818 37.697
II. УМАЊЕНА НАКНАДА
488.690 491.027 494.512 461.883 554.294 556.510 558.617 509.064 537.269 565.451
34.253 34.417 34.661 69.628 83.559 83.893 84.210 134.506 141.959 149.405
I – II УШТЕДА (евра)

Графикон 5.7.– Уштеда као последица умањене количине отпада
која се предаје на регионалну депонију по годинама пројекта
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5.9. Наплата пружених услуга
Према Закону о заштити животне средине, члан 84., Корисник природне вредности плаћа
накнаду за коришћење природних вредности и сноси трошкове санације и рекултивације
деградираног простора, у складу са посебним законом. Средства остварена од накнаде у висини од
40% приход су буџета јединице локалне самоуправе. Према Закону о заштити животне средине,
члан 85., средства остварена наплатом накнада за загађивање животне средине (Уредба о врстама
загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима,
висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде, „Сл. гласник РС“, бр. 113/05), у висини од 60%
су приход буџета јединице локалне самоуправе.
Ова средства користе се наменски за заштиту и унапређивање животне средине према
програмима, односно акционим и санационим плановима који се доносе у складу са овим законом
и посебним законима.
Општа карактеристика система финансирања заштите животне средине је недовољност
наменских средстава и децентрализованих извора финансирања, посебно из приватног сектора,
као и недовољна примена финансијских инструмената као што су дугорочни кредити или
партнерство између јавног и приватног сектора.
Накнаде које плаћа корисник су тренутно најшире коришћени економски инструменти.
Јединица за наплату услуга сакупљања и одлагања отпада у Шапцу је квадратни метар
непокретности и наплаћује се месечно. што није у складу са принципом „загађивач плаћа“. Као и
за друге инфраструктурне производе и услуге у Републици (електрична енергија, вода и др.), и за
управљање комуналним отпадом неопходно је пуно покриће трошкова ценама кроз наплату од
корисника. Стопа наплате је у просеку између 62%. Пријављено је да је систем принудне наплате
путем судова у случајевима неплаћања спор и тежак.
Цене/накнаде за сакупљање и одлагање отпада треба базирати на запремини генерисаног
отпада или броју контејнера, а не на величини непокретности. Економски инструменти као што су
„загађивач плаћа“ и „корисник плаћа“ нису довољно имплементирани.
Са друге стране, с обзиром на дугогодишњу депресираност цена, ниску почетну основу,
егзистенцијални карактер потреба и реалну економску моћ корисника, прелаз на тарифе/цене са
пуним покрићем трошкова управљања отпадом не може бити једнократан, већ захтева
транзициони период постепених повећања. Због тога Локалним планом управљања отпадом у
Шапцу је задржан систем наплате везан за величину простора корисника услуга, јер у овом
моменту из наведених разлога није се могло прећи за утврђивање накнаде за услуге везане за број
чланова домаћинства. Међутим, План је предложио у циљу стимулисања примарне селекције
следеће компромисно решење:
У Шапцу је уведен ГИС. Возила ЈКП-а већ могу да се прате помоћу ГПС уређаја. Требало
би још све контејнере који ће се поставити за одвојено сакупљање искористивих материјала из
комуналног отпада на месту настанка (папир, ПЕТ амбалажа, стакло, метал и др.), кодирати тако
што ће код у основи бити везан за реон сакупљања комуналног отпада. Након тромесечног
праћења и вођења евиденције за реоне који постигну одговарајуће резултате у домену примарне
сепарације би се за наредно тромесечје умањивали рачуни за изношење отпада према утврђеним
критеријумима. Обрачун постигнутих резултата у примарној селкцији и умањења рачуна би се
касније могао вршити месечно“.
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5.10. Кумулативни преглед пројекта
У кумулативном прегледу пројекта дат је приказ основних економских параметара
пројекта, при чему је најважнија димензија прегледа, преглед показатеља ефикасности
инвестиције, који су у првом реду представљени прегледом нето садашње вредности пројекта за
различите предпостављене дисконтне стопе. Из прегледа се запажа да пројекат остварује
позитивне вредности за дисконтне стопе 25,56% (интерна стопа приноса) и ниже, при чему за
референтну дисконтну стопу остварује позитивну вредност од 1,1 милион евра, што је, имајући у
виду ниво изабране дисконтне стопе (15% је значајно висока стопа/ ретко који пројекат је
процењен на бази више дисконтне стопе од 15%), као и карактер делатности (јавна делатност
неопходна за свакодневно функционисање шире друштвене заједнице) веома повољан/ изузетан
резултат.
Из кумулативног прегледа се такође види да је већ поменута интерна стопа рентабилности
на нивоу од 25,56%, што конкренто значи да је садашња вредност нето готовинских примитака
једнака садашњој вредности нето готовинских издатака за ову дисконтну стопу, односно, да је
његова нето садашња вредност једнака нули за исту. Ово даље значи да је пројекат способан да се
одржи на веома дуг рок, при чему је обезбеђено потпуно занављање и увећање (према пројекту)
неопходних средстава за рад и капитала фирме.
Такође, у кумулативном прегледу пројекта је извршена нализа осетљивости пројекта, при
чему је третиран утицај промене нивоа инвестиционог улагања, цене услуге прикупљања отпада,
као и утицај промене вредности пласиране секундарне сировине на нето садашњу вредност
пројекта (NPV пројекта). Утицај измене инвестиционог улагања је окарактерисан као осредњи,
утицај измене вредности пласиране секундарне сировине као значајан, док је утицај измене цене
услуге одвожења смећа окарактерисан као веома значајан.
Кумулативни преглед пројекта
УКУПНА ВРЕДНОСТ
ИНВЕСТИЦИЈЕ
СТРУКТУРА
ФИНАНСИРАЊА
Сопствени извори
Позајмљена средства
КАМАТНА
СТОПА
(годишња)
РОК (год)
Grace (год)

3%
10
1

ДИСКОНТНА
СТОПА

НЕТО
САДАШЊА
ВРЕДНОСТ

15%
20%
30%
40%

1107235
390689
-312388
-559982

ИНТЕРНА СТОПА
РЕНТАБИЛНОСТИ
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0%
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Године
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ПЕРИОД ПОВРАЋАЈА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Улагања по
Кумулативна улагања
Акумулација
Непокривени део
годинама
кумулативно
инвестиција
114.500
114.500
366.222
878.359
992.859
-678.777
1.671.635
839.000
1.831.859
-1.645.125
2.637.984
194.000
2.025.859
-1.931.056
2.923.914
582.000
2.607.859
-2.266.959
3.259.818
262.000
2.869.859
-1.912.749
2.905.607
364.000
3.233.859
-1.615.763
2.608.622
114.000
3.347.859
-1.008.172
2.001.031
416.000
3.763.859
-147.711
1.140.569
169.000
3.932.859
1.176.504
-183.645
169.000
4.101.859
7.527.370
-6.534.511

АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ ПРОЈЕКТА
Пројектована
Осетљивост
Пројекција
вредност
10% више
10% мање
пројекта
Инвестиције
4.136.422 Еур 4.550.064 Еур 3.726.506Еур
NPV пројекта
1.107.235 Еур 872.986 Еур 1.339.375Еур
осредња
Цена услуге прикупљања
отпада
0,036 Еур/кг 0,0396 Еур/кг 0,0324Еур/кг
веома
NPV пројекта
1.107.235 Еур 2.004.403 Еур 210.068Еур
значајна
Вредност пласиране
секундарне сировине
9.461.500 Еур 10.407.650 Еур 8.523.874 Еур
NPV пројекта
1.107.235 Еур 1.448.666 Еур 768.881 Еур
значајна
Додатно, преглед показује да је период повраћаја инвестиције девет година, што је
повољно имајући у виду да је предпостављени век трајања пројекта најмање дупло мањи од
реалног очекиваног века трајања пројекта.

5.11. Финансијске могућности Града и корисника
Чланови 22б и 23 Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Сл. гласник РС”, 107/05), јасно наводе да ЈКП обрачунава цену на основу пројекције за наредну
годину уз одобрење општине. Цене за сакупљање отпада никада се не одређују у односу на
трошкове. Сакупљање отпада се сматра „социјалном категоријом” услуга и подлеже регулисању
на националном нивоу. Годишњи максимум годишњих увећања цена за ове услуге је ограничен
Члановима 22, 22а и 22б Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,
али такође и Уредбом о привременој обустави процеса за трансфер средстава из буџета Републике
Србије јединицама локалне самоуправе, тј. Права Аутономне покрајине на припадајући део
Пореза на фонд зарада и пореза на добит предузећа („Сл. гласник РС” 06/2006 од 23. јануара 2006)
и Уредбе о начину и контроли обрачунавања и исплате плата у јавним предузећима („Сл. гласник
РС”, 5/06).
Процена дела буџета за управљање отпадом који се покрива из цена је компликована јер
управљање отпадом не подлеже увек прецизном обрачуну трошкова. Најизраженија су два
проблема у овом погледу:
 ЈКП „Стари Град“ поред тога што је одговорно за управљање отпадом, одговорно је и за
пружање услуга другачије природе (одржавање пијаца и зелених површина, гробљанске
услуге и др.) и не прави посебан буџет само за делатност управљања отпадом.
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сума која се наплаћује за управљање отпадом се понекад узима као буџет за управљање
отпадом, иако ова сума није у директној вези са направљеним трошковима.
Стога, стварни трошкови управљања отпадом су у већини случајева непознати. Обрачун
трошкова не дозвољава процену стварних укупних трошкова за управљање отпадом и колики је
проценат покрића трошкова из цене. Инвестиције у опрему (камиони, контејнери) генерално нису
покривене буџетом ЈКП-а, већ доделом средстава из општег општинског буџета. Ове субвенције
типично не представљају одређени износ на годишњем нивоу, већ се набавке спроводе по захтеву
ЈКП-а.
Послови Града финансирају се из пореза, такса, накнада и осталих јавних прихода у складу
са законом. Општинама припадају средства која им Република обезбеђује законом за вршење
послова из оквира права и дужности Републике. О употреби буџетских средстава општина
одлучује Скупштина општине.
Економски и финансијски потенцијал општина зависи од разних фактора. Заједнички
проблем се огледа у идентификовању поузданих података и статистике на регионалном или
општинском нивоу у погледу ових показатеља и фактора.
Неки од занимљивијих показатеља и фактора су следећи:
Регионална економска структура
Ово подразумева постојање и статус индустрије, пољопривреде, трговине, туризма, малих
и средњих предузећа, итд. Већина индустрија су изгубиле своја тржишта, биле су присиљене да
смање број запослених и у неким случајевима, чак и да прекину са обављањем делатности. Србија
се још увек налази у фази економске и индустријске транзиције, што такође утиче на економску и
финансијску основицу за комуналне услуге.
Ситуација у погледу запошљавања
Број људи запослених у привреди или пољопривреди је опао и нема изгледа да ће се
вратити на претходни ниво. Развој сектора услуга (и јавног и приватног) ће, заједно са развојем
малих и средњих предузећа, створити нове прилике. Међутим, процес трансформације и развоја
захтева време и приступ инвестиционом капиталу, предузетништву, адекватној инфраструктури и
стабилне економске и политичке услове.
Платежна моћ и социо-економски услови
Просечна примања по глави становника могу, у комбинацији са стопом незапослености и
структуром домаћинстава, да осликају просечна примања домаћинстава и платежну моћ, а у вези
са повећањем цене услуга корисницима комуналних услуга. Проблем је често у проналажењу
поузданих података о овом питању, јер национална статистика није спецификована по регионима
и општинама. Демографска структура и тренд (укључујући старосну пирамиду, стопе смртних
случајева и рођења као и миграције) може послужити као показатељ тренутних и будућих потреба
региона у погледу нпр. образовања, социјалне и здравствене заштите, техничке инфраструктуре и
комуналних услуга. Негативан тренд може указати на буџетске проблеме у будућности и већу
зависност од подршке са централног нивоа.
Ситуација у погледу буџета
Већина општина се бори да одржи баланс у својим буџетима, истовремено покушавајући
да побољша услуге и инфраструктуру. Приход од пореза зависи од економске ситуације у региону,
али генерално је још увек присутна велика зависност од трансфера средстава са националног
нивоа. Шабац ће у скорој будућности, поред одлагања чврстог отпада, морати значајно да
инвестира и у централно постројење за третман отпадних комуналних и индустријских вода и
друге секторе.
Наплата корисницима
Наплата корисницима за комуналне услуге генерално не обезбеђује покривање трошкова,
али представници ЈКП-а су још увек забринути у вези са платежном моћи домаћинстава уколико
би наплата била значајно увећана. Ипак, повећање стопе наплате, наплата од корисника генерално
може да покрије вођење и одржавање постројења, али не и капиталне трошкове (амортизацију и
камате).
Капацитети за финансирање и сервисирање дуга
Препоруке и одлуке у вези са политиком за финансирање кредитом промета општинског
буџета такође може створити препреке. Без обзира на извор финансирања, капацитет за
сервисирање кредита зависи од општинских прихода од пореза и потенцијалних трансфера из
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централних пореских прихода. Пројекти засновани на финансирању путем донације очигледно ће
претходно морати да испуне одређене критеријуме и услове дефинисане од стране донатора.
С обзиром на затечену тешку економску ситуацију, реализација значајних
инфрастуктурних пројеката се не може финансирати само из локалних средстава. За реализацију
ових пројеката потребно је ангажовање шире друштвене заједнице, а често и ангажовање
приватног капитала. Стандарна шема ангажовања подразумева учешће приватног капитала у
реализацији појединих целина које захтевају набавку иностране опреме и примену савремене
технологије, локална заједница обезбеђује из својих фондова средства, док се преостала потребна
средства обезбеђују из регионалних инвестиционих фондова или иностраних донација.
Комплетно заокружење конструкције финансирања омогућава изградњу објекта у
планираном року и у предвиђеним границама инвестирања. Свако одлагање изградње утиче на
повећање трошкова и смањује рентабилност улагања.
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6.

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПОТРЕБНИХ УЛАГАЊА И
ПЛАН ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

6.1. Структура и динамика улагања
Реализација Локалног плана управљања отпадом започиње његовим усвајањем на
Скупштини Града Шабац. Његова реализација захтева знатна финансијска улагања које локална
заједница мора обезбедити. У овом делу дајемо елементе структуре улагања који захтевају највећа
улагања у планском периоду, а то су инвестициони трошкови и трошкови санације свих
сметлишта:
Инвестициони трошкови
− Рефулисање терена за изградњу рециклажног дворишта,
− Изградња рециклажног дворишта,
− Уређење рециклажних острва,
− Набавка додатних возила
− Набавка контејнера,
− Учешће Града у финансирању изградње регионалне депоније, линије за сепарацију и
претоварне станице у Шапцу, што је део регионалног плана.
Оперативни трошкови
− радна снага,
− погонско гориво,
Трошкови одржавања и амортизације
− трошкови одржавања и
− амортизација опреме.
Трошкове санације сметлишта и депонија
− пројекти,
− реализација,
− одржавање и мониторинг.
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА УЛАГАЊА

Година 2010
Р.број
1.

активност
Израда Локалног Плана управљања отпадом у Шапцу

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Израда Плана постављања посуда за примарну сепарацију отпада
Рефулисање терена за изградњу рециклажног дворишта
Усаглашавање нормативних аката и Плана управљања отпадом
Израда пројеката санације градске депоније Дудара
Израда Студије и/или пројекта санације дивљих депонија/сметилишта
Чишћење мањих дивљих депонија/сметилишта лоцираних поред путева
Израда програма едукације грађанства, припрема радио емисија,
припрема школских активности.
УКУПНО

оговорност
Град Шабац

цена €
15.000

10.000
50.000
3.000
1.200

извор финансирања
Буџет Града, донација GTZ
Немачка
Буџет Града
Буџет Града ?
Буџет Града
Буџет Града, Еко фонд
Буџет Града, Еко фонд, донације
ЈКП
Буџет, донације, ...

ЈКП
Град Шабац
Град Шабац
Град Шабац
Град Шабац
ЈКП
Разни партнери

1.300
34.000

114.500€

+1.150.000 за линију за сепарацију

рок
Јануар '10
Јул '10
Септембар '10
Новембар '10
Новембар '10
Новембар '10
Октобар '10
цела година

Година 2011
Р.број
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

активност
Израда пројекта примарне сепарације
Прва фаза набаваке планираног броја контејнера запремине 1,1м3 за
обични и посебну врсту отпада у складу са Планом и пројектом
постављања контејнера
Прва фаза набавке планираног броја контејнера запремине 5 м 3
Прва фаза набавке посуда за примарну сепарацију
- Жичани контејнери за прикупљање ПЕТ
- Контејнери за преселекцију папира, стакла и метала 1,1 м3
Уређење рециклажних острава по граду у складу са Планом
постављања контејнера – 100 места
Изградња рециклажног дворишта (грађевински радови + опрема)
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1 x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
- Аутоподизачи
Едукација грађана – разне активности
Оснивање Уређивачког одбора за издавање ЕКО Билтена, издавање
билтена једном месечно, 12 бројева
Израда Студије изводљивости за изградњу компостане
Улагање у трајно везана обртна средства
Непредвиђена улагања
УКУПНО
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одговорност
ЈКП
ЈКП

цена €
20.500
30.000

извор финансирања
Буџет Града, донације
ЈКП и Буџет Града, Еко фонд,
донације

рок
Јун '11
Друга
половина '11

ЈКП

20.000

ЈКП и Буџет Града, Еко фонд,
донације
ЈКП и Буџет Града, Еко фонд,
донације

Прва половина
'11
Прва половина
'11

ЈКП
12.000
25.500
50.000

ЈКП
Град Шабац
ЈКП

Разни партнери
Град Шабац
Град Шабац
Град Шабац

215

ЈКП и Буџет града, донације

Јул '11 до
децембар '11
Октобар '11

128.000

Буџет Града, Еко фонд ?, донације

95.000
275.000
55.000
2.000
6.000

ЈКП, Буџет Града, донације

Јул '11

Буџет Града, донације, .....
Буџет Града, донације...

током целе год
јануар'11

30.000
70.093
100.000
912.922€

Буџет Града, донације...
Буџет града
Буџет града

децембар'11
Јун '11
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Година 2012
Р.број
1.

3.
4.

активност
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
Друга фаза набаваке планираног броја контејнера запремине
1,1м3
5 м3
Издавање ЕКО Билтена једном месечно
Санација депоније Дудара

5.

Едукација грађана

6.

Уређење рециклажних острва по граду у складу са Планом и
пројектом постављања контејнера
Непредвиђена улагања
УКУПНО

2.

7.

одговорност
ЈКП

цена €

извор финансирања

рок

95.000
55.000

ЈКП, Буџет Града, донације

Јун'12

10.000
20.000
6.000

ЈКП и Буџет Града

Јун '12

ЈКП

разни партнери
Предузеће РД
Срем.Митровица
разни партнери

500.000
3.000

ЈКП

50.000
100.000
839.000€

Буџет Општине, донације ....
Буџет Града, РД, Еко фонд

једном месечно
Октобар '12

разни извори: буџет града,
донације
ЈКП и Буџет града, донације

током целе
године
током целе
године

Буџет града

Година 2013
Р.број
1.
2.
3.

активност
Израда пројекта изградње компостилишта
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом

обавеза
ЈКП
ЈКП

4.

Издавање ЕКО Билтена једном месечно

разни партнери

5.

Едукација

разни партнери

цена €
30.000

извор финансирања
Буџет Града, донације

рок
Новембар 2013.

95.000

ЈКП, Буџет Града, донације

Јун'13
током целе
године
једном месечно

ЈКП
10 000
6 000
3 000

6.

Санација дивљих депонија

Град, ЈКП, МЗ
мачванске
УКУПНО
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50 000
194 000€

ЈКП
Буџет, донације....
Буџет Града, Министартство,
донације...
Буџет града

током целе
године
Новембар 2013.

Година 2014
Р.број
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

активност
Израда пројеката издвајања опасног отпада из комуналног отпада
Израда пројекта оптимизације путања сакупљања отпада
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
- Аутоподизачи
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Друга фаза набавке посуда за примарну сепарацију
- Жичани контејнери за прикупљање ПЕТ
- Контејнери за преселекцију папира, стакла и метала 1,1 м 3
Издавање ЕКО Билтена једном месечно

обавеза
ЈКП
ЈКП
ЈКП

ЈКП
ЈКП

цена €
25.000
30.000

извор финансирања
Буџет Града, донације
Буџет, Еко фонд донације

рок
До краја '14
До краја '14

95.000
275.000
55.000
10 000

ЈКП, Буџет Града, донације

Јун '14

12.000
21.000
разни партнери

Едукација

разни партнери
3 000

8.

Санација дивљих депонија

Град, ЈКП, МЗ
поцерске и
посавске
УКУПНО

целе године
Прва половина
'14
једном месечно

6 000
7

ЈКП
ЈКП и Буџет Града, Еко фонд,
донације

Буџет града, донације....
Буџет града, Министартство,
донације...
Буџет града

током целе
године
Новембар 2014.

50 000
582 000€

Година 2015
број
1.

2.

активност
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
- Аутосмећари 1 х 2 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом

обавеза
ЈКП

извор финансирања

95.000
55.000
50.000

ЈКП, Буџет Града, донације

ЈКП

4.

Трећа фаза набаваке планираног броја контејнера запремине
1,1м3
5 м3
Трећа фаза набавке посуда за примарну сепарацију
- Контејнери за преселекцију папира, стакла и метала 1,1 м 3
Издавање ЕКО Билтена једном месечно

разни партнери

5.

Едукација

разни партнери

3

цена €

10 000

ЈКП

20.000
20.000

ЈКП и Буџет Града

ЈКП
3.000

3 000
262 000€

УКУПНО

јануар 2010.

Јун'15

током целе
године

ЈКП

6 000
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ЈКП и Буџет Града, Еко фонд,
донације
Буџет града, донације....
Буџет града, Министартство,
донације...

Јун '15
Прва половина
'15
једном месечно
током целе
године
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Година 2016
Р.број
1.

2.

активност
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 2x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
- Аутосмећари 2 х 2 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом

обавеза
ЈКП

цена €

извор финансирања

190.000
55.000
100.000

ЈКП, Буџет Града, донације

ЈКП
10 000

3.

Издавање ЕКО Билтена једном месечно

разни партнери

4.

Едукација

разни партнери

6 000
3 000
364 000€

УКУПНО

ЈКП
Буџет града, донације....
Буџет града, Министартство,
донације...

рок
Јун'16

током целе
године
једном месечно
током целе
године

Година 2017
Р.број

2.

активност
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом

3.

Издавање ЕКО Билтена једном месечно

разни партнери

4.

Едукација

разни партнери

1.

обавеза
ЈКП

цена €

извор финансирања

95.000

ЈКП, Буџет Града, донације

ЈКП
10 000
6 000
3 000
114 000€

УКУПНО

ЈКП
Буџет града, донације....
Буџет града, Министартство,
донације...

рок
Јун'17
током целе
године
једном месечно
током целе
године

Година 2018
Р.број
1.

2.
3.

4.
5.

активност
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Четврта фаза набавке посуда за примарну сепарацију
- Жичани контејнери за прикупљање ПЕТ
- Контејнери за преселекцију папира, стакла и метала 1,1 м 3
Издавање ЕКО Билтена једном месечно
Едукација

обавеза
ЈКП

ЈКП
ЈКП

разни партнери
разни партнери

јануар 2010.

извор финансирања

95.000
275.000
10 000

ЈКП, Буџет Града, донације

12.000
15.000
6 000
3 000
416 000€

УКУПНО
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Јун'18

ЈКП
ЈКП и Буџет Града, Еко фонд,
донације

целе године
Прва половина
'18

Буџет града, донације....
Буџет града, Министартство,
донације...

једном месечно
током целе
године

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

Година 2019
Р.број
1.

2.

активност
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећар 1x 19 м3
- Аутосмећар 1 х 11 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом

обавеза
ЈКП

цена €

извор финансирања

95.000
55.000

ЈКП, Буџет Града, донације

ЈКП
10 000

3.

Издавање ЕКО Билтена једном месечно

разни партнери

4.

Едукација

разни партнери

6 000
3 000
169 000€

УКУПНО

ЈКП
Буџет града, донације....
Буџет града, Министартство,
донације...

рок
Јун'19
током целе
године
једном месечно
током целе
године

Година 2020
Р.број
1.

2.
4.
5.

активност
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Издавање ЕКО Билтена једном месечно
Едукација

обавеза
ЈКП

ЈКП
разни партнери
разни партнери

Укупна процењена средства потребна за реализацију Плана: 4.136.422,00 €

јануар 2010.

извор финансирања

95.000
55.000
10 000
6 000

ЈКП, Буџет Града, донације

3 000
169 000€

УКУПНО
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ЈКП
Буџет града, донације....
Буџет града, Министартство,
донације...

рок
Јун'20
целе године
једном месечно
током целе
године

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

6.2. Извори финансирања
Да би се План управљања отпадом за административну територију Града Шапца
реализовао до 2012. године потребно је да се обезбеде финансијска средства за набавку опреме,
средстава и уређаја као и за обезбеђивање простора и кадрова.
Средства за реализацију Плана управљања отпадом обезбедиће се из:
 Надокнада од корисника услуга;
 Буџета Града Шапца и средстава ЈКП „Стари Град“;
 Буџета Србије,
 Кредита међународних финансијских институција и
 Донација и других извора у складу са законом.
Према томе, главни финансијски терет за имплементацију Плана биће подељен између
становништва, државног буџета, општинских буџета, наменских средстава за животну средину
и страних донатора. Пракса развијених земаља је потврдила да су уз добру организацију,
оптималну и адекватну савремену опрему и квалитетан транспорт треба очекивати значајне
економске резултате и потпуно оправдање инвестиција у систему управљања отпадом.
Примарна сепарација и рециклажа као систем одвојеног сакупљања и контролног
раздвајања отпада имају економски ефекат остваривања профита, ефекат очувања постојећих
ресурса и веома битно смањење загађења животне средине.
Сегменту примарне сепарације отпада треба посветити посебну пажњу јер на тај начин
треба очекивати брзу едукацију и брзи реалан приход од продаје издвојених материјала.
Структура и динамика улагања свих инвестиција по свим кључним позицијама и по
фазама имплементације пројекта, дата је детаљно у поглављу 5. овог Плана.
За успешно спровођење Плана потребно је обезбедити следеће изворе и механизме
финансирања:
1. Примена принципа «загађивач плаћа» и «корисник плаћа»:
 Наменска средства: Фонд за заштиту животне средине и други наменски фондови и
средства прикупљају приходе од накнада за загађивање и део накнада за коришћење
ресурса. Фондови за заштиту животне средине и други наменски фондови и средства би
требало да обезбеде повољне или бескаматне кредите за финансирање пројеката у
области животне средине.
 Средства јавних комуналних предузећа. Ова средства су посебно значајна за пројекте
управљања отпадом. У принципу, инвестициона улагања комуналних предузећа требало
би да се надокнаде кроз накнаде за пружање услуга у разумном периоду отплате.
2. Републичка и општинска финансијска средства:
- Средства државног буџета додељена ресорним министарствима.
- Општински буџети који служе као катализатор за покретање инфраструктурних
пројеката великог обима као што је управљање отпадом. Поред директног финансирања
из општинског буџета могу се такође применити општинске обвезнице или кредити за
обезбеђивање додатног финансирања које се не може прикупити од накнада за пружање
услуга са разумним периодом отплате.
3. Механизми задуживања:
 Кредити локалних пословних банака,
 Финансијски аранжмани BOT (изградити-управљати-пренети) за инвестирање у области
управљање отпадом од стране компанија из приватног сектора, којима су понуђене
концесије за управљање постројењима током одређеног временског периода,
 Кредити међународних финансијских институција, тј. Светске Банке, ЕBRD.
4. Инострана помоћ:
 Финансијска помоћ ЕУ
 Билатерални програми помоћи, на пример, SIDA, GTZ, USAID, JICA и други.
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6.3. Акциони план
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

ОПИС АКТИВНОСТИ
Израда Локалног плана управљања отпадом у Шапцу
Оснивање регионалног предузећа РД „Јарак“

ОБАВЕЗА
Град Шабац, GTZ
Шабац и С.
Митровица
ЈКП

Израда Плана постављања посуда за примарну сепарацију
отпада
Рефулисање терена за изградњу рециклажног дворишта
Град Шабац
Усаглашавање нормативних аката и Плана управљања
Град Шабац
отпадом
Израда пројеката санације градске депоније Дудара
Град Шабац
Израда Студије и/или пројекта санације дивљих
Град Шабац
депонија/сметлишта
Чишћење успутних дивљих депонија/сметлишта
ЈКП
Развити вишегодишњи план за финансирање инвестиција
Град Шабац
у области заштите животне средине
Прва фаза набавке линије за сепарацију за регионалну
Град Шабац
депонију
Израда програма едукације грађанства, припрема радио
Разни партнери
емисија, припрема школских активности
Израда пројекта примарне сепарације
ЈКП
Прва фаза набаваке планираног броја контејнера
ЈКП
запремине 1,1м3 за обични отпад и посебну врсту отпада у
складу са Планом и пројектом постављања контејнера
Прва фаза набавке планираног броја контејнера запремине
ЈКП
5 м3
Прва фаза набавке посуда за примарну сепарацију
ЈКП
- Жичани контејнери за прикупљање PET
- Контејнери за преселекцију папира, стакла и
метала 1,1 м3
Уређење рециклажних острва по граду у складу са
ЈКП
Планом постављања контејнера
Изградња рециклажног дворишта
Град Шабац
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
ЈКП
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
- Аутоподизачи
Оснивање Уређивачког одбора за издавање ЕКО Билтена,
Град Шабац
издавање билтена једном месечно, 12 бројева
Израда Студије изводљивости за изградњу компостане
Град Шабац
Улагање у трајно везана обртна средства
Град Шабац
Увођење градских еколошких такси и формирање
Град Шабац
градског Еко фонда
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
ЈКП
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
Друга фаза набавке планираног броја контејнера
ЈКП
запремине
1,1м3
5 м3
Санација депоније Дудара
Предузеће РД Јарак
Уређење рециклажних острва по граду у складу са
ЈКП
Планом и пројектом постављања контејнера
Едукација грађана
разни партнери
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
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РОК
Јануар '10
Март '10
Јул '10
Септембар '10
Новембар '10
Новембар '10
Новембар '10
Октобар '10
Новембар '10
Новембар '10
током целе
2010. године
Јун '11
Друга
половина '11
Прва половина
'11
Прва половина
'11

Јул '11 до
децембар '11
Октобар '11
Јул '11

јануар'11
децембар'11
Јун '11
Јануар '12

Јун '12

Јун '12

Октобар '12
током целе
2012. године
током целе
2012. године

ЈКП
ЈКП

Јун'13
током целе
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30.
31.
32.

Издавање ЕКО Билтена и едукација
Израда пројекта изградње компостилишта
Санација дивљих депонија

33.

Израда пројеката издвајања опасног отпада из комуналог
отпада
Израда пројекта оптимизације путања сакупљања отпада
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
- Аутоподизачи
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Друга фаза набавке посуда за примарну сепарацију
- Жичани контејнери за прикупљање ПЕТ
- Контејнери за преселекцију папира, стакла и
метала 1,1 м3
Издавање ЕКО Билтена и едукација
Санација дивљих депонија

34.
35.

36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.
55.
56.

57.
58.

Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
- Аутосмећари 1 х 2 м3
Трећа фаза набаваке планираног броја контејнера
запремине
1,1м3
5 м3
Трећа фаза набавке посуда за примарарну сепарацију
- Контејнери за преселекцију папира, стакла и
метала 1,1 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Издавање ЕКО Билтена и едукација
Увођење принципа пуне надокнаде трошкова за
сакупљање и одлагање отпада
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 2x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
- Аутосмећари 2 х 2 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Издавање ЕКО Билтена и едукација
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Издавање ЕКО Билтена и едукација
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
Четврта фаза набавке посуда за примарну сепарацију
- Жичани контејнери за прикупљање ПЕТ
- Контејнери за преселекцију папира, стакла и
метала 1,1 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Издавање ЕКО Билтена и едукација
Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећар 1x 19 м3
- Аутосмећар 1 х 11 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Издавање ЕКО Билтена и едукација
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Разни партнери
ЈКП
Град, ЈКП, МЗ
мачванске
ЈКП
ЈКП
ЈКП

2013. године
целе године
Новембар 2013
Новембар
2013.
До краја '14
До краја '14
Јун '14

ЈКП
ЈКП

целе године
Прва половина
'14

Разни партнери
Град, ЈКП, МЗ
поцерске и
посавске
ЈКП

целе године
Новембар
2014.
Јун'15

ЈКП
Јун '15

ЈКП

Прва половина
'15

ЈКП
Разни партнери
Град

целе године
целе године
Јануар '16

ЈКП

Јун '16

ЈКП
Разни партнери
ЈКП

целе године
целе године
Јун '17

ЈКП
Разни партнери
ЈКП

целе године
целе године
Јун '18

ЈКП

Прва половина
'18

ЈКП
Разни партнери
ЈКП

целе године
целе године
Јун '19

ЈКП
Разни партнери

целе године
целе године
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59.

60.
61.
62.

63.

64.

Набавка нових возила за прикупљање отпада:
- Аутосмећари 1x 19 м3
- Аутосмећари 1 x 11 м3
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом
Издавање ЕКО Билтена и едукација
Проширење и јачање капацитета у градским
службама и јавним предузећима у области управљања
отпадом: Јачање административних капацитета на нивоу
Града, посебно институција и органа задужених за
планирање, издавање дозвола, контролу и праћење; и за
ефикасније спровођење прописа у области заштите
животне средине на локалном нивоу; Унапређење рада
инспекцијских служби кроз побољшање координације
општинских и републичких инспекција; Оснивање
градског секретаријата за заштиту животне средине.
Одржавање и мониторинг система управљања отпадом

Едукација грађана: израда ЕКО билтена, израда програма,
припрема радио емисија, школске активности
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ЈКП

Јун '20

ЈКП
Разни партнери

целе године
целе године

Град Шабац

током целог
планског
периода године

ЈКП

Предшкол. и
школске образовне
установе, Радио
Шабац, Град
Шабац, НВО

током целог
планског
периода године
Током целог
планског
периода
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7.

СОЦИО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ АСПЕКТИ

Настајање отпада код становништва је примарно функција њихове потрошње, а тиме и
њихових социо-економских карактеристика. Њихов став утиче не само на карактеристике
настајања отпада, већ такође и на ефективне захтеве на услуге сакупљања отпада, односно
њихов интерес и вољу за плаћањем услуга сакупљања. На њихов однос се може позитивно
утицати кроз кампање развијања јавне свести, и едукативне мере о негативним утицајима
неодговарајућег сакупљања отпада на здравље становништва и животну средину и вредност
ефективног одлагања. Принципи социјалног аспекта су:
 оријентација управљања отпадом према стварним потребама и захтевима становништва
за услугама
 подстицање руковања и одлагања отпада који доприносе ефективности и ефикасности
комуналних услуга
 развијање јавне свести становништва о проблемима и приоритетима везаним за
управљање отпадом и промовисање ефективних економских захтева (плаћање) за
услуге сакупљања и одлагања отпада
 подршка доприносу корисника за самоорганизовањем локалног сакупљања отпада и
имплементацији рада у склопу система управљања отпадом
 заштита здравља радника на управљању отпадом и побољшању њихове социоекономске сигурности.

7.1. Развијање јавне свести и приказ учешћа јавности у
досадашњој пракси
Развој људских ресурса за одговарајуће и одрживо управљање отпадом се може
поделити у три главне области:
 професионална обука кадрова (укључујући и обуку генератора индустријског и
биохазардног отпада)
 образовање
 развијање јавне свести.



Циљ обуке кадрова и развијања јавне свести је стварање препорука за акције које ће:
повећати ниво свести најширег становништва о проблемима животне средине,
осигурати адекватну техничку и професионалну компетентност на свим нивоима у
институцијама и организацијама, са одговорношћу за управљање чврстим отпадом.

Политика развијања јавне свести захтева да све компаније које се баве отпадом у
подручју обухваћеним Локалним планом управљања комуналним отпадом у своје уговоре
укључе и кампању за развијање јавне свести о квалитетном управљању отпадом.
Кампања развијања јавне свести треба да се усмери на посебно питање управљања
специфичним отпадом (кампања за рециклажу) и да се одвија упоредо са имплементацијом
Локалног плана управљања комуналним отпадом.
Као што се наводи у Националној стратегији управљања отпадом са програмом
приближавања ЕУ Владе Републике Србије, из 2003. године, кампање развијања јавне свести
подстичу индивидуалне потрошаче да помогну достизање одрживог управљања отпадом, што
подразумева смањење настајања отпада, куповину производа направљених од рециклабилних
материјала, раздвајање отпада за рециклажу и учешће у локалним радионицама о управљању
отпадом. На овај начин се мотивишу становници да прихвате одговорнији однос према отпаду,
а то представља модел добре праксе за промену става, односно подршку јавности смањењу
настајања отпада, поновном коришћењу и рециклажи.
Суштински је неопходно показати јавности утицај погрешног одлагања отпада на
животну средину и коначно на њихово здравље, и дугорочно, трошкове локалне заједнице за
ремедијацију (који се надокнађују из пореза и наплата од грађана).
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Циљ развијања јавне свести је стварање препорука за акције које ће:
- Код најширег становништва, а пре свега код деце и младих људи, утицати на
повећање нивоа свести по питању будућег одрживог управљања отпадом;
- На свим нивоима у институцијама и организацијама, укључујући и компаније из
приватног сектора, осигурати адекватну техничку и професионалну компетентност и
одговорност за управљање чврстим отпадом.
Свака кампања развијања јавне свести о управљању отпадом обухвата неколико фаза:
1) Анализа тренутне ситуације – претходно истраживање које обухвата процену о ставу
јавности према отпаду и процену њиховог предзнања о овом проблему;
2) Планирање програма – на основу утврђеног стања о тренутној ситуацији, и у складу
са тим, праве се програми у којима су конкретизовани циљеви у оквиру програма развијања
јавне свести, утврђене циљне групе којима је програм намењен, временски период трајања
програма, методе које ће се користити за спровођење програма, итд;
3) Имплементација програма – интензивно спровођење мера које су локално
прилагођене и остварују се у сарадњи са локалним властима, добровољним групама,
пензионерима, приватним сектором, итд;
4) Мониторинг програма и ревизија програма – истраживање након кампање развијања
јавне свести процењује однос и понашање према идентификованим питањима превенције
отпада после предузимања мера и оцењивање ефективности различитих примењених метода
кампање.
Сам програм активности развијања јавне свести грађана по питању управљања отпадом
би требало да обухвати следећи садржај: информативни део, информативно-едукативну
кампању и едукацију.
Информативни део програма је оријентисан на упознавање циљних група
становништва обухваћених овим планом са предусловима управљања комуналним отпадом на
подручју обухваћено Планом. С тим у вези, информативни део програма треба да се односи на:
1) Основне појмове о управљању и токовима отпада;
2) Предочавање о ризицима и опасностима по здравље људи због неадекватног
управљања отпадом (сметлишта, процедне воде, паљевине на сметлиштима...);
3) Важност правилног сакупљања и одлагања отпада;
4) Важност концепта минимизације отпада;
5) Опасан отпад са посебним освртом на опасан отпад из домаћинства;
6) Улогу органа власти на свим нивоима у управљању;
7) Трошкове сакупљања, транспортовања и одлагања отпада;
8) Назнаке о значају програма како би грађани били мотивисани на учешће.
Основне активности код информативног дела програма су припрема информативних
летака, као и организација јавних трибина информативног типа по градским и сеоским месним
заједницама.
Информативно-едукативна кампања кроз коју се информишу и образују све
структуре друштва утиче на развијање јавне свести применом следећих метода и средстава:
1) Сарадње са локалним медијима (контакт емисије и спотови/џинглови на ТВ и радио
станицама, објављивање чланака у локалним новинама, медијски догађаји);
2) Израде и дистрибуције информативно-промотивног материјала (налепнице, постери,
календари);
3) Предавања, радионице, изложбе, едукативне екскурзије (са посетом депонији,
трансфер станици, итд.).
Поред тога што сама кампања треба да буде интензивна, провокативна и ефикасна,
поруке које се њом преносе морају бити јасне а методе спровођења прихватљиве у јавности, тј.
кампања треба да стекне поверење становништва.
Едукација у склопу развијања јавне свести становништва се по правилу усмерава на
следеће циљне групе:
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1) Запослене у ЈКП „Стари Град“, коме је поверено управљање чврстим комуналним
отпадом на административној територији Града Шапца,
2) Грађане месних заједница;
3) Децу и ученике у предшколским и школским установама; и
4) Васпитаче и образовни кадар у овим установама.
Едукација запослених у комуналним предузећима као и едукација грађана се може
спровести путем стручних предавања, а едукација деце и васпитно-образовног кадра путем
радионица у обдаништима и школама.
Припрема укључења јавности у Локални план управљања комуналним отпадом какав је
овај може носити са собом неразумевање, конфликте и одлагања која поскупљују цео пројекат.
Учешће јавности је само по себи довољно захтеван и сложен процес тако да ad hoc приступи
датом процесу нису задовољавајући. Кроз планирање учешћа јавности, могуће је већ на самом
почетку остварити укључење заинтересованих страна (група које имају интерес за квалитет,
дистрибуцију и одрживо обезбеђивање и коришћење локалних услуга) у процес управљања
комуналним отпадом.
Кључне заинтересоване стране за реализацију управљања отпадом обухватају:
становнике, скупљаче отпада, групе за заштиту животне средине (НВО), заинтересоване
грађане и локалне званичне представнике, с тим да се ова листа може и проширити.
Кроз учешће јавности треба да се оствари опште разумевање међу свим учесницима,
спознаја проблема које износе становници, разматрање варијантних решења и доношење
одлуке.
Почетни стадијум реализације Локалног плана управљања комуналним отпадом
највише мотивише на учешће оне представнике заједнице који су свесни потребе оваквог
решавања питања комуналног отпада. Потом се укључују групе становника које се
супротстављају планским решењима и оне покушавају да привуку на своју страну политичку
подршку као и јавност која је генерално окупирана тиме у којој мери дато решење представља
ризик по здравље становништва.
Оно што се показује као општи тренд је да са приближавањем коначној одлуци, учешће
јавности постаје масовније јер су потенцијалне добробити и трошкови реализације Локалног
плана све уочљивији.

7.2. Оцена утицаја имплементације локалног плана управљања
отпадом на повећање нових радних места, побољшање
здравља становништва и др.
Гледајући из садашње ситуације, однос локалних власти према плану управљања
отпадом и изградњи нове регионалне депоније и трансфер станице са рециклажним двориштем
и имплементацији пројекта је позитиван. Локалитет трансфер станице није у супротности са
перспективним плановима развоја града.
Изградња трансфер станице и нови принцип управљања отпадом нуди могућност
запошљавања десетак нових радника на здравој тржишној основи као и побољшање путне
инфраструктуре. Осим тога набавком нових возила за сакупљање отпада и нових контејнера,
проширењем територије за сакупљање отпада, и увођењем примарне сепарације отпада, и у
оквиру ЈКП Стари град се отварају могућности за нова радна места. У систем сепарације отпада
на извору настанка и у рециклажу истог укључиће се и приватни сектор, током реализације
плана у све већем броју, па ће се и на овај начин број становништва које остварује приход у
сектору управљања отпадом значајно повећати. Може се проценити да ће имплементацијом
локалног плана управљања отпадом отворити се минимум 30 нових радних места у првих три
године.
Санација постојећих депонија - сметлишта као и затварање и санација постојеће
депоније Дудара имаће позитивни утицај на животну средину Града Шапца, али и на
побољшање здравља становништва, нарочито оног дела становништва које живи у непосредној
близини сметлишта. Зауставиће се даље загађење реке Саве отпадним водама из депоније
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Дудара и дивљих сметлишта која се налазе поред површинских токова. Њиховим затварањем
зауставиће се и даље загађење подземних вода и земљишта, а тиме директно ће се спречити
појава инфективних болести код домаћих животиња и код становништва. Индиректно то ће
утицати и на смањење трошкова за санацију инфективних болести у граду Шапцу.
Све активности предвиђене планом јесу у складу са позитивним законским прописима
што гарантује задовољавајући ниво заштите животне средине и заштите здравља и запослених
на управљању отпадом и станоништва. Прописно управљање опасним и медицинским отпадом,
одвојено сакупљање и одговарајући третман истих, одојено сакупљање и третман посебних
врста отпада, ће директно утицати на мањи број оболелог становништва и на смањење
могућности за појаву инфективних болести.
Свакако да потенцијално постоји велики број препрека за увођење неопходних промена
садашњих институционалних структура. Присутна је или ће бити присутна жеља за
задржавањем непромењеног стања, традиционални недостатак финансијских средстава али и
недостатак људског потенцијала, набавка нове и замена застареле опреме и др.
Све ово од самог почетка мора бити брига новог регионалног предузећа, ЈКП предузећа
Стари град и Града Шапца. У том смислу, треба одмах развити стимулативне, казнене и
едукативне мере. Основ свега мора бити начело - загађивач плаћа и аплицирано на конкретну
ситуацију стриктно и максимално примењивање позитивних законских прописа али и
сагледавање ЕУ регулативе којој Република Србија приступа. Само добро осмишљеним планом
и мерама активности омогућиће се да предвиђени систем квалитетно функционише па чак и
дуже него што се у овом тренутку процењује.
Важно је схватити да процеси планирања и доношења одлука не могу тећи једногласно
и линеарно ако се желе узети у обзир реакције грађана и отворити могућност за промене
планова након њихове презентације. У том случају, “feedback” у процесима треба размотрити.
Захтевано побољшање у управљању отпадом има три димензије: (I) контрола трансфер
станице у смислу дневне праксе доброг управљања да би се смањили проблеми непријатности и
стална контрола да би се спречиле појаве акцидената; (II) ефикасан мониторинг постројења и
околине који иде даље од једноставног прикупљања података у циљу обезбеђивања трајних
записа и анализа довољних за одређивање и предвиђање утицаја на околину; и (III) директно
подстицање и охрабрења смањења отпада, активности на рециклажи и поврату вредности с
циљем укључења јавности у одлучивање о трошковима и користима таквих активности.
Док постоји значајан јавни притисак (и потреба) за конструктивнијим приступом
испитивању природе и мере односа узрока и последице, такође постоји и потреба да они који
врше процену буду много отворенији у погледу инпута података, транспорта и коришћених
модела исхода, основа за предвиђање дозираног одговора, и неизвесности процене ризика.
Такође постоји потреба за отворенијом јавном расправом о критеријумима за прихватљив
ризик.

7.3. Дефинисање одговорности и обавеза свих учесника
управљања отпадом и између локалних самоуправа.




Кључни утицај на побољшање управљања отпадом имају:
Законске реформе у области отпада
Законске реформе у области регионализације и децентрализације Републике Србије
Реструктуирање комуналних предузећа и поступак приватизације

Законске реформе у области управљања отпадом
Законске реформе у области управљања отпадом ће дати институционални оквир
унапређењу управљања отпадом и олакшати регионализацију. Усклађивање закона Републике
Србије са законима ЕУ помоћи ће општинама да побољшају управљање у свим деловима
управљања отпадом, тј. у прикупљању, сепарацији, транспорту, наплати трошкова,
субвенцијама итд.
У Закону о управљању отпадом, уређивање ове области је дефинисано у свим кључним
деловима. У Закону је регулисано планирање, субјекти, одговорности и обавезе у управљању
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отпадом, организовање управљања отпадом, дозволе, надлежност општина, управљање
комуналним и опасним отпадом, као и посебним токовима отпада, организација управљања
отпадом, прекогранично кретање отпада, извештавање о отпаду и база података, финансирање
управљања отпадом, надзор и итд.
У делу који се односи на планирање, Влада је обавезна да изради националну стратегију
у комбинацији са акционим планом. Регионалне планове управљања отпадом ће припремити
две или више општина, док ће локални план управљања отпадом израдити општина/град.
Планирани временски рок за све те планове биће 10 година са преиспитивањем/ажурирањем на
половини тог периода.
Део који се односи на субјекте, закон прави разлику између страна које су обавезне да
одреде услове за управљање чврстим отпадом и страна које су укључене у само управљање
чврстим отпадом. У прву категорију спадају Република, аутономна покрајина, општина или
град, Агенција за заштиту животне средине и овлашћена професионална организација за
испитивање отпада и друге организације у складу са законом, док друга категорија обухвата
произвођаче, власнике и превознике отпада, као и оператере постројења за третман отпада и
оператере депонија.
Дозволе за управљање отпадом су неопходне за:
а.
Сакупљање;
б.
Транспорт;
ц.
Складиштење;
д.
Третман, и
е.
Одлагања отпада.
Министарство издаје дозволе за рад на територији више општина. Оператер подноси
захтев за добијање дозвола, а Министарство обавештава подносиоца и јавност о пријему
захтева за издавање дозволе у року од 15 дана од пријема захтева. За трансфер станицу дозволу
издаје град Шабац.
У делу закона који се односи на Извештавање, општине које су усвојиле Регионални
план управљања отпадом подносе извештаје Министарству о његовој реализацији сваке две
године. Министарство подноси Скупштини годишњи извештај о заштити животне средине.
Произвођачи и власници отпада морају да воде дневну евиденцију о отпаду и да
подноси редовне годишње извештаје Агенцији за заштиту животне средине о отпаду који је
испоручен у постројење за управљање отпадом (у овом случају на трансфер станицу и на
регионалну депонију), материјалима за рециклажу и о отпаду и другим материјалима који су
одвезени из постројења (у овом случају из трансфер станице). Агенција са своје стране подноси
извештаје Министарству. Министарство је обавезно да одржава базу података о управљању
отпадом. Ова база података мора да садржи податке о квалитету, количини и врсти отпада,
постројењима, складиштењу, третману и одлагању отпада, дозволама које су издате за рад
постројења и дозволама за увоз, извоз и транзит отпада.
Надзор и инспекција
Министарство надзире рад Агенције за заштиту животне средине, аутономне покрајине,
општина и овлашћених правних лица. Инспекцију обављају инспектори за заштиту животне
средине из надлежног Министарства. Општинама се поверава инспекција сакупљања и
транспорта, као и привременог складиштења, инертног и неопасног отпада, на локацији
произвођаћа, односно власника отпада, за које надлежни орган издаје дозволу. У вршењу
послова инспекцијског надзора у свим општинама па и у граду Шапцу, инспектор има право и
дужност да проверава и контролише нарочито:
1)
спровођење и ажурирање планова управљања отпадом;
2)
спровођење и ажурирање радног плана трансфер станице и других постројења;
3)
употребу и коришћење одговарајућих технологија и ефикасног коришћења
сировина и енергије;
4)
управљање отпадом у постројењима која стварају отпад, примену мера и
поступака за смањење његових количина или опасних својстава, класификацију, сакупљање,
складиштење, третман, транспорт и одлагање отпада;
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5)
техничке карактеристике и капацитете, организацију и рад трансфер станице и
других постројења, укључујући мониторинг, методе третмана и мере предострожности у складу
са условима утврђеним у дозволи;
6)
испуњеност услова за изградњу и рад постројења за складиштење, третман и
одлагање отпада;
7)
поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у току
његовог кретања;
8)
испуњеност услова за рад, затварање и рекултивацију постојећих дивљих
сметлишта и депоније Дудара и надзор над депонијом после њеног затварања у периоду од
најмање 30 година;
9)
поступак класификације, складиштења, паковања, обележавања и транспорта
опасног отпада, у складу са овим и другим законом;
10)
поступање са отпадом у складу са прописаним обавезама управљања посебним
токовима отпада;
11)
примену прописаних мера и поступака за спречавање удеса и у случају удеса;
12)
прописане забране и ограничења;
13)
рад лица одговорног за управљање отпадом и квалификованог лица одговорног
за стручни рад у трансфер станици и другим постројењима;
14)
вођење и чување прописане евиденције са подацима о пореклу, одредишту,
третману, врсти и количини отпада;
15)
спровођење других прописаних мера и поступака управљања отпадом.
Законске реформе у области регионализације и децентрализације Републике
Србије
Законске реформе у области децентрализације Републике Србије се очекују. Тренутно
не постоји законска регулатива која забрањује оснивање регионалних јавних предузећа, али
непостоји ни законска регулатива која ту област регулише. Формирање регионалних предузећа
је засновано на танким уговорима о сарадњи без стриктне поделе одговорности, надлежности,
права и свих оних чиниоца који одређују ову област у Европи. Након закона који ће
децентрализовати Републику Србију, али и одредити све потребне чиниоце за регионалну
сарадњу општине ће много лакше и сигурније моћи да се удружују ради решавања питања
отпада али и осталих сервиса који се могу лакше изводити ако је у питању регионални приступ
решавању проблема.
Будући да институционални оквир чини структура, организација и капацитет
одговорних институција и да институционално јачање и планирање представљају услов за
развој система управљања отпадом и ефикасно спровођење закона, промене се односе на:
- поделу функција и одговорности између локалних (општинских), регионалних
(међуопштинских) и републичких органа и организација;
- усклађену организацију и повезаност институција одговорних за управљање отпадом,
њихову координацију и повезаност са другим секторима, као и јачање њихових
кадровских и техничких капацитета;
- планирање управљања отпадом и финансијско управљање;
- укључивање невладиних организација и организација потрошача у организациону
структуру управљања отпадом;
- укључивање приватног сектора у организациону структуру управљања отпадом и
могући облици партнерства
Подела одговорности и децентрализација
Ефикасност спровођења закона и успешност организације управљања отпадом зависе од
поделе функција и одговорности између локалних, регионалних и републичких органа и
организација. Подела одговорности мора бити рационална и јасно дефинисана. Савремени
захтеви у управљању отпадом упућују на децентрализацију власти и преношење надлежности
са републичких на покрајинске, односно локалне власти, јачање локалних структура, њихову
самосталност и преузимање потпуне одговорности за организацију управљања отпадом на
својој територији. Промену у надлежностима прати дистрибуција (уступање) финансијских
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прихода Републике ради обезбеђења организационих и функционалних капацитцта локалних
заједница и повећања инвестиционог потенцијала за развој система управљања отпадом.
Обезбеђење самосталности и преузимање одговорности локалних власти за избор
развојних и практичних модела управљања отпадом, гарантује ефикаснији и флексибилнији
систем за задовољење потреба локалног становништва односно систем усаглашен са локалним
интересима - специфичностима. Такође, у хијерархији надлежности, поред права надзора,
неопходно је унапредити облике сарадње и координације републичких, регионалних и
локалних власти у погледу свих мера и поступака управљања отпадом.
Јачање институционалне структуре и секторска интеграција
Јачање институционалних структура локалних заједница чине организационе и
функционалне промене органа и тела надлежних за управљање отпадом. То значи да је у
општини потребно планирати кадрове и формирати организациону јединицу са описом послова
за спровођење свих мера и поступака управљања отпадом, а нарочито за:
1. праћење стања, припрему и имплементацију локалних планова управљања отпадом и
посебних програма (сакупљање опасног и других отпада из домаћинства, смањења
биодеградибилног и амбалажног отпада у комуналном отпаду, поступања са отпадом за који су
прописани посебни токови, развијање јавне свести и др.);
2. припрему и обраду података за одређивање локације постројења за привремено
складиштење и чување отпада, постројења за третман, односно одлагање отпада, укључујући
техничке захтеве за пројектовање објеката и организовање активности;
3. координацију организације управљања отпадом између општине, регионалних органа
и тела или предузећа, комуналних и других правних и физичких лица укључених у регионални
или локални систем управљања отпадом;
4. планирање буџета (изворе финансирања и процену трошкова), припрему предлагање
и извршење финансијских планова;
5. издавање одобрења, дозвола и других прописаних аката;
6. сарадњу са другим надлежним службама у општини, другим општинским управама
укљученим у регионални план управљања отпадом, надлежним министарствима, агенцијом и
др;
7. сарадњу са представницима привредних друштава, предузећа, удружења, стручних
институција, невладиних и других организација које се баве заштитом животне средине,
укључујући и организације потрошача, у реализацији наведених програма;
8. надзор и контролу, као и друге послове у складу са законом и локалним, односно
општинским прописима.
Приликом планирања и организовања службе (организационе јединице) за обављање
наведених послова општинска управа се стара о усклађивању начина рада ове службе са радом
осталих релевантних сектора у општини (планирање и изградња, заштита животне средине,
земљишта, вода, послови привреде, финансија и др.), као и усклађивање рада са
међуопштинским, регионалним органом, телом или предузећем, у складу са обавезама које
произилазе из одлука општинске управе, посебно одлука везаних за имплементацију
регионалног плана управљања отпадом.
Општинска управа идентификује број и структуру кадрова према дефинисаним
обавезама и одговорностима, узимајући у обзир потребу за остваривањем самосталности и
висок ниво компетентности. Институционалне промене, са аспекта ефикасности управљања
отпадом, зависе од одлучности општинске управе у погледу промена у организационој
структури, као и у обезбеђењу кадровског капацитета и унапређењу техничке опремљености
службе одговорне за управљање отпадом и у том смислу општинске власти захтевају подршку
целе локалне заједнице.
Организација општинске службе (организационе јединице) за управљање отпадом
приоритетно је у функцији ефикасног спровођења закона и других прописа у сектору отпада,
при чему треба имати у виду обавезе које нас очекују у процесу придруживања ЕУ и припрему
надлежних институција за нове одговорности и интегрисан приступ у доношењу и спровођењу
одлука
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У краткорочном периоду треба развити додатне програме за обуку административних
капацитета у општинама. Ови програми треба да буду посебно посвећени опцијама и доброј
пракси за увођење раздвајања отпада; третмана и коначног одлагања комуналног отпада;
управљање грађевинским и другим врстама отпада (коришћеним уљима, ислуженим возилима,
утрошеним батеријама и акумулаторима, флуоресцентним лампама итд).
На локалном нивоу неопходно је јачање капацитета за спровођење поверених
надлежности у области заштите животне средине. У овом периоду је неопходно радити на
изградњи и јачању капацитета општинских служби, јавних предузећа и инспекције у области
заштите животне средине ради примене националних и локалних прописа. У том смислу у
граду Шапцу потребно је формирање Секретаријата за заштиту животне средине, Фонда за
заштиту животне средине. Јединице локалне самоуправе, па и град Шабац, биле су дужне да до
31. децембра 2009, отворе буџетске фондове за заштиту животне средине, и ускладе важеће
прописе о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, а према Закону о заштити
животне средине. Буџетски фондови се оснивају како би се финансирали акциони и санациони
планови у складу са програмом заштите животне средине на територији локалне самоуправе, и
да би се поједини буџетски приходи и расходи у области заштите животне средине водили
одвојено, ради остваривања циљева предвиðених законом и другим прописима и актима.
Средства фонда се обезбеђују из накнада за заштиту и унапређење животне средине, као и из
накнада за коришћење природних вредности, накнада за коришћење подручја од посебног
интереса и накнада за загађивање животне средине, а преко Фонда за заштиту животне средине.
Потребно је и јачање капацитета инспекцијске службе надлежне за спровођење
мониторинга у области заштите животне средине и санитарног надзора. Надзор над
спровођењем градских одлука које се односе на комуналне делатности, хигијену и чистоћу,
сада је поверен надлежном градском органу комуналне инспекције и инспекторима заштите
животне средине. Град Шабац је, у складу са новим Законом о комуналној полицији бр. 51/09, у
поступку образовања комуналне полиције, која би требала да буде на улицама Града од
септембра 2010. Са комуналном полицијом повечаће се активности у области бриге о чистоћи
града. Комунални полицајци ће имати овлашћења да санкционишу све грађане који не буду
располагали комуналним отпадом према важећим прописима.
Предузећа се морају усагласити са донетим законима у области управљања отпадом и
заштите животне средине, сва индустријска предузећа ће морати да користе најбољу доступну
технологију.
Методе планирања и финансијско управљање
Регионално планирање представља имплементацију стратешких циљева дефинисаних у
Националној стратегији управљања отпадом. Градови Шабац и Сремска Митровица
регионалним планом одређују дугорочну политику региона у погледу рационалног и одрживог
поступања са отпадом и дефинишу заједничке циљеве у управљању отпадом. У оквиру
регионалног плана, као модела ефикасног оперативног планирања, садржани су подаци и
процене о врстама, количинама и пореклу отпада који ће бити искоришћен или одложен не
територији која је обухваћена планом, опрема, локација постројења, моделовање, обезбеђење
мониторинга, евалуације и ревизије плана.
Заједнички циљеви два града у управљању отпадом биће дефинисани споразумом
скуппштина под условима утврђеним законом. Споразумом скупштине јединица локалне
самоуправе уређују:
1. поступак израде и доношења регионалног плана (његову садржину и рокове);
2. међусобна права и обавезе у обезбеђењу услова за обављање послова управљања
отпадом, изградњу и рад постројења, укључујући финансирање;
3. права и обавезе комуналног и другог правног лица или физичког лица у вршењу
комуналних делатности;
4. оснивање и утврђивање функција међуопштинског, регионалног органа, односно тела
или предузећа, одговорног за руковођење и спровођење плана, координацију учесника и
усклађивање процедура;
5. облике и моделе партнерских аранжмана између јавног и приватног сектора (тендери,
уговори, концесије и др.), укључујући раздвајање појединих делатности, посебно сакупљање и
транспорт од третмана, односно одлагања;
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6. начин доношења одлука у случају несагласности о појединим питањима у вези са
управљањем отпадом;
7. друга питања од значаја за организацију и спровођење управљања отпадом.
Међуопштинско, регионално предузеће, одговорно за руковођење и спровођење плана и
координацију учесника обавља активности утврђене оснивачким актом, односно одлукама
скупштина јединица локалне самоуправе у региону, а нарочито:
- изградњу и рад регионалне депоније;
- изградњу и рад трансфер станица или сакупљачких центара;
- сакупљање отпада из домаћинства и другог отпада;
- сакупљање рециклабилних материјала или њихово издвајање из комуналног отпада;
- развој и унапређење активности у будућности (компостирање, рециклажа и прерада,
коришћење енергије, биогаса и др.).
Планирање и успостављање финансијски обезбеђеног и доступног система сакупљања
(укључујући сепарацију) и транспорта отпада, изградње и рада постројења је изазов за оба
града. Ово условљава предузимање мера за подстицање сарадње међу два града са циљем
испуњења њихових одоговорности. Ово ће подржати побољшање система управљања отпадом
у оба града и приступ неопходним технологијама и техничкој инфраструктури уз помоћ
регионалних иницијатива по цени доступној за становништво.
Финансијско управљање у оквиру регионалног плана подразумева одређивање цена
услуга и прикупљање накнада за услуге управљања отпадом које организују оба града преко
регионалног предузећа, припрему и планирање буџета према стварним трошковима и реалним
потребама, као и инвестирање у изградњу и опремање депоније, трансфер станице и других
постројења или унапређење делатности управљања отпадом. Финансијско управљање директно
зависи од опредељења скупштина оба града у погледу модела на којима ће се заснивати однос
јавног и приватног сектора и обезбеђења услова конкуренције.
Укључивање приватног сектора
Дијалог са приватним сектором у управљању отпадом је неопходан да би се постигла
размена информација и трансфер знања са циљем да се побољша ефикасност урпављања
отпадом. Од највеће важности је:
 Информисати јавност и индустрије на званичној основи и укључити их у процес
доношења одлука за питања управљања отпадом;
 Организовати курсеве из управљања отпадом за приватни сектор;
 Увести системе управљања заштитом животне средине ЕМАС и ИСО 14001;
 Подстицати постизање договора са различитим индустријама уместо директних
административних мера.
Однос јавног и приватног сектора требало би да одигра кључну улогу у обезбеђивању
ефикасног система управљања отпадом. Поред неспорних података о неодговарајућој техничкој
опремљености постојећих комуналних предузећа, недостатку изграђених и опремљених
постројења за третман, односно одлагање отпада, стоје и чињенице о неефикасној организацији
и немогућности друштвених организација да значајније инвестирају у сектор отпада због
нагомиланих других проблема и приоритета. Укратко, оцена стања у овој области је неразвијен
систем управљања отпадом и низак квалитет услуга.
Из разлога економичности и ефикасности равноправно са постојећим ЈКП град Шабац
би требало да укључи и приватни сектор у организацију управљања отпадом подстицањем
конкуренције.





Реструктуирање комуналних предузећа и поступак приватизације
Реструктуирање јавних предузећа је неопходно из следећих разлога:
Велики утицај политике на управљање
Мале могућности за квалитетно планирање и припрему инвестиција
Велики број запослених у административном сектору

Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

232

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу




Мали капацитет за инвестирање
Старост возила, набавка малог броја возила што поскупљује инвестиције
Ипак многа јавна предузећа за управљање отпадом успевају да функционишу на
задовољавајући начин, али у случају непостојања агенција за оцену квалитета рада јавних
комуналних предузећа (benchmarking) није могуће дати оцену да ли је њихов рад ефикасан или
не. Трансформација комуналних предузећа мора бити вођена са националног нивоа и један од
могућих начина је свакако и приватизација.
Приватизација или улазак стратешких партнера се већ догађа у појединим општинама
али без јасне стратегије државе. Општине су остављене саме да одлуче да ли да приватизују
комунална предузећа или да их оставе у јавном градском власништву (по новом уставу уведена
је категорија градског власништва, пре доношења новог устава, власништво је било државно
али је дато општинама на управљање). Трансформација и приватизација морају бити вођени са
националног нивоа и након тога пренети на регионални, у супротном могуће су велике
последице, непостојања националне стратегије у овој области.
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8.НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ И МЕРА
Локални план управљања отпадом за Шабац омогућава оквир за покретање система
управљања отпадом у региону Шапца. Међутим, сагледава се да имплементација краткорочних
и дугорочних акција укључује партнерство са јавним предузећима, приватним сектором,
локалним властима, НВО и др. Регионални план управљања отпадом такође обезбеђује оквир за
инвестирање и за друге планове и иницијативе. Кључни задаци укључују:
- Дефинисање Локалног плана
- Обезбеђење фондова за израду Локалног плана
- Имплементација Локалног плана
- Мониторинг Локалног плана
- Подршка и усаглашавање са Националном стратегијом управљања отпадом и
регионалним планом управљања отпадом.
Одговорност за достизање циљева Регионалног плана је на локалним властима које
треба јасно да идентификују како да се свеукупни циљеви најприхватљивијих опција за
животну средину поделе између чланица које чине Регион.
Локалне власти, организације које се баве отпадом и локални произвођачи отпада ће
одржавати партнерски однос и бити одговорни за развој и ревидовање акционог плана. Локалне
власти ће:
- Омогућити текуће потребе и координацију ради обезбеђења иновирања локалног плана
према Регионалном плану управљања отпадом
- Извештавати о годишњем напредовању имплементације Локалног плана
- Вршити имплементацију најприхватљивијих опција за животну средину у Локалном
плану
- Вршити импелментацију акција у Локалном плану
- Вршити мониторинг и ревизију имплементације Локалног плана

8.1. 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 у хијерархији у складу
са принципима Регионалног плана управљања отпадом. Локални индикатори ће такође
допринети дајући свеукупно сагледавање управљања отпадом.
Годишњи извештај о имплементацији плана треба да буде достављан градској
Скупштини, са кратким приказом развојног плана за наредну годину. То ће осигурати да
Локални план остане актуелан. На тај начин ће бити означен напредак и обележена кључна
питања која треба разматрати у наредном периоду. Процес избора најприхватљивијих опција за
животну средину је озбиљан и осетљив процес, који укључује локалну самоуправу и велики
број кључних заинтересованих страна. Локални план управљања је потребно ревидовати након
пет година. Циљ ревидовања је провера најбољих прихватљивих опција за животну средину
зависно од социјалног, економског, технолошког и институционалног развоја.
Развој најбољих прихватљивих опција за животну средину је део интегралног процеса
планирања политике заштите животне средине, који треба да доведе до побољшања начина
поступања са отпадом.
Да би се осигурало да Локални план управљања отпадом постане стварност, основно је
праћење и извештавање о његовој имплементацији. Широки обим заинтересованих страна има
кључну улогу не само у имплементацији акционог плана, већ и у мониторингу и извештавању о
учињеном напретку и одржавању партнерства које је било у средишту развоја до данас.
Предложени су индикатори који ће створити национални оквир за мониторинг заједно
са идентификованим изворима информација који могу бити коришћени за прикупљање
годишњих података за потребе извештавања:
- Количине отпада морају бити познате за ефективно даље планирање (одложен и
третиран отпад).
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-

-

Праћење третмана отпада према индикативним количинама успостављеним према
Националној стратегији и Регионалном плану
Пораст отпада и категоризација према Каталогу отпада
Количина третираног отпада:
 рециклажа или компостирање
 искоришћење енергије
 депоновање
Удео сакупљеног комуналног отпада из контејнера за одвојено сакупљање
Удео биоразградивог отпада:

8.2. Извештавање јавности
Сврха и циљ учешћа јавности се може представити у следећим ставкама:
- информисање заинтересованих страна
- прикупљање нових података, мишљења и страхова
- транспарентност доношења одлука
- појачава одговорност код доношења одлука
- јача поверење јавности у пројекте заштите животне средине
Начин извештавања јавности
- путем локалних листова
- путем електронских медија
- јавних презентација и расправа
- стављањем на увид документације
- јавна књига
- електронска база података
Заинтересоване стране
- локално становништво угрожено пројектом
- корисници пројекта
- Владини органи и организације
- НВО
- остали (донатори, приватни сектор, научна јавност...)
Активности медија:
- Афирмација медија за еколошке теме;
- Организовање манифестација од ширег значаја;
- Сарадња са медијима и представљање пројекта сепарације отпада на извору
настанка најширој заједници;
- Организовање наменских емисија на радију и телевизији;
- Спремање извештаја за штампане и електронске медије.
Активности локалне заједнице:
- Акције усмерене ка ученицима школа;
- Акције усмерене ка становницима општине;
- Истраживање ставова локалног становништва;
- Огласне кампање локалног комуналног предузећа које дистрибуира уплатнице
комуналне наплате;
- Волонтерске акције од врата до врата;
- Спољно оглашавање акција;
- Рад на креирању корпоративне културе;
- Осмишљавање едукационих програма за запослене;
- Едукација запослених;
- Обележавање значаја еколошких датума.
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8.3. Приказ начина достављања притужби
Заштита права на еколошку информацију као и права грађана и организација да
учествују у одлучивању о питањима која се тичу животне средине, сама по себи не би се могла
остварити, кад не би постојале правне могућности да грађани или организације грађана покрену
поступак за заштиту ових права у случајевима када су им надлежни органи ускратили та права.
Приступ правосуђу регулисан је чланом 9. Архуске Конвенције, који предвиђа, поред
осталог, да свака страна уговорница:
1. У оквирима свог националног законодавства обезбеди да свако лице које сматра да је
његов захтев за еколошким информацијама одбијен, неадекватно испуњен у целини
или делом, или да надлежни орган није поступио у складу са одредбама овог члана,
„има право на поступак ревизије пред редовним судом или неким другим законом
установљеним телом.“ (чл.9.тач.1). уколико је националним законодавством
предвиђена тaква сусдка ревизија, државе стране уговорнице су дужне да лицу у
питању обезбеде такође приступ експедитивном поступку установљеним законом
бесплатно или уз малу надокнаду, „поновног разматрања од стране јавне власти или
ревизије од стране непристрасног тела које није суд“ (чл.9.тач.1).
2. Свакој заинтересованој групи грађана омогући остваривање права на исти поступак у
циљу остваривања „суштинског и процедуралног легалитета сваке одлуке, чињења
или нeчињења“ који се тичу учешћа јавности у доношењу одлука о посебним
активностима (наведеним у чл.6). Које се све групе грађана могу сматрати
заинтересованим? То су према одредбама тач.2.члана 9. Архуске Конвенције: а) оне
које имају довољан интерес, или б) којима је угрожено неко право, кад је то управно
процесним правом стране уговорнице предвиђено као обавезан предуслов. Довољан
интерес и „угроженост права“ се одређује у складу са условима које прописује
национално законодавство. При том је важно истаћи да се у Конвенцији посебно
наглашава да ће се „интерес било које невладине организације која испуњава услове
из члана 2. Став 5 (односно све невладине организације које се баве животном
средином и које испуњавају услове за рад невладиних организација предвиђене
националним прописима земље у питању), сматрати довољним, такође и да ће се
сматрати да такве организације имају права која могу бити угрожена у складу са
поменутом тачком б.
3. Обезбеди припадницима јавности приступ управним и судским поступцима за
оспоравање чињења или нечињења приватних лица или јавне власти који су у
супротности са националним еколошким правом (чл.9.тач.3).
4. Обезбеди одговарајуће и делотворне правне лекове, укључујући ту и судски налог за
обуставу по животну средину штетних радњи. Поред тога правни поступак треба да
буде поштен, правичан, благовремен и не недостижно скуп. Одлуке судских органа
треба да буду у писменој форми, а поред тога одлуке судова, а кад год је то могуће и
других тела треба да буду доступне јавности (чл.9.тач.4).
5. Обезбеди да јавности буду доступне информације о могућности покретања судских и
управних поступака, као и успостави одговарајуће механизме за пружање правне
помоћи којима би се „одстраниле или умањиле финансијске и друге препреке
доступности правосуђу (чл.9.тач.5).
Надлежне инстутиције којима се грађани могу жалити су судови и органи управе у
зависности од околности конкретног случаја, односно од чињенице о каквој се врсти повреде
права ради. У Србији судови су организовани као судови опште надлежности (општински,
окружни и врховни суд Србије) и као трговинскки судови. Према Закону о општем управном
поступку органи управе могу бити општински, градски, покрајински и републички.
Поред тога треба имати у виду да у Србији постоји институција омбудсмана чија је
суштина у томе да се обезбеди што боља и непосреднија заштита грађана од незаконитог,
неодговорног и неправедног рада државних органа и јавних служби.
Правна заштита у случају непоштовања права на еколошку информацију. Уставом
Србије одређује се да свако има право на једнаку заштиту својих права у законом утврђеном
Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

236

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

поступку, као и да се сваком јамчи право на жалбу или друго правно средство против одлуке
којом се решава о његовом праву или на закону заснованом интересу.
Према Архуској конвенцији члан 4.став2. предвиђа се да се информације о животној
средини имају ставити на располагање што је могуће пре, а најкасније у року од месец дана од
дана подношења захтева, осим ако количина и сложеност информација оправдавају продужење
рока за највише 2 месеца од дана подношења захтева.
Према одредбама Закона о општем управном поступку сматра се да је општи рок за
одговор надлежног органа управе 30 дана од дана подношења захтева. Ово у случају када није
потребно спроводити посебан испитни поступак и када не постоје други разлози за
одуговлачење поступка. У осталим случајевима овај рок може бити максимално два месеца.

8.3.1. Приказ начина достављања притужби за ЈКП „Стари Град“
Свако може да поднесе притужбу ЈКП-у „Стари Град“. ЈКП „Стари Град“ ће прегледати
све притужбе које су званично примљене. Притужбе ће бити прегледане и биће одлучено да ли
ће се даље разматрати. У случају да притужба није у вези са радом ЈКП-а или у случају да ЈКП
сматра да функционише у оквиру применљивих српских и међународних стандарда, притужба
неће бити даље процесуирана. У оваквим случајевима подносилац притужбе ће добити писмено
образложење.
У свим другим случајевима ЈКП ће истражити да ли није успело да ради у складу са
намераваним стандардима и, ако ниje, одредиће мере које се могу предузети како се то поново
не би десило.
Начин подношења притужбе ће бити јаван путем процеса јавних консултација и биће
задржан током припремних, грађевинских и оперативних активности.
Има неколико начина писања извештаја о притужбама:
1. Послати попуњени формулар за притужбу (видети формулар) на адресе на полеђини
формулара;
2. Контактирати директора ЈКП-а. Контакт подаци су дати такође на полеђини овог летка.
3. Звати ЈКП „Стари Град“ директно на телефонски број: .
4. Доставити попуњен формулар за притужбе у поштанско сандуче ЈКП-а.

Процес прегледања притужби
У неким случајевима је могуће решити притужбе одмах. Када то није могуће ЈКП
„Стари Град“ ће проћи кроз следећу процедуру:
Корак 1: Примити жалбу
Онда када добије попуњен формулар или буде обавештен о проблему, именоваће
одговорно лице за решавање притужбе.
Корак 2: Потврда пријема
Потврдиће пријем притужбе писменим путем у року од 10 дана по пријему притужбе. У
потврди о пријему ће навести име особе за контакт, њихов референтни број и очекивани рок за
разрешавање.
Корак 3: Испитивање
Настојаће да разуме разлог за сваку притужбу. Можда ће морати да контактира
подносиоца притужбе у том периоду.
Корак 4: Решавање
Када испита притужбу, подносиоцу захтева ће у писаној форми доставити резултате
истраге и предлог о редоследу корака ако буду уверени да је било који од њих неопходан.
Ако подносилац притужбе буде сматрао да је притужба решена на задовољавајући
начин, ЈКП ће то поделити са њим/њом потписивањем Изјаве о задовољењу (решавање
притужбе на обострано задовољство).
Ако се притужба не реши, биће поново процењена и са подносиоцем притужбе ће се
наставити разговар о томе да ли постоје још неки кораци који се могу предузети.
Корак 5: Накнадне активности
ЈКП „Стари Град“ може ступити у контакт са подносиоцем притужбе у каснијој фази
како би се осигурало да њихов рад и даље не представља проблеме. ЈКП „Стари Град“ ће
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проверити све притужбе и биће одговорно за то да план сигурно буде урађен и интерно одобрен
од стране Управног одбора ЈКП-а (и ако је сврсисходно, дискутовати о томе са подносиоцем
притужбе) чим буде у разумној мери изводљив за решавање било које нерешене притужбе.
Циљ овог плана ће бити да све нерешене притужбе реши на брз и фер начин.

Поверљивост и анонимност
У случају упита, ЈКП „Стари Град“ ће штитити идентитет подносиоца притужбе и он
неће бити откривен без пристанка подносиоца притужбе. Детаљи о подношењу и тврдњама ће
бити задржани у оквиру тима задуженог за истраживање ових питања.
Међутим, може доћи до проблема у ситуацијама где неће бити могуће решити ствар без
откривања идентитета подносиоца захтева (нпр. у случајевима где се тражи давање исказа на
суду). Истражни тим ће дискутовати са подносиоцем захтева да ли и како је најбоље наставити.
У случају да подносилац притужбе не открије свој идентитет ЈКП-у „Стари Град“, може
бити теже разматрати случај, заштитити позицију подносиоца притужбе или дати повратну
информацију.
Ако подносилац притужбе инсистира на анонимној притужби, мораће да обезбеди
значајне чињенице и податке да би истражни тим могао да разматра случај без било какве
помоћи.

Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

238

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

9.

АНАЛИЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ, ОРГАНИЗАЦИОНИХ
И КАДРОВСКИХ МОГУЋНОСТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ И
ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ СИСТЕМА
УПРАВЉАЊА
СА
УКЉУЧИВАЊЕМ
ПРИВАТНОГ
СЕКТОРА

9.1. Регулаторни оквир за имплементацију локалног плана
У циљу унапређења стања животне средине, потребно је усвојити и имплементирати
одредбе и стандарде ЕУ. Почетни период треба да обухвати регулаторну реформу, односно
развој стратешких докумената и инвестиционих планова на локалном нивоу, на основу закона и
прописа који су донети. У том смислу потребно је усвајање локалних стратегија и планова у
складу са националним стратешким документима.

9.1.1. Законска регулатива – кратак преглед закона и прописа у
области управљања отпадом
9.1.1.1 Прописи Републике Србије
1.

Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС, бр.36/09)

Овим законом уређују се: врсте и класификација отпада; планирање управљања
отпадом; субјекти управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом;
организовање управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; услови и поступак
издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и база података;
финансирање управљања отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за управљање
отпадом.
Циљ овог закона је да се обезбеде и осигурају услови за:
1) Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;
2) Превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним
коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности од његовог штетног
дејства на здравље људи и животну средину;
3) Поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада
и коришћење отпада као енергента;
4) Развој поступака и метода за одлагање отпада;
5) Санацију неуређених одлагалишта отпада;
6) Праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада;
7) Развијање свести о управљању отпадом.
Управљање отпадом заснива се на следећим начелима:
1) Начело избора најоптималније опције за животну средину
2) Начело близине и регионалног приступа управљању отпадом
3) Начело хијерархије управљања отпадом
4) Начело одговорности
5) Начело „загађивач плаћа”
Врсте отпада у смислу овог закона су:
1) Комунални отпад (кућни отпад);
2) Комерцијални отпад;
3) Индустријски отпад.
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У зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну
средину, отпад може бити:
1) Инертни;
2) Неопасан;
3) Опасан.
Управљање отпадом организује се на начин који не представља опасност по здравље
људи и животну средину. Ако правно, односно физичко лице поступа са отпадом супротно
овом закону и услед тога наступи опасност или ризик по здравље људи и животну средину,
Република Србија предузима хитне мере ради заштите здравља људи животне средине, односно
површинских и подземних вода, ваздуха, земљишта, биљног и животињског света.
2.

Закон о заштити животне средине ("Службени гласник Републике Србије", број
135/04),

Представља основни законски акт, којим се уређује заштита природе и животне
средине, прописују мере и поступци који се односе на испуштање загађујућих материја у
ваздух, воду и земљиште, дефинишу опасне, отпадне и штетне материје, одређује начин
поступања са отпадним материјама итд.
Основни подзаконски акти којима се регулишу поједине области у вези са отпадом су:










3.

Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних
материја ("Службени гласник Републике Србије" број 54/92) 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 Републике Србије", број 12/95) уређује начин поступања са
отпадима који имају својства опасних материја, начин вођења евиденција о врстама и
количинама опасних материја у производњи, употреби, превозу, промету, складиштењу
и одлагању и даје категоризацију отпада у складу са Базелском конвенцијом.
Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и
евидентирања података ("Службени гласник Републике Србије", број 30/97, 35/97)
одређује граничне вредности емисије штетних и опасних материја у ваздуху на месту
извора загађивања, начин и рокове мерења и евидентирања података о извршеним
мерењима.
Правилник о граничним вредностима, методама мерења емисије, критеријумима за
успостављање мерних места и евиденцији података ("Службени гласник Републике
Србије", број 54/92, 30/97) прописује граничне вредности емисије, емисије упозорења,
епизодног загађења ваздуха, методе систематског мерења емисије, критеријуме за
успостављање мерних места и начин евидентирања података и утицаја загађеног
ваздуха на здравље људи.
Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица ("Службени
гласник Републике Србије", број 60/94 и 63/94) прописује методологију за процену
опасности, односно ризика од хемијског удеса и опасности од загађивања животне
средине, о мерама припреме за могући хемијски удес и мерама за отклањање последица
хемијског удеса, као и начин вођења евиденције о врстама и количинама опасних
материја у производњи, употреби, превозу, промету, складиштењу и одлагању.
Закон о изменама и допунама закона о заштити животне средине ("Службени
гласник РС", број 36/09),

Изменама Закона о заштити животне средине дефинише се управљање опасним
материјама, услови и начин којим се обезбеђује смањење ризика од њихових опасних својстава
по животну средину и здравље људи и то у процесу производње, скалдиштења, коришћења и
одлагања. У закону су наведени и захтеви у погледу квалитета животне средине и захтеви у
погледу емисије, као и регистри извора загађивања животне средине.
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4.

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС",

број 36/09)

Одредбе овог закона примењују 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.
Циљ овог закона је да у складу са начелом одрживог развоја обезбеди:
очување природних ресурса;
заштиту животне средине и здравља људи;
развој савремених технологија производње амбалаже;
успостављање оптималног система управљања амбалажом и амбалажним отпадом у
складу са начелом поделе одговорности;
5) функционисање тржишта у Републици Србији;
6) превенцију стварања трговинских препрека, избегавање поремећаја и ограничења у
конкуренцији.
1)
2)
3)
4)

Основна начела управљања амбалажом и амбалажним отпадом јесу:
1) подела одговорности свих привредних субјеката у складу са начелом „загађивач плаћа”
током животног циклуса производа;
2) спречавање, односно смањење стварања амбалаже и амбалажног отпада, као и њихове
штетности по животну средину;
3) поновна употреба амбалаже, рециклажа и други облици поновног искоришћења и
смањење коначног одлагања амбалажног отпада;
4) добровољно споразумевање о управљању амбалажним отпадом.


5.

Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних
сировина ("Службени гласник Републике Србије", број 55/01) 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
Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", 36/09),

Применом овог Закона остварује се заштита, очување и унапређење биолошке,
геолошке и предеоне разноврсности, усклађивање људских активности, економских и
друштвених са одрживим коришћењем обновљивих и необновљивих природних ресурса, као и
прописи о начелима заштите природе.
6.

Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник Републике
Србије", број: 135/04)

Одређује врсте објеката, односно радова за чију се изградњу, односно реконструкцију и
извођење обавезно врши процена утицаја на животну средину, као и садржај, начин израде и
верификације студије.
7.

Закон о изменама и допунама закона о процени утицаја на
("Службени гласник РС", број:36/09)

животну

средину

Измена и допуна Закона о процени утицаја на животну средину одређује области за које
се врше пројекти процене утицаја (индустрија, туризам, управљање отпадом и комуналним
делатностима ).
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8.

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине
("Службени гласник Републике Србије, број: 135/04)

9.

Закон о потврђивању базелске конвенције о контроли прекораченог кретања
опасних отпада и њиховом одлагању ("Службени гласник Републике Србије Међународни уговори" број: 2/99)

10.

Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник Републике Србије", бр.
16/97 и 42/98)

Одређује комуналне делатности и уређује опште услове и начин њиховог обављања,
омогућава организовање и обављање комуналних делатности за две или више општина,
односно насеља.
11.

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број
72/09)

Уређује услове и начин планирања и уређења простора, уређивања и коришћења
грађевинског земљишта и изградње и употребе објеката.
12.

Закон о производњи и промету отровних материја ("Службени лист СРЈ, број:
15/95, 28/96, 37/02)

Врши производњу и промет отровних материја и надзор над производњом и прометом
отровних материја врше се под условима одређеним овим законом.

13.

Списак отрова чији су производња, промет и коришћење забрањени ("Службени
гласник Републике Србије, број: 12/00)
Закон о превозу опасних материја ("Службени лист СРЈ број: 24/94, 28/96,
21/99, 44/99 и 68/02)



Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају ("Службени
гласник Републике Србије", број 53/02) ближе прописује услове и начин обављања
превоза опасних материја у друмском и железничком саобраћају.



Уредба о заштити природних реткости ("Службени гласник Републике Србије", број
50/93,93/93)



Правилник о категоризацији заштићених природних добара ("Службени гласник
Републике Србије", број 30/92)



Правилник о начину обележавања заштићених природних добара ("Службени гласник
Републике Србије", број 30/92, 24/94, 17/96)

14.

Закон о геолошким истраживањима ("Службени гласник Републике Србије", број
44/95)
Уређује услове и начин извођења геолошких истраживања.

15.

Закон о водама ("Службени гласник Републике Србије", број 46/91, 53/93,
67/93, 48/94 и 54/96)

Прописује водопривредне услове и водопривредну сагласност за одређене индустријске
објекте из којих се испуштају отпадне воде, уређује обавезу изградње постројења за
пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење и испуштање отпадних вода, укључујући
индустријске и комуналне депоније.
16.

Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", 36/09),

Наведени Закон прописује субјекте заштите животне средине, мере и услове заштите од
буке у животној средини, мерење буке у животној средини, надзор и друга питања од значаја за
заштиту животне средине.
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17.

Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", 36/09),

Овим законом се одређују мере, начин организовања и контрола спровођења заштите и
побољшање квалитета ваздуха као природне вредности, као и управљање квалитетом ваздуха.
18.

Закон о санитарном надзору ("Службени гласник Републике Србије", број
125/04)

Уређује санитарне услове за локацију на којој се планира изградња објеката индустрије,
одлагања отпада и испуштања отпадних вода.
19.

Закон о здравственој заштити животиња ("Службени гласник Републике Србије",
број 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96 и 25/00)

Уређује мере спречавања појаве и ширења заразних болести и здравствене заштите
животиња, као и услове и начин нешкодљивог уклањања животињских лешева.


Правилник о начину нешкодљивог уклањања и искоришћавања животињских лешева
("Службени гласник СРС", број 7/81).



Правилник о условима које морају испуњавати објекти у којима се врши нешкодљиво
уклањање и прерада животињских лешева, кланичких конфиската и крви ("Службени
гласник СРС", број 7/81).

20.

Закон о концесијама ("Службени гласник Републике Србије", број 22/97, 25/97,
55/03)

Уређује услове, начин и поступак давања концесија за коришћење природног богатства,
добара у општој употреби за које је законом одређ ено да су у својини Републике Србије и за
обављање делатности од општег интереса као што је изградња, одржавање и коришћење
комуналних објеката ради обављања комуналних делатности, рок трајања концесије, поступак
давања концесије концесионим актом и јавним тендером, као и концесиону накнаду,
остваривање концесионих права и обавеза, оснивање и пословање концесионог предузећа.
21.

Закон о приватизацији ("Службени гласник Републике Србије", број 38/01 и
18/03)

Уређује услове и поступак промене власништва друштвеног, односно државног
капитала, прописује да се од средстава добијених продајом капитала издвајају средства за
заштиту животне средине и то: 5% за локалну заједницу и 5% за аутономну покрајину на чијој
територији је седиште субјекта приватизације, као и да се средства добијена по основу продаје
капитала могу користити за програме и пројекте развоја инфраструктуре аутономне покрајине,
односно локалне заједнице.

Остали подзаконски акти


Правилник о документацији која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз,
извоз и транзит отпада (Службени гласник РС бр. 60/09)



Правилник о уништавању неупотребљених отрова и амбалаже која је коришћена за
паковање отрова и о начину повлачења отрова из промета (Службени лист СФРЈ бр.
7/1983)



Правилник о начину уништавања лекова, помоћних лековитих средстава и медицинских
средстава (Службени лист СРЈ бр. 16/1994, 22/1994)



Правилник о начину нешодљивог уклањања животињских лешева и отпада
животињског порекла и о условима које морају испуњавати објекти и опрема за
сабирање, нешкодљиво уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за
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транспорт животињских лешева и отпада животињског порекла (Службени лист СФРЈ
бр. 53/1989)


Правилник о начину уништавања биљака за које су наређене мере уништавања
(Службени лист СРЈ 24/1998)



Правилник о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању пестицида и
ђубрива (Службени лист СРЈ бр. 35/1999, 63/2001)



Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и
евидентирања података (Службени гласник РС бр. 30/97 и 35/97)



Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних
материја (Службени гласник РС бр. 54/1992)



Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја
(Службени гласник РС бр. 12/1995)



Правилник о граничним вредностима мерења имисије, критеријумима за успостављање
мерних места и евиденције података (Службени гласник РС бр. 54/1992, 30/1999)



Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица (Службени
гласник РС бр. 60/1994, 63/94)



Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних
сировина (Службени гласник РС бр. 55/2001)



Правилник о опасним материјама у водама (Службени гласник СРС бр.31/1982)



Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета опадних вода
(Службени гласник СРС бр. 47/1983, 13/1984)



Правилник о начину нешкодљивог уклањања и искоришћавања животињских лешева
(Службени гласник СРС бр. 7/1981)



Правилник о условима које морају испуњавати објекти у којима се врши нешкодљиво
уклањање и прерада животињских лешева, кланичких конфиската и крви (Службени
гласник СРС бр. 7/1981)



Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају (Службени
гласник РС бр. 53/2002)



Национална стратегија управљања отпадом са програмом приближавања ЕУ (Влада
Републике Србије 2003.)

9.1.1.2.

Прописи ЕУ у области управљања отпадом

Директива Савета 2008/98/ЕC о отпаду (Оквирна директива)
Директива установљава оквир за управљање отпадом у ЕУ и хијерархију отпада
(превенцију или смањење производње отпада и његове штетности, искоришћење отпада,
укључујући рециклажу, поновно коришћење или коришћење отпада као горива). Основа за ову
Директиву је Стратегија ЕУ о отпаду. Од земаља чланица се захтева да установе интегралну и
адекватну мрежу постројења за одлагање, узимајући у обзир најбоље расположиве технологије
које не укључују превелике трошкове, у складу са специфичним циљевима као што је принцип
близине и самодовољности у одлагању отпада. Земље чланице треба да израде планове за
управљање који покривају посебно врсте, количине и порекло отпада који треба третирати или
одложити, опште техничке захтеве, све специјалне аранжмане који се односе на све
специфичне отпаде и одговарајуће локације и постројења за одлагање. Компаније или установе
које третирају, складиште или одлажу отпад за друго лице, морају обезбедити овлашћење од
надлежних органа које се односи посебно на врсте и количине отпада који треба да буде
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третиран, опште техничке захтеве и предострожности које треба да буду предузете. Принцип
"загађивач плаћа" се примењује на одлагање отпада да би се осигурало да су трошкови
одлагања отпада, створени од произвођача отпада или од власника отпада, који отпад носи на
сакупљање или одлагање. Системи за бележење података и извештавање морају бити
установљени за праћење мера које су предузете ради спровођења Директиве, а посебно
хијерархије управљања отпадом и националних планова за управљање отпадом и да се
обезбеди да су прикупе подаци о називу, адреси, врсти и количини отпада којим се рукује за
свако постројење за одлагање опасног отпада.

Директива Савета 99/31/ЕC о депонијама отпада
Директива 1999/31/ЕС о депонијама отпада забрањује на територији ЕУ депоновање
појединих врста опасног отпада, течних отпада и гума. Директива поставља за циљ редуковање
депонованих количина биоразградивог комуналног отпада. Директивом се захтева да сав отпад
мора бити третиран пре депоновања, тј. забрањује се депоновање нетретираног отпада. Овом
директивом о депоновању отпада уводи се класификација депонија, према врсти отпада за коју
је намењена, на депоније за опасан, неопасан и инертан отпад. У директиви се уводи забрана
одлагања за:







биоразградив отпад - предложеном директивом је предвиђено смањење количине
биоразградивог отпада који се депонује на 75% u 2006, односно на 35% до 2016. године;
течни отпад;
запаљив или изузетно запаљив отпад;
експлозиван отпад;
инфективан медицински отпад;
старе гуме осим гума за бицикле и гума чији је пречник већи од 1.400 мм (забрана
почиње да важи за депоновање целих гума од 2002, а за депоновање комадне гуме од
2006. године).

Према овом члану заједничко одлагање инертног, опасног и комуналног отпада није
дозвољено.
Директива садржи низ општих критеријума за одређивање локације депонија и мера
заштите воде, тла и ваздуха кроз примену сакупљања и пречишћавања процедних вода и
сакупљања и коришћења депонијског гаса уз обнављање енергије. Уколико се гас не користи за
производњу енергије он се мора сагоревати ради спречавања његове емисије у атмосферу.
Такође, за све класе депонија захтева се покривање површине депоније слојем дебљине веће од
1,0 м, затим мерење и праћење одређених радних параметара и забрана илегалног одлагања
отпада. За сва захтевана мерења директивом се прописују и временски периоди када се она
морају спровести у току периода рада депоније као и после њеног затварања.

Директива Савета 94/62/ЕC о амбалажи и амбалажном отпаду
Директива 94/62/ЕC имплементира стратегију ЕУ о отпаду од амбалаже. Она 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. Директива:


Прописује да се спречава стварање амбалажног отпада, поновно употребљава амбалажа
и минимизира крајње одлагање таквог отпада; Прописује да се врши прерада/рециклажа
и енергетско спаљивање, као и органска рециклажа и одлагање;



Прописује да се установи систем гаранција за повраћај употребљене амбалаже и/или
амбалажног папира.

Директива захтева од земаља чланица да успоставе системе за враћање, прикупљање и
коришћење амбалаже. Успостављени национални системи морају да омогуће свакој земљи да
испуни зацртане циљеве од 50-65% искоришћења целокупне масе отпада од амбалаже.
Директивом се установљава минимални степен рециклаже за амбалажу од 15%. Установљени
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циљеви као што су искоришћење и рециклажа треба да буду достигнути у року од пет година
од усвајања и имплементације законодавства земаља чланица. Један од битнијих елемената ове
Директиве је промовисање "одговорности произвођача".

Директива 1013/2006/EC о надзору и контроли прекограничног кретања
отпада у и из ЕУ
Ова Директива:





захтева подешавање примењених поступака који се односе на слање нотификације у
случају да власник опасног отпада намерава да га транспортује преко границе у другу
државу;
захтева да се мора спровести ревизија садржаја прописаног пратећег документа;
захтева обезбеђење посебних услова који се односе на паковање и означавање;
захтева прописивање упутстава која треба да буду примењена у случају било које
опасности или акцидента.

Директива 2008/1/EC о интегралној превенцији и контроли загађења
Директива 2008/1/ЕC о интегралној превенцији и контроли загађивања (Integrated
Pollution Prevention and Control - IPPC) примењује се на индустријска и друга постројења и
активности које су класификоване према нивоу загађивања и ризику који те активности могу
имати по здравље људи и животну средину.





У области управљања отпадом то су:
постројења намењена за одлагање или поновно искоришћење опасног отпада,
укључујући и отпадно уље, са капацитетом који прелази 10 тона дневно;
постројења за спаљивање комуналног отпада, чији капацитет прелази
3 тоне на сат;
постројења за одлагање неопасног отпада, капацитета преко 50 тона на дан;
депоније које примају више од 10 тона отпада на дан или укупног капацитета који
прелази 25.000 тона, искључујући депоније инертног отпада.

Обавезе које произилазе из ове директиве односе се на обавезе постројења да
функционишу на такав начин да:







-

претходно предузму све заштитне мере против загађења, а нарочито путем примене
најбољих доступних техника;
не проузрокују било какво знатно загађење;
избегне настајање отпада;
енергија користи ефикасно;
предузму мере за спречавање удеса и њихових последица;
после престанка активности предузму мере за враћање локације у задовољавајуће стање
животне средине.
Такође, утврђене су и обавезе надлежних органа који предузимају мере да:
ниједно ново постројење не почне са радом ако не добије дозволу;
постојећа постројења добију дозволу тако што ће обезбедити усклађивање свог рада са
прописаним захтевима;
имају ефикасан и интегрисан приступ поступку издавања дозвола када је у поступак
укључен већи број надлежних органа;
дозволом за рад постројења утврде услове чије испуњење гарантује примену
прописаних захтева;
прати развој најбољих доступних техника и мониторинга;
учине доступним јавности све податке и резултате којима располажу.
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Директива 97/11/ЕC којом се мења и допуњује Директива 85/337/ЕЕC о
процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину
Ова Директива примењује се на процену утицаја на животну средину оних јавних и
приватних пројеката који могу имати значајне последице по животну средину. Проценом
утицаја на животну средину на одговарајући начин се идентификују, описују и процењују, у
околностима сваког појединог случаја и непосредне и посредне последице неког пројекта на:
људска бића, фауну и флору; земљиште, воду, ваздух, климу и пејзаж; материјална добра и
културно наслеђе; узајамно деловање наведених чинилаца.
У Директиви је дата Листа пројеката од којих се захтева процена утицаја на животну
средину.

Директива 2001/42/ЕC о процени утицаја одређених планова и програма на
животну средину
Циљ ове Директиве је постизање високог нивоа заштите животне средине и допринос
укључивању фактора битних за животну средину у процес припреме и усвајања планова и
програма, ради унапређења одрживог развоја путем обезбеђења да се, у складу са овом
Директивом, процена утицаја на животну средину обавља поводом доношења одређених
планова и програма код којих постоји могућност значајног утицања на животну средину.
Процена утицаја на животну средину врши се у случају доношења планова и програма,
кад постоји могућност да њихова имплементација изазове знатне последице по животну
средину. Под наведеним условима, процена утицаја врши се за све планове и програме:


који се припремају за пољопривреду, шумарство, рибарство, енергетику, индустрију,
саобраћај, управљање одлагањем отпада, управљање водама, телекомуникације,
туризам, урбанизам или коришћење земљишта, којима се успоставља оквир за давање
дозвола за пројекте будућег развоја, наведене у Анексу I и Анексу II уз Директиву
85/337/ЕЕC;



за које је, с обзиром на могућност утицаја у средини у којој се реализују, одређено да
подлежу процени из Директиве 92/43/ЕЕC.

Процена утицаја на животну средину врши се у току припреме плана или програма, пре
његовог усвајања или подношења на усвајање у прописаном поступку. Услови садржани у овој
Директиви ће се или уклопити у постојеће поступке у државама чланицама који се односе на
поступак усвајања планова и програма, или ће се укључити у поступке предвиђене у циљу
примене ове Директиве. Уколико поједини планови и програми представљају део ширег
хијерархијског оквира, државе чланице су дужне, узимајући у обзир потребу избегавања
двоструког регулисања материје процене, да поведу рачуна о чињеници да се процена има
обавити, у складу са овом Директивом, на различитим хијерархијским нивоима.

Директива Савета 2006/66/EC о батеријама и акумулаторима који садрже
опасне супстанце
Сврха Директиве 2006/66/ЕC која се односи на третман батерија и акумулатора је
резултат напора ЕУ да смањи загађења тешким металима који се користе у производњи
батерија и акумулатора. Директива налаже искоришћење и контролисано одлагање утрошених
батерија и акумулатора који садрже одређене количине живе, кадмијума и олова, с тога се:





прописује да се уведу мере за контролу одлагања потрошених батерија и акумулатора
који садрже опасне супстанце;
прописује да се уведу забране пласирања на тржиште одређених врста батерија и
акумулатора. Директива се односи на батерије и акумулаторе који садрже:
више од 0,0005% тежинских живе по ћелији, (ово се односи на батерије са оксидима
живе за слушне апарате, пејсмејкере и фотографску опрему),
више од 0,002% кадмијума по маси, као што су батерије за вишекратно пуњење (никл
кадмијумске),
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више од 0,004% олова по маси (углавном аутомобилски оловни акумулатори)
алкалне магнезијумске батерије које садрже више од 0,0005% живе по маси (батерије за
општу употребу као што су дуготрајне Duracell, BATA итд).

Директива Савета 75/439/ЕЕC о одлагању отпадних уља
Поступање са отпадним уљима је дефинисано Директивом 75/439/ЕЕC која је и
донешена да би се на јединствен начин регулисало поступање са отпадним уљем. Овом
директивом:
 забрањује се поступање са употребљеним уљима које изазива загађ ивање атмосфере
изнад границе утврђене прописима;
 захтева се обезбеђивање сигурног и ефикасног система прикупљања, третмана,
складиштења и одлагања отпадног уља;
 највиши приоритет се даје регенерацији отпадних уља (где технички, економски, и
организациони услови допуштају), затим спаљивању уз искоришћење енергије, а
најмањи њиховој деструкцији или контролисаном складиштењу, које се могу
применити само у екстремним случајевима. Регенерисана уља не смеју да садрже више
од 50 ppm PCB/PCT.
 забрањује се бацање употребљених уља у све површинске и подземне воде и
канализацију, системе за дренажу;
 забрањује се одлагање и/или бацање употребљених уља чије је дејство штетно за
земљиште, и свако неконтролисано бацање отпада (талога) који настаје у поступку
обраде употребљених уља (за поновно коришћење, регенерацију, спаљивање);
 успоставља се систем дозвола за постројења која врше третман и одлагање отпадних
уља које издају надлежни национални органи у Земљама чланицама.

Директива Савета 2000/53/ЕC о истрошеним возилима
Директива 2000/53/ЕC одређује начин поступања са старим и ислуженим возилима и
дефинише горње старосне границе возила.








У складу са овом Директивом, захтева се да се:
успостави систем вођења података о набавкама нових возила и броју, врсти постојећих
возила
да успостави систем сакупљања возила која су предвиђена за отпис, као и делова возила
која се замењују, а према врсти материјала од који су ти делови израђени,
да обезбеди систем за разградњу возила у циљу сакупљања рециклабилних материјала,
или ако то није у могућности да обезбеди систем за одношење и правилно уклањање ове
врсте отпада,
да по успостављању тржишта секундарних сировина обезбеди службу која би вршила
њихову продају,
да обезбеди да руковање деловима возила који спадају у групу опасног отпада буде у
складу са домаћим и иностраним прописима везаним за управљање опасним отпадом,
да податке о сакупљеним возуилима, рециклабилним материјалима и опасном отпаду из
тих возила редовно доставља надлежним институцијама,
да развије програм едукације запослених као корисника возила.

Директива 2002/96/ЕC о отпаду од електричне и електронске опреме
Циљ Директиве (2002/96/ЕC) која третира електронску и електричну опрему је да
промовише поновно коришћење, рециклажу и друге форме повраћаја електронског и
електричног отпада у циљу редуковања количине овог отпада и побољшања перформанси
животне средине.


Овом директивом се захтева да се:
Утврди начин сакупљања и третмана електронске и електричне опреме
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Утврди алтернативан третман за велике количине рециклабилног материјала из
третмана ове опреме
 Едукује радно особље за поступање са отпадним материјама
 Све ово у економском интересу с обзиром на постојање принципа "загађивач плаћа"
Директива се односи на следеће категорије електричних и електронских уређаја:
 Кућни уређаји, електронска и телекомуникациона опрема, потрошачка опрема
 Опрема за осветљење, флуоресцентне лампе
 Електрични и електронски алат
 Играчке
 Медицинска опрема
 Инструменти за мониторинг и контролу;
 Аутоматски распршивачи.
Директивом се захтева да се морају успоставити системи за сакупљање односно да
дистрибутери и имаоци електричне и електронске опреме треба да преузму овакву опрему од
домаћинстава без тражења накнаде. Чланице ЕУ морају да обезбеде да дистрибутери који
достављају нове производе, у својој понуди новог производа нуде опрему која је без
контаминаната. Чланице такође морају обезбедити да је отпадна електрична и електронска
опрема транспортована у регистровано постројење за третман. Такође овом директивом се
дефнишу услови за поступање са флуоресцентним лампама које садрже живу и методологија за
поступање са њима с обзиром да се оне третирају као опасан отпад.

Директива 96/59/ЕC о одлагању PCB/PCT
Директива Савета 96/59/ЕC има за циљ да дефинише начин поступања и елиминације
полихлорованих бифенила (PCB) и полихлорованих терфенила (PCT) и деконтаминацију
опреме у којој су се налазили као и начин одлагања опреме која је загађена са PCB а није
извршена њена деконтаминација. Директива дефинише:











Под PCB се подразумевају: полихлоровани бифенили, полихлоровани терфенили,
монометил-тетрахлор-дифенил-метан, монометил-дихлор-дифенил-метан, монометилдибром-дифенил-метан;
Под опремом се подразумева сва опрема која садржи PCB или је контаминирана PCBом, а није извршена њена деконтаминиција. и ова опрема се сматра опасним отпадом
који је загађен са PCB те се мора коначно одложити или третирати под посебним
режимом у лиценцираним постројењима;
Коначан третман и одлагање опреме и материја са PCB се мора вршити под надзором
надлежних органа. Крајњи рок да се престане са коришћењем опреме са PCB је 2010.
година;
Надлежни орган прописује услове и издаје посебне дозволе за постројења која служе за
третман или одлагање или привремено складиштење материја и опреме загађене PCB;
Трансформатори који нису искључени из рада, деконтаминирани или подвргнути
коначном третману или одлагању се морају надгледати од стране стручног лица, да не
би дошло до њиховог квара и цурења PCB. У процесу деконтаминације
трансформатора, који садржи више од 0,05 масених %, морају се поштовати следећи
услови;
После деконтаминације, деконтаминирани објекат мора садржати мање од 0,05 масених
% а по могућности не више од 0,005 масених % PCB;
Флуид који замењује PCB мора одговарати прописима, тако да не представља опасност
по околину;
Замењени PCB се мора одложити или подвргнути неком третману.

Директива Савета 2000/76/ЕC о спаљивању отпада


Овом Директивом се:
Прописује упознавање са дозвољеним режимом за спаљивање отпада и за испуштање
отпадних вода из постројења;
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Прописује примена прописаних услова који се односе на пројектовање
функционисање постројења за инсинерацију, као и прописаних вредности емисије.

и

Овом Директивом се захтева примена граничних вредности емисије за посебне врсте
загађујућих материја и испуњење захтева за инсинерацију регулисаних овом директивом.

Директива Савета 91/689/ЕЕC о опасном отпаду
Главни циљеви ове Директиве су да се уведе тачна и униформна дефиниција опасног
отпада и да се промовише еколошки поуздано управљање опасним отпадом, узимајући у обзир
посебну природу таквог отпада. Отпад из домаћинстава није покривен овом Директивом. Сав
отпад (опасан или не) је предмет Директиве 2008/98/EC, а опасан отпад је такође и предмет
Директиве 91/689/ЕЕC. Бројне контроле, као додатак оним које су успостављене у Оквирној
директиви за отпад (2008/98/EC), су уграђене у односу на руковање и одлагање опасног отпада.
Земље чланице осигуравају да је опасан отпад забележен и идентификован. Оне такође
осигуравају да не дође до мешања различитих категорија опасног отпада и да опасан отпад не
буде помешан са неопасним отпадом, прате неопходне мере за очување здравља људи и
животне средине. Свака институција или извођач који спроводи операцију одлагања мора
обезбедити дозволу. Ово се примењује такође и у случају рада који може водити и
искоришћењу отпада. Међутим, захтев за дозволу може бити избегнут уколико је метод
искоришћења такав да не постоји опасност по здравље људи и животну средину или уколико је
земља чланица усвојила опште мере које постављају услове за разне методе искоришћења.
Институције које спроводе операције одлагања или поновног коришћења опасног отпада су
предмет периодичних инспекција. Транспортери, произвођачи и институције чувају извештаје о
својим активностима и обезбеђују да су те информације расположиве за надлежне органе које
одређује свака држава. Земље чланице израђују и објављују планове за управљање опасним
отпадом и извештавају Комисију ЕУ о мерама које предузимају за спровођење Директиве.

9.2. Стратешка и планска документа
9.2.1. Национална стратегија управљања отпадом
Генерални циљ националне стратегије управљања отпадом је рационална и одржива
експлоатација природних богатстава и заштита животне средине. Основне карактеристике
ефикасног система управљања отпадом обухватају читав низ подстицајних мера којима се
смањује настајање отпада, подстиче раздвајање отпада на извору, рециклажа и друге методе
искоришћења материјала и енергије из отпада и одрживо финално одлагање отпада.
Од изузетне важности за даља разматрања је чињеница да је Национална стратегија
управљања отпадом документ који препоручује, а не обавезује на одређена техничка решења,
технолошке поступке, локалитете и концепције.

Општи циљеви националне стратегије управљања отпадом




Национална стратегија управљања отпадом има за циљ да обезбеди:
заштиту и унапређење животне средине,
заштиту здравља људи и
одрживи развој и контролисано коришћење природних богатстава.

Посебни циљеви




Посебни циљеви управљања отпадом су:
рационално коришћење сировина и енергије и употреба алтернативних горива из
отпада;
смањење опасности од депонованог отпада за будуће генерације;
ангажовање домаћег знања и домаћих економских потенцијала у успостављању система
управљања отпадом;
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имплементација ефикасне административне и професионалне организације;
осигурање стабилних финансијских ресурса и подстицајних механизама за инвестирање
и спровођење активности према принципима загађивач плаћа и/или корисник плаћа;
имплементација информационог система који покрива све токове, количине и локације
отпада, постројења за третман, прераду и искоришћење материјала из отпада и
постројења за одлагање отпада;
повећање броја становника обухваћених системом сакупљања општинског комуналног
отпада;
успостављање стандарда за третман отпада;
смањење, поновно коришћење, рециклажа и регенерација отпада;
смањење опасности од отпада, применом најбољих расположивих техника и
супституцијом хемикалија који представљају ризик по животну средину и здравље
људи;
развијање јавне свести на свим нивоима друштва у односу на проблематику отпада.

Стратешки циљеви управљања отпадом:







одређују основну оријентацију управљања отпадом за наредни период, као резултат
развоја економије, индустрије и пољопривреде;
одређују основну оријентацију управљања отпадом на основу стратешких планова ЕУ;
одређују хијерархију могућих опција управљања отпадом;
усмеравају активности у хармонизацији законодавства која је, услед тржишних захтева,
неизбежна у процесу приближавања ЕУ;
идентификују одговорности у управљању отпадом и значај и улогу власничког
усмеравања капитала;
дефинишу управљање отпадом за краткорочни и дугорочни период.

Имплементацијом националне стратегије управљања отпадом постиже се:





очување и унапређење квалитета животне средине у целини и стања њених чиниоца;
успостављање принципа одрживог развоја и даља интеграција бриге о животној
средини и секторске политике;
унапређење образовања, обука кадрова и развијање јавне свести о управљању отпадом;
примена економских принципа и приступа у све планове управљања отпадом.

9.2.2 Кључни принципи управљања отпадом
Бројни су кључни принципи који се морају узети у обзир приликом успостављања и
имплементације националне стратегије управљања отпадом. То су:
 Принцип одрживог развоја
 Принцип близине и регионални приступ управљању отпадом
 Принцип предострожности
 Принцип загађивач плаћа
 Принцип хијерархије у управљању отпадом
 Принцип примене најпрактичнијих опција за животну средину
 Принцип одговорности произвођача.

Принцип одрживог развоја
Одрживи развој је усклађени систем техничко-технолошких, економских и друштвених
активности у укупном развоју у коме се на принципима економичности, разумности и
рационалности користе природне и створене вредности, са циљем да се сачува и унапреди
квалитет животне средине за садашње и будуће генерације.
Кораци ка достизању одрживог развоја укључују: јачање постојећих мера, развој нових
мера, повећану интеграцију интереса за животну средину у остале секторске политике,
прихватање веће појединачне одговорности за животну средину и активније учешће јавности у
процесима доношења одлука.
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Принцип близине и регионални приступ управљању отпадом
Принцип близине значи да отпад треба третирати или одложити што је могуће ближе
тачки његовог настајања. Приликом избора локација постројења за третман и локације за
одлагање отпада треба поштовати принцип близине, да би се избегао нежељени утицај
транспорта отпада на животну средину, водећи рачуна о равнотежи између принципа близине и
економичности.
Регионално управљање отпадом подразумева да одређене регије треба да развију своје
стратешке планове за управљање отпадом, на бази политике и принципа управљања отпадом на
националном нивоу уважавајући друге регионалне стратегије и планове. Притом се не мисли на
регион као административну целину, већ интересно повезану групу општина које у заједничком
приступу решавању проблема управљања отпадом проналазе интерес дугорочне сарадње.

Принцип предострожности
Принцип предострожности значи да “уколико постоји могућност озбиљне или
неповратне штете, одсуство пуне научне поузданости не може бити разлог за непредузимање
мера спречавања деградације животне средине у случају могућих или постојећих значајних
утицаја на животну средину”.

Принцип загађивач плаћа
Принцип загађивач плаћа значи да загађивач мора да сноси укупне трошкове настале
угрожавањем животне средине.

Принцип хијерархије у управљању отпадом






Хијерархија представља редослед приоритета у управљању отпадом:
Превенција стварања отпада и редукција - минимизација коришћења ресурса и смањење
количина и/или опасних карактеристика насталог отпада
Поновна употреба - поновно коришћење производа за исту или другу намену
Рециклажа - поновни третман отпада ради коришћења као сировине у производњи истог
или различитог производа
Искоришћење - искоришћење вредности отпада применом различитих технологија
третмана
Одлагање отпада - уколико не постоји друго одговарајуће решење, одлагање отпада
депоновањем.

Остали принципи
Поред наведених принципа, за развој и имплементацију ове стратегије, неопходно је
узети у обзир следеће:
- Принцип најпрактичнијих опција решења за животну средину
- Одговорност произвођача
- Постизање и одржавање ефективне равнотеже између економског развоја и заштите
животне средине
- Стварање отвореног и флексибилног тржишта за услуге управљања отпадом
- Увек кад је могуће, користити економске инструменте, пре него правне, у циљу
иницирања и подстицања промена које су у складу са стратешким циљевима.

9.2.3. Регионални план управљања отпадом
Данас се скоро сав комунални отпад у Региону Шабац/Сремска Митровица одлаже на
неодговарајућа одлагалишта „Дудар“ и „Јарак“. Одлагање мешаног отпада на овај начин је
буквално речено бацање ресусрса, дакле несагласно принципима Националне стратегије
управљања отпадом
У Региону Шабац/Сремска Митровица су већ учињени напори ка интегралном,
одрживом систему управљања комуналним отпадом. За потребе региона који обухвата
админстративна подручја Шапца и Сремске Митровице урађени су Студија изводљивости за
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пројекат регионалног управљања чврстим отпадом Сремска Митровица/Шабац (Royal
Haskoning, новембар 2007.) и Регионални план управљања отпадом за општине Шабац и
Сремска Митровица (Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду, октобар 2008.).
Укупан број становника у овом региону премашује 200.000.
Овим Планом сагледано је постојеће стање, анализирана пракса и извршена
интерпретација значајних стратешких докумената и прописа. На основу тога предложена су
побољшања која се односе на потенцијални пораст количина отпада, и значајно повећава ниво
поновног коришћења и рециклаже отпада. Предложене мере ће омогућити правино одлагање
отпада на санитарну депонију, али ће такође допринети редукцији количине комуналног и
инертног комерцијалног отпада који се одлаже на депонију и повећање количине која се
сакупља у циљу рециклаже. Ово представља одрживу будућност за становништво и важан
допринос циљевима Националне стратегије управљања отпадом.
Такође, Планом препоручене су и нужне пратеће мере, едукативне и промотивне
активности и мониторинг успостављеног система.
Важно је напоменути и да је овај документ само први у низу неопходних планских,
инвестиционих и техничких докумената које је неопходно урадити у што краћем року, али
који се могу радити сукцесивно са реализацијом предложених активности.

9.3. Институционални оквир
Управљање отпадом у складу са принципима одрживог развоја и очувања животне
средине се може остварити само усаглашеним и синхронизованим деловањем различитих
учесника чије деловање и одлучивање има, на било који начин, утицаја на животну средину.
На државном нивоу су то:
 Министарство заштите животне средине и просторног планирања,
 Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
 Министарство економије и регионалног развој,
 Министарство здравља,
 Министарство финансија,
 Агенција за заштиту животне средине.
На нивоу локалне заједнице, у Граду Шапцу, то су:
 Органи локалне управе,
 ЈКП „Стари Град“ Шабац,
 ЈКП „Водовод“ Шабац,
 Приватна предузећа која учествују у откупу секундарних сировина и рециклажи.
Учешће јавности
На локалном нивоу, јавност има учешће кроз јавне расправе које се организују о свим
документима које доноси локални парламент:
 Одлука о комуналном реду,
 Локални Еколошки Акциони План,
 Локални план управљања отпадом,
 урбанистички планови...итд.
Институционални оквир чине утврђене и уређене одговорности и функције надлежних
органа, организација и служби у управљању отпадом. Анализом уставних и законских
овлашћења јединица локалне самоуправе констатује се да је, у области управљања отпадом,
правно могућа ефикаснија организација локалне управе у функцији развоја система управљања
отпадом. Управљање отпадом врши град Шабац путем свог Јавног комуналног предузећа
„Стари Град“ за управљање отпадом. Град Шабац је оснивач комуналног предузећа. ЈКП
„Стари Град“ је одговорна за организовање сакупљања и одлагања отпада и има право да ове
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услуге наплати. Садашње стање овог система карактеришу и наслеђени пословни губици,
недовољна и неодговарајућа опремљеност предузећа ЈКП „Стари Град“ за обављање послова
управљања отпадом.
Ефикасност спровођења закона и успешност организације управљања отпадом зависе од
поделе функција и одговорности између локалних, регионалних и републичких органа и
организација. Подела одговорности мора бити рационална и јасно дефинисана. Савремени
захтеви у управљању отпадом упућују на децентрализацију власти и преношење надлежности
са републичких на покрајинске, односно локалне власти, јачање локалних структура, њихову
самосталност и преузимање потпуне одговорности за организацију управљања отпадом на
својој територији.
Промену у надлежностима прати дистрибуција (уступање) финансијских прихода
Републике ради обезбеђења организационих и функционалних капацитета локалних заједница
и повећања инвестиционог потенцијала за развој система управљања отпадом.
Обезбеђење самосталности и преузимање одговорности локалних власти за избор
развојних и практичних модела управљања отпадом, гарантује ефикаснији и флексибилнији
систем за задовољавање потреба локалног становништва, односно систем усаглашен са
локалним интересима и специфичностима.
Такође, у хијерархији надлежности, поред права надзора, неопходно је унапредити
облике сарадње и координације републичких, регионалних и локалних власти у погледу свих
мера и поступака управљања отпадом.
У краткорочном периоду треба развити додатне програме за обуку административних
капацитета на нивоу локалне власти. Ови програми треба да буду посебно посвећени опцијама
и доброј пракси за увођење раздвајања отпада; третмана и коначног одлагања комуналног
отпада; управљање грађевинским и другим врстама отпада (коришћеним уљима, ислуженим
возилима, утрошеним батеријама и акумулаторима, флуоресцентним лампама итд.).
На локалном нивоу неопходно је јачање капацитета за спровођење поверених
надлежности у области заштите животне средине. У овом периоду је неопходно радити на
изградњи и јачању капацитета градских служби, јавних предузећа и инспекције у области
заштите животне средине ради примене националних и локалних прописа. Потребно је
формирање градског Секретаријата за заштиту животне средине. Потребно је основати фондове
за заштиту животне средине на локалном нивоу. Потребно је јачање капацитета служби
надлежних за спровођење мониторинга.
Предузећа се морају усагласити са донетим законима у области заштите животне
средине. То се посебно односи на имплементацију Закона о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине. У циљу унапређења заштите животне средине, сва
индустријска предузећа ће морати да користе најбољу доступну технологију.
Да би се Локални План управљања отпадом, по његовом усвајању могао примењивати,
неопходно је допунити или изменити одређене прописе којима локална управа уређује
комуналну област:
1.Одлука о комуналном реду
Ова Одлука и Локални план управљања отпадом морају бити међусобно усклађени па
ће одредбе Одлуке бити измењене и/или допуњене. Измене Одлуке ће припремити Одељење за
комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.
2.Измене и прилагођавање локалних пореза и такса
У циљу стимулисања грађана и правних лица на сепаратно одлагање отпада потребно је
изменити и прилагодити локалне прописе који дефинишу локалне таксе и порезе и установити
олакшице које ће подстицати на активно учешће у правилном одлагању и збрињавању
комуналног отпада.
3.Казне и санкције
Да би цео систем планираног сакупљања отпада могао функционисати неопходно је
установити и одговарајући систем казни којима ће бити санкционисани сви који не поштују
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план и прописе. У ту сврху је потребно преиспитати све одлуке и друге акте који ову област
регулишу на локалном нивоу.
У циљу имплементације Локалног Плана управљања отпадом, по његовом усвајању,
неопходно је извршити и неке институционалне промене:
1.Реорганизација ЈКП
Да би локални план управљања отпадом могао бити ефикасно примењен али и још
важније, да би се управљање отпадом на територији Града Шапца унапредило и учинило
примереним вишим стандардима ЕУ којима тежимо, потребно је реорганизовати ЈКП „Стари
Град“. Ово предузеће тренутно обједињава неколико различитих делатности од интереса за
град: сакупља и одвози отпад, одржава јавну чистоћу, одржава јавне зелене површине, управља
градским гробљима, пијацама итд. Даљим растом и развојем града и тежећи најбољим
резултатима у свим овим областима који ће моћи осигурати изглед града примерен високим
стандардима становања, биће потребно преиспитати садашњу организацију ЈКП. Треба
сагледати могућности и потребе локалне заједнице те нове могућности у оквиру приватног
сектора и на основу анализе процијенити потребу да се садашњи сектори јавног предузећа
организују као засебна предузећа (по принципу приватно – јавног партнерства уколико буде
интереса). Овај задатак ће заједнички реализовати ресорни органи локалне управе и ЈКП
„Стари Град“.
2.Тражење приватних партнера
Тражење понуда за партнерство у сакупљању и одвозу односно збрињавању појединих
врста отпада за које је овим планом предвиђен такав вид његовг збрињавања (батерије,
електронски отпад, ауто гуме...). Ово је задатак ресорног органа локалне управе и ЈКП „Стари
Град“.
3.Конституисање предузећа Регионална депонија „Јарак“
Изградња регионалне санитарне депоније и изградња и коришћење претоварне станице
у Шапцу, захтева реализацију Споразума о сарадњи Шапца и Сремске Митровице везаног за
формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом и конституисање предузећа
Регионална депонија „Јарак“ д.о.о. које мора да се изврши до краја марта 2010. Ово је задатак
ресорних органа градске управе Града Шапца и Града Сремске Митровице.

9.4. Организација и управљање
Анализа организације градске управе у региону Плана извршена је према важећим
градским одлукама, а укључује одговорности градске управе за управљање отпадом, односно
преглед комуналних и других послова који непосредно или посредно обезбеђују услове за
управљање отпадом.
Организација локалне самоуправе у региону овог плана утврђена је одлуком скупштине
Града којом је образована градска управа као јединствен орган и уређена њена унутрашња
организација, делокруг и начин рада, у складу са законом и статутом Града.
Одлуком о градској управи ("Службени лист Града Шабац", број 10/08) образовано је:
- Одељење за комунално-стамбене послове и заштиту животне средине за обављање
послова издавања одобрења за изградњу објеката, праћења рада јавних комуналних
предузећа, фондова и месних заједница у комуналној области, контроле јавне хигијене,
комуналне инспекције и заштите животне средине;
- Одељење за урбанизам за обављање послова припреме и спровођења просторних и
урбанистичких планова и других аката о уређењу простора;
- Одељење за привреду и пољопривреду за обављање послова у области друштвеног
планирања, контроле цена, личног рада, пољопривреде, заштите биља, водопривреде,
саобраћаја;
- Одељење за финансије за обављање послова припремања и извршавања буџета Града,
јавних прихода
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Послови управљања отпадом се обављају у оквиру одељења задужених за комуналне
послове и/или одељења задуженог за инспекцијски надзор. Анализа организације градске
управе у региону извршена је према важећој одлуци, а укључује одговорности градске управе
за управљање отпадом, односно преглед комуналних и других послова који непосредно или
посредно обезбеђују услове за управљање отпадом.

9.4.1. Одговорности за управљање отпадом
-

-

-

Градска управа уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатностии то:
планира, уређује и спроводи политику управљања комуналним отпадом,
удружује се са другим општинама у циљу заједничког управљања отпадом у циљу
организованог сакупљања и безбедног одлагања (комуналног) отпада у складу са
стандардима и локалним планом управљања отпадом,
у складу са урбанистичким плановима и пројектима утврђује локације за грађевине и
постројења за управљање отпадом,
спроводи санацију и затварање сметлишта/одлагалишта сагласно локалном плану
управљања отпадом,

омогућује одвојено сакупљање секундарних сировина и органског отпада,
обезбеђује финансијска средства за рад јавног комуналног предузећа,
одређују цене комуналних услуга и производа,
врши инспекцијски надзор и контролу, праћење спровођења прописаних мера
поступања са отпадом и рад јавног комуналног предузећа,
обезбеђује системску подршку едукацији и информисању везаном за поступање са
отпадом и о заштити животне средине, како градске структуре тако и становништва,
обавља друге релевантне послове којима се обезбеђују услови за задовољавање потреба
локалног становништва у области пружања комуналних услуга сакупљања, превоза и
одлагања отпада
доставља податке у складу са прописима.

9.4.2. Спровођење прописа
Спровођење прописа у области управљања отпадом, односно примену прописаних мера
и поступака у управљању отпадом и заштиту животне средине, обезбеђују:
- републички органи обављањем послова који се односе на: давање сагласности на
процену утицаја објеката и активности управљања отпадом на животну средину,
издавање одобрења и сагласности за изградњу и употребу постројења за спаљивање
отпада или третман опасног отпада, затим праћење и контролу привременог
складиштења опасног отпада и/или превоза, односно одобравање увоза, извоза и
транзита опасног отпада;
- покрајински органи обављањем послова који се односе на: давање сагласности на
процену утицаја објеката и активности управљања отпадом на животну средину,
издавање одобрења и сагласности за њихову изградњу и употребу и почетак обављања
активности на територији покрајине (нпр. за санитарну депонију у С.Митровици);
- локални органи обављањем послова који се односе на: обезбеђење сакупљања, превоза
и одлагања комуналног и комерцијалног отпада оснивањем и опремањем комуналних
предузећа, доношење урбанистичких планова, издавање одобрења за изградњу
постројења за управљање отпадом и опремање локација (нпр. за трансфер станицу у
Шапцу), праћење и надзор над радом комуналних предузећа и спровођењем мера
комуналног реда и заштите животне средине;
- стручне организације и друге службе обављањем послова који се односе на:
промовисање смањења отпада и рециклаже, истраживање тржишта и вођење података о
расположивим и потребним количинама секундарних сировина, као и контролу
поступања са отпадом који има употребну вредност; анализом отпада и одређивањем
карактера отпада и пружањем стручне помоћи у поступању са опасним отпадом.
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Скупштина Града Шапца ради остваривања својих права и дужности у области
комуналних делатности основала је јавно комунално предузеће која врши:
- сакупљање, одвожење и одлагање комуналног отпада и то: кућног отпада, (укључујући
кабасти отпад из домаћинства), отпада са јавних површина и друге обавезе поступања
са отпадом (повремене обавезе, делимична рециклажа и сл.) у складу са прописаним
обавезама сакупљања, одвожења или одлагања отпада;
- уклањање животињских лешева са јавних површина;
- одвожење фекалних и других отпадних вода;
- чишћење јавних површина, прање и поливање улица и тротоара.

-

Анализом стања правне уређености и праксе констатује се:
недостатак интегралног и ефикасног система управљања отпадом;
правна недефинисаност свих аспеката управљања отпадом;
нехармонизованост националног законодавства са законодавством ЕУ;
неуређеност услова и процедура за издавање дозвола, обавеза и одговорности субјеката
у управљању отпадом;
неефикасни инструменти за спровођење закона;
неефикасни економски инструменти;
нефункционална организација градске управе и инспекцијских служби, недовољни
кадровски капацитети и техничка опремљеност;
неразвијена организација свих активности управљања отпадом;
недостатак учешћа приватног сектора у управљању отпадом;
неодговарајућа техничка опремљеност постојећег предузећа;
одсуство примене најбољих расположивих техника и праксе;
нерешени други комунални проблеми - отпадне воде, канализација и др.

Из наведеног произилази потреба за јачањем и унапређењем ефикасности рада
надлежних органа и организација у спровођењу прописаних норми, инспекцијском надзору и
контроли.
Такође, постоји потреба за обезбеђењем ефективне конкуренције и укључивање
приватног сектора у организацију управљања отпадом ради обезбеђења материјално-техничких
услова за подизање квалитета услуга.

9.5. Постојећа ситуација
9.5.1. Кадровски потенцијал
Број запослених на пословима сакупљања комуналног отпада у сталном радном односу
је:
Табела 9.1.: Број запослених на пословима сакупљања отпада
Редни број
Радно место
Квалификација
Број извршилаца
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шеф службе
Пословођа
Руков.грађ.
машинама
Возач 1
Возач 2
Износач смећа
Износач смећа
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9.5.2. Постојећи начин рада
Генерисани отпад који настаје на територији Шапца у постојећој пракси се без икаквог
претходног третмана одлаже на постојећу депонију „Дудара“, где се разастире булдозером и
сабија прелажењем булдозера преко разастртог смећа. Свакодневно се слојеви смећа
прекривају инертним материјалом. Досадашњи систем примене сакупљања отпада приказан је
шематски на слици 9.1.

НАСТАЈАЊЕ ОТПАДА

САКУПЉАЊЕ

ТРАНСПОРТ

КОНАЧНО ОДЛАГАЊЕ
Слика 9.1. - Постојећи систем управљања отпадом
Настајање отпада – представља место настанка генерисаног отпада (објекти за
становање, јавне установе, јавне површине, индустријски објекти, медицински центри итд.).
Обухвата оне активности када материјали долазе у такво стање да више немају употребну
вредност те се бацају или сакупљају ради одлагања.
Сакупљање – се врши на за то одређеним местима од стране ЈКП „Стари Град“.
Контејнерима се углавном прикупља комунални отпад од домаћинстава и индустрије, док се
инертни индустријски отпад и грађевински шут одвози по потреби. У Шапцу присутан је
углавном заједнички начин сакупљања отпада тј. сакупљање свих врста отпадака заједно и
заједничко одлагање на депонију. Међутим, од недавно почело се са постављањем контејнера
за одвојено сакупљање папира и картона и са постављањем мрежастих контејнера за одвојено
сакупљање пластичне амбалаже. Овај посао је тренутно поверен предузећу „А+“ д.о.о.
Транспорт – обавља ЈКП „Стари Град“, која након прикупљања отпад транспортује на
место коначног одлагања депонију „Дудара“.
Коначно одлагање као последњи функционалан елемент у постојећем систему
збрињавања чврстог отпада је диспозиција или одлагање на постојећу депонију „Дудара“,
површине 18,5 ha. Локација депоније се налази између рубног дела града и реке Сава. Од
урбаног дела „Бенска Бара“ удаљена је око 200 м. Депонија „Дудара“ због неадекватних услова
(непостојања инфраструктуре, непостојања заштитног појаса) представља делимично уређен
простор, који у великој мери има елементе сметлишта.

9.5.3. Постојећи обим пословања ЈКП
Услугама изношења смећа обухваћена је територија градског и пет приградских насеља.
Када се зме у обзир структура корисника услуга онда су то првенствено 25000 домаћинстава и
450 привредних субјеката.
Укупан износ изнешеног смећа на депонију :
- дневно
96 тона,
- месечно 2875 тона,
- годишње 3506 тона
Ови подаци о постојећем обиму пословања ЈКП „Стари Град“ Шабац су у потпуности
преузети из дописа број 6875 ЗР/ВБ од 22.12.2009.године, послатог Градској управи Града
Шапца.
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9.6. Будућа ситуација
Према Регионалном плану управљања отпадом за Шабац и Сремску Митровицу, ЈКП
„Стари Град“ Шабац, организује сакупљање комуналног отпада у оквиру целокупне
административне територије Града Шапца и транспорт комуналног отпада до претоварне
станице у Шапцу. ЈКП „Стари Град“ врши наплату услуга управљања отпадом на својој
административној територији.
ЈКП је обавезно, заједно са градским инспекцијама (еколошка, санитарна, инспекција
рада) да контролише комплетну организацију прикупљања и одвожења отпада и да спречи било
какав рад трећих лица са комуналним отпадом. Овде се пре свега мисли на прикупљање
комуналног отпада, издвајање и продају секундарних сировина. Такође, ЈКП „Стари Град“ је
обавезно да својом ценом услуга, потпуно обезбеди санитарно прикупљање и одвоз комуналног
отпада од целокупног становништва своје територије.
Горе дефинисаним поступком управљања комуналним отпадом ствара се могућност за
санитарно управљање отпадом и омогућава обезбеђење профита који гарантује технолошки
поступак третирања отпада на начин дефинисан европским узансама.

9.6.1. Предлог будуће организационе структуре, менаџмента и
радне снаге
У основи ЈКП ће морати да буде способно да се бави следећим функцијама:
управљачка, техничка и аминистративна из чега произилази да организациона структура која се
односи на управљање комуналним отпадом би се састојала од управе, техничког сектора и
админстративно-финансијског сектора.

Управа
Предложена структура управе је директор и руководиоци сектора. Управа мора
омогућити:
- увођење и бављење новим технологијама,
- функционисање у оквиру сложеног политичког окружења,
- управљање радом на различитим локацијама,
- валоризацију искористивих компонената из отпада,
- да све ово реализује на исплатив начин.
-

-

У најкраћим цртама предвиђене су три радна места:
Директор: управљање и спољни односи,
Руководилац техничког сектора: одговорност за све техничке операције сакупљање и
транспорт отпада, примарна сепарација на месту настанка (рециклажна острва),
складиштење и припрема секундарних сировина за продају (рециклажно двориште),
одржавање техничких система, мониторинг у оквиру животне средине и извештавање,
Руководилац административно-финансијског сектора: одговорност у оквиру свих
административних операција, кадровски послови, продајне активности, потрошачки
односи и одржавање.

Технички сектор
Техничке операције вођене од стране руководиоца техничког сектора обухватају
следеће:
- Сакупљање и транспорт отпада. Операције би требало да обухвате прикупљање
отпада и транспорт до претоварне станице. Особље укључује пословођу, возаче
аутосмећара и раднике који иду уз аутосмећаре,
- Сакупљачке станице на месту настанка за искористиви отпад (рециклажна
острва).Операције би требало да обухвате сакупљање примарно сепарисаних
искористивих материјала и транспорт до рециклажног дворишта у Шапцу. Особље
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-

-

обухвата пословођу, возаче транспортних возила и раднике који иду уз транспортна
возила
Рециклажно двориште. Операције би требало да обувате пријем искористивих
материјала било да су довежени возилима комуналног предузећа било сопственим
возилима грађана или индустријског и комерцијалног сектора, мерење (тежинско),
одлагање у контејнере, припрему (балирање, пресовање итд,) секундарних сировина за
даљу прераду. Особље обувата пословођу, 2 радника на припреми секундарних
сировина, помоћног радника, возача виљушкара и возача транспортног возила
рециклажног дворишта.
Одржавање техничких система. Ове операције обухватају превентивно одржавање
опреме, возила и контејнера. Особље обухвата пословођу и раднике на превентивном
одржавању.

Административно-финансијски сектор
Административне операције би требало да буду вођене од стране руководиоца
административно-финансијског сектора и обухватају консултације, односи са корисницима,
планирање, финансијске операције, рачуноводствене операције, извештавање, комерцијалне
(продаја секундарних сировина), усклађивање са потребама закона, припрема уговора
управљање кадровима, контрола здравља, безбедности и регулативе у области заштите животне
средине. Особље ће се састојати од планера, овлашћеног рачуновође, финансијског
службеника, референта за безбедност здравља на раду и животну средину, помоћног особља
(чишћење административне зграде).

9.6.2. Списак особља
У табели 9.2. дат је преглед особља које ће бити функционално везано у делу
управљања комуналним отпадом у будућој ситуацији.

ред
бр.

Табела 9.2.: Преглед особља ЈКП „Стари Град“ за управљање комуналним отпадом
Радно место
Квалифи- Задаци
Број
кација
радника

1.
2.

Директор
Руководилац техничког
сектора

3.

Руководилац
административнофинансијског сектора

4.

Пословођа сакупљања и
транспорта мешаног
отпада
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Управа
Потпуно управљање, спољни односи
Техничко управљање., одговорност
која се односи на сакупљање и
транспорт мешаног отпада, сакупљање
и транспорт примарном сепарацијом
издв.
искористивих
материјала,
рециклажно двориште и припрему
секундарних сировина за дању прераду
и продају, превентив одржавање,
мониторинг
животне
средине,
извештавање
ВСС
Надзор планирања, администрације
рачуновадства и особља, односи према
корисницима комуналних услуга, и
активности у оквиру продаје и
хигијене
Технички сектор
ССС
Управљање процесом сакупљања и
транспорта
мешаног
отпада
до
претоварне
станице,
вођење
евиденције
(тежинска)
количине
предатог
мешаног
отпада
на
ВСС
ВСС
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5.
6.
7.

Возач аутосмећара
Износач смећа
Пословођа примарне
сепарације

8.

Возач транспортног
возила
Износач секундара
Пословођа рециклажног
дворишта

9.
10

11
12
13

14
15
16

17.

18

19

18

19

20
21

претоварној станици.
ССС/ВКВ Управљање аутосмећаром
НКВ/ПКВ Пражњење контејнера
ССС
Управљање процесом сакупљања и
транспорта отпада до рециклажног
дворишта,
вођење
евиденције
(тежинска)
количине
предатог
искористивог отпада на рециклажном
дворишту.
ССС/ВКВ Управљање транспортним возилом

НКВ/ПКВ Пражњење и утовар контејнера
ССС
Управљање
процесом
рада
на
рециклажном
дворишту:
Пријем
искористивих материјала, мерење,
регистрац, припрема секундарних
сировина за даљу прераду и
рециклажу, вођење евиденције
Возач виљушкара
ССС
Управљање виљушкаром
Возач камиона
КВ
Управља камионом
Балер
КВ
Опслуживање
зоне
рециклажног
дворишта,
припрема
балирање,
складиштење, утовар на камион итд.
Помоћни радник/чистач
НКВ/ПКВ Чишћење
Пословођа одржавања
ССС
Управљање процесом превентивног
одржавања
Оперативац за
НКВ/ПКВ Превентивно одржавање опреме за
превентивно одржавање
управљање комуналним отпадом
Административно-финансијски сектор
Правни саветник
ВСС
Контролише здравље, безбедност,
стандарде животне средине, стандарде
запошљавања.
Секретар
ССС
Општи
секретарски
послови,
коресподенција, архивирање, вођење
евиденција и извештаји о особљу.
Аналитичар/Планер
ВСС
Анализа финансијских и техничких
података, токова отпада, планови,
планирање буџета и цена, планирање
инвестиција
Благајник
ССС
Издавање
рачуна
и
наплата,
извештавање
за
потребе
информационог система, плаћање
рачуна
Економиста
ССС
Обрађује жалбе корисника комуналних
услуга,
припрема
инпуте
за
информациони систем, помоћ у
продаји секундарних сировина, помоћ
у наплати
Магационер
ССС
Управљање процесом рада у магацину
Чистачица
НКВ
Чишћење административне зграде
УКУПНО
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1

2
4
1

1
1
2

1
1
3

1

1

1

1

1

1
1
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9.7. Приказ свих система за потребе функционисања
За адекватно управљање комуналним отпадом у Шапцу ЈКП „Стари Град“ за
управљање отпадом као системом са различитим аспектима, мора предвидети следеће системе:

Рачуноводствени систем
Систем мора подржавати Међународне рачуновоствене стандарде и Међународне
стандарде за Финансијске Извештаје. Систем треба да препозна центре-тачке трошкова и да
има модул за планирање буџета. Систем ће бити повезан са Информационим системом за
управљање како би омогућио праћење и контролу планираних вредности.

Управљање током отпада
Систем треба да региструје кретање отпада од уласка у систем, различите
трансформације и коначно одредиште. Треба да поседује модуле за регистрацију сакупљања
мешаног отпада, сакупљања издвојених искористивих материјала на месту настанка, транспорт
и предају мешаног отпада на претоварну станицу, транспорт и предају рециклабилног отпада на
рециклажно двориште, припрему примарно сепарисаног отпада за продају и даљу прераду,
наплату продатих секундарних сировина и плаћање за коначно одлагање на санитарној
депонији. Пожељно је аутоматско прикупљање података са колске ваге на трансфер станици а
са виљушкара са вагом на рециклажном дворишту може бити једном дневно телефонском
линијом. Аутоматско фактурисање за продате секундарне сировине има смисла у зависности од
количина.
Систем треба да омогући стандардне извештаје намењене различитим корисницима.
Информације које садржи омогућавају генерисање потребних извештаја за одговарајућа
министарства у складу са законом.

Систем за планирање
Обзиром да је животни циклус инвестиција релативно кратак, биће потребно да ЈКП
одржава одговарајуће моделе финансијског планирања како инвестиција тако и прихода. Ови
планови морају бити подржани градским гаранцијама за инвестиције.

План рада рециклажног дворишта
Генерално, возило са рециклабилним отпадом кроз капију и дезобаријеру улази у
пријемну зону трансфер станице. Након идентификације и контроле садржаја код управне
зграде од стране овлашћеног лица, возило се упућује ка сортирној платформи рециклажног
дворишта. На платформи се мери укупна количина рециклабилног отпада помоћу ручног
виљушкара са електронском вагом који омогућава и маневрисање отпадом до одређеног
ролоконтејнера. У зависности од врсте амбалажног отпада врши се истовар у одговарајући
контејнер. Мешана пластика и папир се смештају у одговарајући роло пресконтејнер (20м3).
Стакло се смешта у отворени ролоконтејнер (30 м3), а метални отпад (одвојено обојени метали
и гвожђе) у контејнере од 5 м3. Доносиоцу се о количини отпада издаје потврда.
Након истовара у одговарајући контејнер возило се упућује ка управној згради. Ту се о
истовареној количини доносиоцу издаје потврда (доставница) која садржи: рег. број возила,
назив привредног субјекта или физичког лица, место, датум, име и презиме возача, врста и
количина секундарних сировина. Возило напушта простор трансфер станице.
Сви наведени подаци се евидентирају у бази података ТС, а затим прослеђују
централном рачунарском систему, ради евидентирања у централну базу података. На основу
добијених података врши се периодични обрачун и исплата за донете количине амбалажног
отпада према ценовнику за откуп секундарних сировина. Физичким лицима се врши исплата
или наплата у складу са уредбом Владе на лицу места по важећем ценовнику за откуп
секундарних сировина.
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Након попуњавања капацитета роло пресконтејнера, возило преузима пун роло
пресконтејнер и након мерења на колској ваги и складиштење мерених података у бази
података, упућује се ка масту деље прераде секундарних сировина. Такође попуњавањем
капацитета контејнера за метални отпад, аутоподизач преузима пун контејнер и након мерења
на колској ваги упућује се ка месту даљег третмана металног отпада.

План заштите животне средине
Руководство ЈКП „Стари Град“ формира план пословања за сваку наредну годину.
Наравно, план пословања мора обухватити и планове заштите животне средине.
Минимално што треба политика заштите животне средине да обухвати је:
 превенција загађења,
 стално унапређење,
 поштовање закона.
У фази планирања прво се идентификују сви аспекти и њихови утицаје на животну
средину, затим се постављају циљеви (општи и посебни) и дефинишу програми реализације
постављених циљева. Значајна подлога за израду плана је тзв. Почетно преиспитвање где у
самом старту посла око имплементације система управљања заштитом животне средине
дефинише се тренутно стање ЈКП „Стари Град“ у односу на животну средину. Такође, у овом
кораку дефинише се област примене будућег система управљања заштитом животне средине.
За саму израду плана постоји низ „алата“ који могу да помогну око избора аспеката,
односно његових утицаја, затим њиховог вредновања, постављања циљева и, наравно на крају,
израде програма реализације постављеног циља.
Програм реализације циљева може да обухвати и промену досадашњег начина рада, а
све у циљу остварења циља који за последицу мора имати смањење или отклањање негативног
утицаја на животну средину. Нпр. неке од активности плана заштите животн средине су:
1. Санација и рекултивација градске депоније, подразумева финансирање санације
и рекултивације градске депоније на основу техничке документације, спровођењем
поступка јавне набавке за избор најповољнијег извођача.
2. Примарна селекција на месту настанка, подразумева примарну сепарацију
комуналног отпада на месту настанка папира, пластике, стакла , алуминијумске амбалаже
итд. у циљу рециклаже као једне од еколошких опција управљања отпадом у контексту
заштите животне средине.
2. Техничко опремање, подразумева набавку опреме која ће унапредити процес
управљања комуналним отпадом, побољшању комуналне хигијене, заштити животне
средине и здравља људи.
3. Санација и уклањање дивљих депонија, подразумева финансирање израде Студије
санације и уклањања дивљих депонија и израде техничке документације.
Основни предуслов за реализацију постављених циљева, односно реализацију плана,
јесте обезбеђење примене обавезних процедура које се односе на систем управљања заштитом
животне средине. Једна од таквих процедура је Процедура управљања сакупљања и транспорта
комуналног отпада.
Поред тога, постоје два критична елемента за процес имплементације система
управљања заштитом животне средине, а то су комуницирање и документовање.
ЈКП „Стари Град“ мора обезбедити ефикасно комуницирања како екстерно тако и
интерно. Екстерно комуницирање се односи на саопштавање јавности о резултатима
функционисања система управљања заштитом животне средине односно његовом учинку, док
се интерно односи, пре свега, на комуницирање са и међу запосленима. Веома је битно да
запослени буду свесни (и обучени) колико њихово радно место утиче на животну средину, без
обзира да ли је утицај позитиван или негативан. Ово имплицира постојање процедуре која би се
бавила проблемом комуницирања у ЈКП „Стари Град“.
Сви документи, који могу бити процедуре, упутства и записи, морају бити на
одговарајући начин формирани, попуњени и архивирани, односно са њима се мора управљати.
На овај начин демонстрира се приврженост очувању животне средине.
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Поред редовног обављања послова паралелно се мора спроводити и праћење
реализације усвојеног плана заштите животне средине све до њиховог испуњења. Праћењем
утврђује се да ли је систем ефективан и ефикасан. Ова фаза је критична са становишта успеха
система управљања заштитом животне средине.
Такође у проверавање спада и екстерно оцењивање које реализују за то компетентне
организације. Њихови закључци и предлози могу бити изузетно корисни у процесу управљања
системом.

План мониторинга
Програм праћења квалитета животне средине се састоји од свакодневне визуелне
контроле:
 истоварене количине и врсте отпада,
 квалитетног спровођења пројектованог фазног технолошког процеса
 експлоатације трансфер станице,
 одржавања опреме на трансфер станици и саобраћајница,
 квалитета прања и дезинфекције транспортних возила и контејнера,
 присуства узрочника заразе.
И контроле путем мерења и анализе узорака на основу којих се региструје:
 квалитет отпадних вода након третмана на таложнику-сепаратору,
 квалитет подземних вода,
Предложени мониторинг систем животне средине треба да допринесе успостављању
процедуре процене утицаја на животну средину изазване активностима предметног пројекта.
Процењује се да је успостављање оваквог система реално и да ће развој система омогућити
ефикасан мониторинг на локацији и у окружењу.
Систем за мониторинг животне средине, који се предлаже предметном Студијом, ће
бити у могућности да изврши анализу извора загађења у складу са њиховим допириносом
укупном загађењу животне средине уз сагледавање ефикасности примењених мера заштите
животне средине.
Поступак мониторинга ће узети у обзир постојећи законски и институционални оквир у
Србији (Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС"бр. 135/04 и 36/09). Правилник о
граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података ("Сл.
гласник РС" бр.30/97, 35/97), Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета
отпадних вода ("Сл. гласник СРС", бр. 47/83, 13/84), Правилник о граничним вредностима,
методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији
података ("Сл. гласник РС", бр. 54/92, 30/99) и Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној
средини ("Сл.гласник РС" бр. 54/92), а у случајевима где не постоји законска регулатива у
Србији, биће поштовани међународни захтеви (ЕУ, Светска Банка, EPA,WHО).

План заштите здравља и безбедносне мере
Технолошки процес сакупљања и транспорта отпада и пројектована опрема на
рециклажном дворишту крију у себи опасности које у одређеним условима могу да изазову
незгоде и повреде запослених. Анализирајући технолошки процес све опасности се могу
сврстати у три групе:
а. Опасности механичке природе
б. Опасности од дејства елeктричне струје
ц. Опасности од пожара
Посебне мере заштите на раду
Посебном пажњом обухваћена је ХТЗ опрема радника на сакушљању, транспорту,
сепарацији и рециклажи отпада, због тешких услова рада. Радници морају имати одговарајућу
одећу и обућу, заштитне рукавице и кецеље,заштитне маске и наочаре. Пре ступања на посао,
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радници морају обавити детаљан систематски лекарски преглед и преглед отпорности на
алергије. Такође, за ове раднике обавезан је шестомесечни лекарски преглед.
Мере застите од опасности од заразе
Избор радника за рад на рециклажном дворишту треба начинити заједно са службом
медицине рада. Раднике треба вакцинисати због заштите од трбушног тифуса и тетануса према
упутству здравствених органа. Такође треба повремено проверавати клицоноштво радника на
систематским прегледима. Сваки евентуални ујед глодара настао на раду треба пријавити
хигијенско епидемиолошкој служби због обраде у циљу заштите од беснила. Радницима у
погону се осигуравају хигијенски услови конзумирања воде и хране, омогућено им је
свакодневно туширање топлом водом и прање и дезинфекција руку.

План наплате услуга
У оквиру Плана пословања за сваку наредну годину. Руководство ЈКП „Стари Град“
доноси и план наплате услуга. План наплате услуга мора да обухвати следеће компоненте:
-Укупан износ наплате за наредну годину под претпоставком да ће наплата бити
извршена са 100%,
-Краткорочну стопу наплате са нивоом (према статистици из претходних година ниво
наплате се кретао од 60 до 65%) и структуром корисника (грађани и привредни субјекти),
-Дугорочну стопу наплате (нпр: до краја марта следеће године (према статитици овај
ниво се кретао до максималних 80%).
Познато је да наплата ове врсте услуга застарева за 12 месеци. Због тога када је упитању
овај сегмент пословања мора се посебна пажња посветити утужењу несавесних корисника
услуга. Ово подразумева увођење компјутерског програма који врши претрагу и када
евидентира корисника који у току године не измирује обавезе на време, аутоматски штампа
тужбу. (Нпр: то може бити случај ако корисник у току 9 месеци није извршио ниједну уплату).

План транспорта отпада
Унапређење и оптимизација система за сакупљање и транспорт чврстог отпада у свету
је већ дуги низ година предмет интересовања и истраживања (нагласак је на оптимизацији
путања кретања комуналних возила и просторном распореду места прикупљања). Подела
градског подручја на зоне, просторни распоред места прикупљања, фреквенца пражњења
најчешће су резултат искуства. Организација сакупљања и транспорта отпада прилагођена је
пројектованој концепцији. У градском подручју она је базирана на дугогодишњим искуствима
и тренутним могућностима, уз неопходно планирање за наредни период.
Кроз план ће се извршити рационализација која се огледа у процени потребне
фреквенције сакупљања отпада, могућности за сакупљање отпада на темељу типа (величине)
судова, запремини произведеног отпада, капацитета возила за сакупљање, броја становника
који је обухваћен услугом сакупљања отпада и просечне удаљености од комплекса трансфер
станице.
Поред фреквенције одношења која се базира претежно на обрачуну количина отпада,
други важан параметар је рутирање кретања возила како би се постигло оптимално сакупљање
и избегли тзв. „празни ходови“ тј. како би возила увек пуна долазила на место истовара.
Оптимизација путања кретања комуналних возила и просторног распореда места
прикупљања на локалном нивоу је трајни задатак Јавног комуналног предузећа „Стари Град“ и
обухвата решавање следећих проблема:
- Адекватан распоред места за прикупљање у складу са густином становништва и
степеном урбанизованости (оптимизована фреквенца пражњења контејнера),
- Подела подручја града Шапца на зоне (максимално искоришћење капацитета возила),
- Оптимизација путања комуналних возила (смањење енергетских расхода возног парка).
Оптимизација путања сакупљања отпада припада моделу проблема усмеравања возила
– VRP (Vehicle routing problem). Географски информациони систем (ГИС) који град Шабац
развија може да има значајну примену у одређивању „најјефтинијих“/најкраћих, односно
оптималних рута прикупљања отпада. С тим у вези развој и имплементација базе података о
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ресурсима комуналног система, просторном распореду контејнера и систему путања возила је
неопходна.
На бази светских искустава, уштеда укупних трошкова која се постиже оптимизацијом
система за сакупљање отпада је у границама 20-40%. Плном оптимизације сакупљања и
транспорта отпада реално је очекивати да се оствари уштеда око 20%, што конкретно значи
уштеду у гориву, мазивима и резервним деловима, која се када је град Шабац у питању
процењује на више милиона динара на годишњем нивоу. Такође, типично комунално возило (са
Еуро1 мотором) има емисију СО2 на нивоу око 900 г/км. У складу са уштедом горива доћи ће и
до смањења емисије СО2.

План одржавања
Технички сектор ће водити комплетну евиденцију рада, кварова и врсте сервиса за сваку
опрему/механизацију/инфраструктуру. За сваку појединачну опрему/возило технички сектор
правиће недељни, месечни и годишњи план рада.
Редован сервис и поправке, док је у гарантном року, вршиће испоручилац опреме.
Превентивно одржавање и ситне поправке опреме вршиће служба одржавања у оквиру ЈКП
„Стари Град“. Веће поправке на опреми ЈКП ће поверавати специјализованим радионицама.
Поправке инфраструктуре у гарантном року вршиће извођач радова. Одржавање
инфраструктуре ван гарантног рока вршиће овлашћена предузећа.

План реаговања у случају удеса и непредвиђених ситуација
У случају удеса правно или физичко лице без олагања организује и спроводи планиране
мере и поступке реаговања на удес и ангажује људе и средства у складу са израђеним планом
заштите од удеса укључујући и обавезу обавештавања надлежних органа аутономне покрајине
и министарства надлежног за послове заштите од пожара, производњу и промет експлозивних
материја, запаљивих течности и гасова и друге надлежне органе у складу са законом.
Обавештење мора обавезно садржи: околности удеса, место, време, присутне опасне материје,
непосредну опасност на здравље људи и животну средину и кратак опис предузетих мера, као и
непосредне мере приправности неопходне да би се спречило понављање удеса. У случају
настанка ванредне ситуације направиће се записник о тачном времену избијања акцидента, шта
је предузето да би се санирао настали акцидент, као и особа која је одговорна. План реаговања
у случају удеса треба да обухвати: оперативне мере спашавања људи и добара, успостављање
система мониторинга и обавештавање о удесу, координацију рада и утврђивање приоритетних
задатака.
Правилником о садржини и методологији израде Политике превенције удеса, Извештаја
о безбедности и Плана заштите од удеса, класификовани су следећи нивои удеса:
I ниво удеса - последице удеса се не очекују изван постројења,
II ниво удеса - последице удеса се не очекују изван комплекса,
III ниво удеса - последице удеса се могу проширити изван граница комплекса,
IV ниво удеса - последице удеса се могу проширити на територију региона,
V ниво удеса - последице удеса се могу проширити изван граница Републике Србије.
На основу одређивање могућег нивоа удеса, при извођењу активности на сакупљању и
транспорту комуналног отпада у плану реаговања на удес биће разматрани следећи нивои
удеса:
I Ниво удеса: ниво опасних постројења;
II Ниво удеса: ниво комплекса;
III Ниво удеса: ниво општине;
У следећој табели дата је шема одговора на удес за I, II и III ниво.
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Табела 9.3.: Шема одговора на удес (I, II и III ниво)
НИВО УДЕСА
ИНДУСТРИЈСКИ
КОМПЛЕКС
1
2
Координатор плана
Тим за координацију
на нивоу предузећа

→
→

Центар за обавештавање
општине

→

РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ И ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОСТАЛИ УЧЕСНИЦИ

3

4
Координатор плана
на нивоу општине

→
→

↓↓

Тим за координацију →
плана на нивоу
→
општине
↓↓

Дежурни у
најближим месним
заједницама или
општини

I
Сопствена средства и
капацитети
Кординатор плана
(Тим за координацију
на нивоу предизећа)

Центар за обавештавање
округа (града)
→
→

Учесници у одговору
на нивоу општине

Центар за обавештавање
општине
↓↓

Координатор плана
на нивоу општине
↓

Тим за координацију
плана на нивоу
општине

≈
≈
≈

Центар за обавештавање
округа (града)
↓↓

Координатор плана
округа (града)

Учесници у одговору
на нивоу општине
Учесници у одговору
на нивоу округа (града)

Угрожене месне
заједнице или
општине

II
Сопствена средства и
капацитети

Координатор плана
(Тим за координацију
на нивоу предузећа)
III
Сопствена средства и
капацитети

ЛЕГЕНДА:

→
→

Центар за обавештавање
Републике
Центар за обавештавање
општине
↓↓
Центар за обавештавање
округа града
↓↓
Центар за обавештавање
Републике
→

→ Обавештава
→
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Координатор плана
Републике
Координатор плана
на нивоу општине
Координатор плана
округа (града)
↓
Координатор плана
Републике

Ангажује се или активира
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Тим за координацију
плана на нивоу
општине
Тим за координацију
плана на нивоу
→
округа (града)
→
→

Тим за координацију
плана на нивоу
Републике

→ Стављање у стање приправности
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→

Учесници на нивоу
општине
≈≈≈
Учесници на нивоу
округа (града)
↓↓ ≈ ≈ ≈
Регион (град)
Стручна
институција
Учесници на нивоу
Републике

≈
≈ Узбуњивање
≈
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Табела 9.4.: Шема одговора на удес у транспорту
Место удеса
1
Превозник

→
→

Део округа
(града)

2
→
→

Становништво

Други извори
обавештавања

ЛЕГЕНДА:

≈
≈
≈

Остали
учесници
3
Угрожене
месне
заједнице
и општине

Републички органи и органи локалне самоуправе

→
→

Дежурна
служба

↓↓↑↑
Центар за
обавештавање
општине
↓↓

Координато
р плана на
нивоу
општине
↓

Тим за
координацију плана
на нивоу општине

Учесници у одговору
на нивоу општине
Средства и
капацитети
произвођача,
корисника или
транспортера опасне
материје

→
→
↓↓

↓

Центар за
Обавештава
ње
Округа
(града)
↓↓

Координато
р плана
округа
(града)
↓↓

→

↓↓
↓↓
Центар за
Координато
обавештавање
р плана
Републике
републике
→ Обавештава
Ангажује се или активира
→

Тим за кординацију
на нивоу округа
↓

Учесници у
одговору на нивоу
региона (града)
↓
Стручна
институција
→ Стављање у стање
приправности

≈
≈ Узбуњивање
≈

План обуке запослених
План обуке запослених из области безбедности и здравља на раду, обављаће се према
утврђеном плану и програму а у складу са законом. Такође, и обука запослених за понашање у
акцидентним ситуацијама биће обављана у склaду са законом, као и провера увежбаности и
спремности радног особља за случај акцидента.

План обавештавања
Предвиђено је да ЈКП „Стари Град“ издаје месечне и тромесечне билтене о пословању
предузећа, количинama сакупљеног мешаног отпада, количинama сакупљеног искористивог
отпада, економском пословању предузећа, могућим проблемима, евентуалним акцидентима, о
мерама предузетим за решавање проблема и акцидената ако су постојали, планираним и
оствареним улагањима у заштиту животне средине и осталим актуелним питањима која се
односе на функционисање управљања отпадом у Шапцу.

Менаџмент информациони систем
Информациони систем за управљање треба да комбинује финансијске, техничке и
комерцијалне информације како краткорочно тако и дугорочно. Треба да буде структуиран као
бизнис план са јасно дефинисаним оперативним циљевима чија се реализација редовно прати.
Систем треба да омогући праћење учинка и примену система награђивања за стално запослене.
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9.8. Предлог одлукa скупштине града
9.8.1. Одлука о усвајању локалног плана управљања отпадом
На основу члана 13. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/09),
члана 2. и члана 7. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.16/97 и
42/98) и члана 32. и 99. Статута града Шапца („Службени лист града Шапца“, бр. 32/08),
Скупштина града Шапца, на седници од ____ 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
ГРАДУ ШАПЦУ

Члан 1.
Усваја се Локални план управљања комуналним отпадом у граду Шапцу.
Члан 2.

Локални План управљања отпадом доноси се на период од 10 година, поново се
разматра на сваких 5 година, а по потреби ревидира и доноси за наредних 10 година.
Члан 3.

За спровођење Плана надлежна је Градска управа
комуналне послове и ЈКП ''Стари град'' Шабац.

- Одељење надлежно за

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Шапца“.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: ___________/ 2010 - __

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
_____________________________
Прим.др. Слободан Мирковић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о усвајању Локалног плана управљања комуналним
отпадом у граду Шапцу садржан је у члану 13.. Закона о управљању отпадом („Службени
гласник РС“, бр.36/09), члана 2. и члана 7. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС“, бр.16/97 и 42/98) и члана 32. и 99. Статута града Шапца („Службени лист града
Шапца“, бр. 32/08
Неадекватно поступање са отпадом представља један од највећих еколошких проблема
у Републици Србији. Овакав закључак произишао је из бројних анализа стања животне средине
на територији Републике које су утврђене у последњих неколико година. Због тога се указала
потреба за израдом Националне стратегије управљања отпадом са програмом приближавања
Европској унији из које произилази оквир који ће омогућити да управљање отпадом у нашој
земљи, дугорочно гледано, достигне европске стандарде. Међу кључним принципима
Национална стратегија предвиђа принцип регионалног приступа управљању отпадом, сходно
чему су општине Шабац и Сремска Митровица 21.11.2006. године потписале Споразум о
сарадњи општина везано за формирање региона за управљање чврстим комуналним отпадом
који је и прихваћен на седници СО Шабац 25.12.2006.године.
Као први корак у спровођењу заједничких циљева наведених у поменутом Споразуму, а
у складу са Националном стратегијом управљања отпадом, била је израда плана регионалног
управљања отпадом. Општине Шабац и Сремска митровица су за израду Регионалног плана
управљања отпадом закључила Уговор са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом
Саду, чији стручњаци су израдили регионални план управљања отпадом за општине Шабац и
Сремска Митровица.
Следећи корак је био израда Локалног плана управљања комуналним отпадом у Шапцу.
Град Шабац је за израду Плана склопио уговор за израду локалног плана са привредним
друштвом „Expert Inženjering“ д.о.о. из Шапца.
Општи Циљеви израде и имплементације Локалног плана управљања комуналног
отпада у Шапцу су
 дугорочно достићи законске захтеве и циљеве Националне стратегије управљања
отпадом у Србији,
 успостављање и развој система управљања отпадом који ће контролисати настајање
отпада,
 смањење утицаја продукције отпада на животну средину,
 побољшање ефикасност ресурса,
 омогућити правилан ток отпада до његовог коначног одлагања на регионалну
депонију,
 стимулисање инвестирања и
 максимизирање економских могућности које настају из отпада.
Ови циљеви подразумевају и реализацију неких специфичних циљева, од којих су
најзначајнији:
 унапређење управљања отпадом, у складу са Националном стратегијом, регионалним
планом управљања отпадом и стратегијом одрживог развоја града Шапца.
 израда локалног плана управљања отпадом као законске обавезе.
 израда детаљног плана за проширење комуналне услуге одношења смећа на сеоско
подручје.
 смањење броја дивљих депонија до потпуног уклањања.
 обезбедити да се систем управљања отпадом развије у складу са најприхватљивијим
опцијама за животну средину, тј. стварање економски одрживог система управљања
отпадом, који укључује и примарну селекцију отпада.
 израда акционог плана управљања отпадом у периоду до 2020. године
 подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу општинског плана за
управљање отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих страна у
циљу задовољења циљева.
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Локални план управљања отпадом оквирно садржи следеће ставке:
1. Подаци о региону: територија и становништво; економска и привредна активност
региона
2. Анализа садашње праксе управљања отпадом
3. Просторни аспект и аспект заштите животне средине Претоварне станице Шабац
4. Стратешке промене у управљању отпадом у општини Шабац
5. Финансијска анализа и процена трошкова,
6. Структура и динамика потребних улагања у план имплементације локалног плана
управљања отпадом,
7. Социо-институционални аспекти плана,
8. Надзор и праћење планираних активности и мера,
9. Анализа институционалних, организационих и кадровских могућности за
имплементацију локалног плана управљања отпадом и предлог организационе структуре
система управљања
10. Закључак о локалном плану управљања отпадом.
Реализација ове Одлуке ће се вршити по фазама. За текућу годину потребна средства ће
се обезбедити из буџета јединице локалне самоуправе. За остале фазе, то јест фазе које ће се
реализовати наредних година ће се конкурисати код Републичких, Покрајинских и Европских
Фондова за неповратна средства, уз могућност ангажовања приватног капитала.
Имајући у виду напред наведено, предлаже се Скупштини града да усвоји Локални план
управљања отпадом у граду Шапцу, у тексту како је дат у материјалу.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
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9.8.2. Одлука о усвајању акционог плана реализиције локалног
плана управљања комуналним отпадом у Граду Шапцу
На основу члана 13. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/09),
члана 2. и члана 7. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.16/97 и
42/98) и члана 32. и 99. Статута града Шапца („Службени лист града Шапца“, бр. 32/08),
Скупштина града Шапца, на седници од ____ 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ
ПЛАНА УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У ГРАДУ ШАПЦУ

Члан 1.
Усваја се Акциони план реализације локалног плана управљања комуналним отпадом у
граду Шапцу.
Члан 2.
Акциони план је приказан у оквиру усвојеног Локалног Плана управљања отпадом који
се доноси на период од 10 година, поново се разматра на сваких 5 година, а по потреби
ревидира и доноси за наредних 10 година.
Члан 3.
За спровођење Акционог Плана надлежана је Градска управа – Одељење надлежано за
комуналне послове и ЈКП „Стари Град“ Шабац.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Шапца“.
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: ___________/ 2010 - __

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
_____________________________
Прим.др.Слободан Мирковић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Реализација ове Одлуке града Шапца ће се вршити по фазама. За текућу годину
потребна средства ће се обезбедити из буџета. За остале фазе, то јест фазе које ће се
реализовати наредних година Град Шабац ће конкурисати код Републичких, Покрајинских и
Европских Фондова за неповратна средства, уз могућност ангажовања приватног капитала.
Имајући у виду напред наведено, предлаже се Скупштини општине да усвоји Акциони
План реализације Локалног плана управљања комуналним отпадом у Шапцу, у тексту како је
дат у материјалу.
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9.9. Учешће приватног сектора у систему управљања чврстим
отпадом
У последњих двадесетак година у свету се интензивније развија модел изградње или
реконструкције инфраструктурних и других објеката, намењених осигурању јавних потреба по
моделу јавно приватног партнерства-JPP (Public Private Partnership). Оно што је некада била
искључива улога јавне власти, која је јавне потребе финансирала из буџета, применом модела
Јавног приватног партнерства јавне потребе се осигуравају ангажовањем приватног партнера.
ЈПП у систему сакупљања и транспорта отпада, као заједнички напор локалних власти и
приватног сектора са циљем повећања инвестиција и ефикасности на овом пољу, још увек није
активна опција. Приватни партнер поред пројектовања, изградње, одржавања и управљања,
преузима и улогу финансирања.
Спровођење сакупљања и транспорта отпада на принципу слободног тржишта и
обезбеђење тржишних услова за већи број оператера на основу тендерских процедура ће
допринети достизању ових услуга вишег нивоа квалитета. Имајући у виду одредбе Закона о
управљању отпадом да су општине дужне да обезбеде сваком домаћинству да се комунални
отпад односи од стране компаније која има уговор за пружање услуга, према процедурама
Закона о јавним набавкама, све активности од стране локалне администрације у овом правцу ће
бити од великог значаја.
До сада је у Србији регистровано установљање ЈПП у области: јавног превоза,
управљања отпадом (одношење, одлагање и рециклажа), снабдевања гасом, паркинг сервиса и
водовода и канализације. Највећи број ЈПП успостављен је у области: изношења смећа,
одржавања јавних површина и коришћења депонија. Пример су: Жабари, Жагубица, Мало
Црниће, МЗ Раброво, Смедеревска Паланка, Лесковац, Јагодина, Кикинда, Нови Бечеј, Лапово,
Београд и друге. У наведеним локалним самоуправама, успостављање ЈПП вршено је у складу
са законима, који регулишу додељивање концесије, поверавање изворних послова локалних
власти, јавну набавку и оснивање заједничког друштва. Разлози, који су довели до
успостављања ЈПП у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, су:
 неефикасност јавних комуналних предузећа у пружању јавних услуга;
 застарелост опреме и инфраструктуре;
 недовољан обим и квалитет јавних услуга;
 утицај политике на управљање и организацију јавног сервиса;
 немогућност поштовања стандарда заштите животне средине;
 недостатак стручног кадра у јединицама локалне самоуправе;
 привлачење додатних финансијских средстава за развој локалне инфраструктуре и
јавних услуга.
У следећој табели приказани су примери ЈПП у 17 јединица локалне самоуправе у
Републици Србији.
Табела 9.5.: Преглед успостављених јавно-приватних партнерстава
Београд
јавни превоз
поверавање делатности
Београд
управљане отпадом
уговор о концесији
Београд
водовод и канализација
уговор о концесији (BОТ)
Сомбор
снабдевање гасом
заједничко друштво
Ћићевац
снабдевање гасом
заједничко друштво
Ужице
снабдевање гасом
заједничко друштво
Кикинда
паркинг сервис
поверавање делатности
Прокупље
паркинг сервис
поверавање делатности
Аранђеловац
паркинг сервис
поверавање делатности
Смедеревска Паланка
управљање отпадом
поверавање делатности
Браничевски округ
управљање отпадом
поверавање делатности
Нови Бечеј
управљање отпадом
поверавање делатности
Кикинда
управљање отпадом
поверавање делатности
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Лесковац, Јабланички округ
Вршац
Велико Градиште
Јагодина, више општина
Лапово, више општина
Тутин

управљање отпадом
управљање отпадом
управљање отпадом
управљање отпадом
управљање отпадом
управљање отпадом

поверавање делатности
поверавање делатности
поверавање делатности
поверавање делатности
поверавање делатности
поверавање делатности

Поверавање делатности је најзаступљенији облик ЈПП у локалним самоуправа у Србији.
Давање концесије на депонију Винча, ради обезбеђивања дугорочне финансијске
самоодрживости система управљања чврстим отпадом у Београду, у фази је припреме тендера
за избор концесионара. Заједничка друштва су основана у области снабдевања гасом у три
општине.
Обавеза приватног партнера да инвестира у обављање поверене делатности креће се од
0,5 до пар милиона евра у области паркинг сервиса, дистрибуције гаса и управљања отпадом
(изузетак је улагање 40 мил. евра у депонију Винча). Највећи број ЈПП успостављен је у
области паркинга, управљања отпадом и дистрибуције гаса, због мањих улагања, краћег
периода повраћаја средстава и нижег ризика инвестирања у односу на улагања у даљинско
грејање, водовод и канализацију.
Трајање уговора о ЈПП утврђено је на основу финансијске анализе периода повраћаја
инвестираних средстава, ризика и профита приватног партнера само у случају концесија. У
осталим случајевима није урађена анализа рентабилности пројекта и периода повраћаја
инвестиције, што је довело до поверавања делатности на неоправдано дуге рокове у неким
случајевима.
Пренос ризика извршен је у зависности од специфичности пројекта ЈПП и уговорних
страна. У оквиру ЈПП у области паркинга, управљања отпадом и дистрибуције гаса остварен је
највећи степен преноса ризика и одговорности на приватног партнера. Разлог је комерцијални
карактер улагања у ове области, због чега се очекује од приватног партнера да преузме
тржишне и комерцијалне ризике. Приход приватног партнера у највећем броју ЈПП зависи од
квалитета и обима испоручене јавне услуге корисницима. У највећем броју ЈПП
институционални ризици остали су на страни локалних власти.

9.9.1. Приказ могућег начина укључења приватног сектора
Јавно приватно партнерство, као модел финансирања и изградње инфраструктуре и
унапређења и пружања јавних услуга се последњих година све чешће примењује у државама
Европске уније. Да би олакшале, охрабриле и уредиле реализацију пројеката ЈПП, многе
европске државе донеле су посебне прописе и смернице, који чине законодавни оквир за
спровођење модела ЈПП. Доношење прописа праћено је креирањем институционалног оквира
за селекцију, одобравање, уговарање, регистровање и праћење резултата спровођења ЈПП.
Истовремено, међународне финансијске институције и политичке организације
подржавају реализацију пројеката ЈПП. Финансијске институције, као што су Светска банка,
Европска инвестициона банка (ЕИБ),
Европска банка за обнову и развој (EBRD) и друге, креирале су посебне кредитне
линије за финансирање пројеката ЈПП. Комисија ЕУ је издала “Зелену књигу о ЈПП” којом су
дефинисани различити облици сарадње између јавног и приватног сектора, у циљу обезбеђења
инфраструктуре или пружања услуга.
Обзиром да Србија није чланица ЕУ, за нас нису меродавни прописи ЕУ о ЈПП, већ
искључиво домаћи прописи. Прописи ЕУ могу бити корисни за сагледавање искустава,
приликом креирања правног и институционалног оквира за реализацију пројеката ЈПП у
Србији.
У Републици Србији није донет закон о ЈПП. Из тог разлога, локалне власти су обавезне
да приликом успостављања ЈПП обезбеде поштовање бројних закона који регулишу оснивање,
организовање, функционисање и финансирање јединица локалне самоуправе у циљу
квалитетног обављања изворних послова. Сагласно томе правни оквир за успостављање ЈПП у
јединицама локалне самоуправе чине бројни закони:
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Закон о локалној самоуправи,
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о буџетском систему,
Закон о средствима у својини Републике Србије,
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса,
Закон о комуналним делатностима,
Закон о привредним друштвима,
Закон о концесијама,
Закон о јавним набавкама,
други закони и подзаконска акта.
Локалне власти у циљу ефикасног вршења изворних послова, а ради задовољавања
потреба становништва, могу успоставити ЈПП на начелима конкуренције и јавности. Оне могу
успоставити уговорно и институционално ЈПП, уз поштовање наведених закона.
Успостављање уговорног ЈПП може се вршити у складу са одредбама неколико закона,
који регулишу избор приватног партнера, уговарање концесије и поверавање вршења изворних
послова локалне самоуправе правном или физичком лицу. Поверавање комуналне делатности
локалне самоуправе или ЈКП, на основу одлуке скупштине града/општине може се вршити на
рок:
 до 5 година, уколико приватни партнер нема обавезу инвестирања у поверену
делатност;
 до највише 25 година, уколико приватни партнер има обавезу инвестирања у поверену
делатност.
Институционално ЈПП може се успоставити оснивањем заједничког друштва. Стицање
удела у локалном јавном предузећу, највише до 49%, представља промену власништва
државног капитала у ЈКП што има више одлике приватизације, него реализације пројекта ЈПП.
Закон који најдетаљније регулише успостављање уговорног ЈПП у Републици Србији је
„Закон о концесијама”. Према овом Закону може се уговорити концесија на коришћење добара
у општој употреби и својини Републике и концесија на обављање делатности од општег
интереса. За јединице локалне власти посебно је важно да предмет концесије могу бити:
водопривредни објекти, локални путеви, саобраћајна инфраструктура, енергетска
инфраструктура (гасоводи), комунална инфраструктура, спортско рекреациони објекти и
туристичка инфраструктура.
Приликом уговарања ЈПП, кључни моменат је утврђивање рока трајања уговора о
концесији, који не може бити дужи од 30 година. Дужина трајања концесије утврђује се на
егзактан начин, коришћењем финансијског модела за обрачун: рентабилности расхода пројекта,
рентабилности извора финансирања пројекта и периода повраћаја расхода пројекта са
профитом приватног партнера. Основни параметри финансијске анализе, које треба дефинисати
су:
 предмет концесије,
 висина очекиване добити од делатности концесије,
 степен преузетог пословног ризика од стране приватног партнера,
 висина инвестираних средстава од стране приватног партнера,
 потреба за развојем конкурентног тржишта у домену делатности концесије.
Предлог за давање концесије на локалну инфраструктуру или делатност може да
иницира: министар надлежан за област концесије, скупштина града/општине или
заинтересовани приватни партнер обраћањем скупштини или надлежном министру. Став,
поводом предлога за давањем концесије доноси Влада Републике Србије у року од 4 месеца.
Након прихватања подлога за давања концесије приступа се процедури давања концесије, која
се састоји из следећих фаза:
1. Влада доноси акт о давању концесије;
2. Министар надлежан за предмет концесије, образује тендерску комисију;
3. Објављује се оглас о јавном тендеру;
4. Влада на основу предлога тендерске комисије врши избор концесионара.
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Овим Законом регулисани су основни елементи, које треба да садржи уговор о
концесији, у циљу реализације успешног и ефикасног уговорног ЈПП:
 подаци о уговорним странама (локалној власт и приватном партнеру);
 дефинисање предмета концесије: опис инфраструктуре или изворне делатности локалне
власти;
 дефинисање рока трајања концесије: трајање припремних радњи (период инвестирања),
период коришћења
 дефинисање инфраструктуре или обављања концесионе делатности и услови
продужења рока уговора;
 приказ финансијског плана, који је основ за финансијску анализу: висина и структура
прихода и расхода, структура
 приказ извора финансирања и динамике улагања;
 дефинисање гаранције које подноси приватни партнер у циљу доброг извршења:
припремних радњи, поверених послова и
 финансијских обавеза (концесиона накнада);
 дефинисање услова обављања концесионе делатности;
 стандарди квалитета производа и услуга у оквиру концесионе делатности;
 приказ критеријума за утврђивање цене производа и услуга у оквиру концесионе
делатности;
 дефинисање висине, рокова и начина плаћања концесионе накнаде;
 дефинисање мера осигурања и заштите живота и животне средине;
 дефинисање права преноса концесије на друго лице у току трајања уговора;
 дефинисање времена и начина предаје имовине и опреме;
 дефинисање услова измене и раскида уговора;
 дефинисање начина решавања спорова.
Сви потписани уговори о концесији пријављују се и уносе у јединствени регистар
уговора о концесијама, који води Министарство финансија. Приликом одлучивања о
адекватном моделу ЈПП, локалне власти би требало да буду свесне главних финансијских
ефеката уговора о концесији, а то су:
 повећање прихода локалног буџета, наплатом 100% концесионе накнаде за обављање
изворне делатности локалне власти или коришћење локалне инфраструктуре;
 задржавање власништва над локалном инфраструктуром и имовином, која се по
истеку уговора враћа локалној власти на управљање;
 утврђивање рока уговора на основу финансијске анализе рентабилности расхода
пројекта и рока повраћаја средстава уложених у пројекат ЈПП.



Основни модели уговора о концесији, које може да уговори локална власт су:
обављање комуналне делатности
уговор о коришћењу добара од општег интереса:
 изградња-коришћење-пренос (енг. Build-Operate-Transfer BOT)
 изградња-финансирање-коришћење-пренос (енг. Build - Finance - Operate - Transfer
BFOT)
 пројектовање-изградња-коришћење-пренос (енг. Design – Build – Operate - Transfer
DBOT)
 пројектовање-изградња-финансирање-коришћење-пренос(енг.Design – Build –
Finance - Operate DBFO) итд.

У циљу успостављања успешног ЈПП важно је извршити избор приватног партнера уз
поштовање правног оквира у Републици Србији. Избор приватног партнера приликом
поверавања изворних послова, јединица локалне самоуправе врши путем јавног конкурса у
складу са одредбама „Закона о јавним набавкама”. Избор приватног партнера за давање
концесије врши се путем јавног тендера, који је детаљно регулисан „Законом о концесијама”.
Оснивање заједничког друштва са приватним партнером локална власт врши у складу са
одредбама „Закона о привредним друштвима”. Продају удела у јавном комуналном предузећу
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до 49%, Скупштина општине врши на основу јавног тендера, спроведеног у складу са „Законом
о приватизацији”.

9.9.2. Приказ могућег начина укључења приватног сектора путем
доделе делатности, концесија, заједничког улагања, BOT и
др.
Сви модели ЈПП могу се сврстати у две основне групе: уговорно и институционално
јавно приватно партнерство.
Уговорно јавно-приватно партнерство је сваки модел ЈПП у којем се међусобни однос
права и обавеза локалне власти и приватног партнера уређује уговором. Уговор о ЈПП склапа се
у писаном облику на одређено време. То време обично није краће од пет година, нити дуже од
четрдесет година, уз могућност да се након истека уговорног рока склопи нови уговор уз избор
приватног партнера кроз поновну јавну набавку. Следи опис основних модела ЈПП, развијених
у тржишним економијама, који се могу сврстати у уговорно ЈПП:
 Уговор о коришћењу (енг. Management Contract): Приватни сектор преузима пружање
одређене услуге у име јавног сектора, али без преузимања икаквог ризика.
 Дозвола за обављање делатности (енг. Operation Licence): Приватни партнер добија
дозволу да пружа јавну услугу у одређеном периоду.
 Коришћење и одржавање (енг. Operation & Maintenance О&М): Приватни партнер
преузима управљање (коришћење и одржавање) јавном имовином, под условима
регулисаним уговором о ЈПП. Имовина остаје у јавном власништву.
 Пројектовање-изградња (енг. Design-Build DB): Локална власт уговара пројектовање и
изградњу инфраструктуре са приватним партнером, који задовољава постављене
стандарде и критеријуме. Приватни партнер пројектује и гради инфраструктуру обично
по фиксној цени, преузимајући ризик повећања цене. Локална власт преузима
власништво над завршеним објектом и одговорна је за испоруку услуге и
инфраструктурни објекат.
 Изградња-пренос-коришћење (енг. Build-Transfer-Operate BTO): Локална власт уговара
финансирање и изградњу инфраструктуре са приватним партнером. Изграђену
инфраструктуру приватни партнер преноси у власништво локалној самоуправи, са
којом склапа уговор о дугорочном закупу. Током закупа приватни партнер наплаћује
своју инвестицију уз разумну стопу приноса.
 Пројектовање-изградња-коришћење (енг. Design-Build-Operate DBO): Локална власт
финансира пројекат, а са приватним партнером уговара пројектовање, изградњу и
коришћење инфраструктуре у одређеном року. Она дефинише стандарде вршења јавне
услуге и задржава власништво над имовином.
 Изградња-финансирање-коришћење (енг. Build-Finance-Operate BFO): Приватни
партнер финансира изградњу новог дела постојећег инфраструктурног објекта. Он
стиче право коришћења тог дела инфраструктуре у периоду неопходном да наплати
инвестирана средства са разумном стопом прихода.
 Пројектовање-финансирање-изградња (енг. Design-Finance-Build/Lease-Purchase DFB):
Локална власт уговара са приватним партнером пројектовање, финансирање и изградњу
инфраструктурног објекта. Приватни партнер даје завршен објекат у закуп локалној
самоуправи, у уговореном року. По истеку уговора инфраструктура остаје у власништву
локалне самоуправе.
 Пројектовање-изградња-финансирање-коришћење (енг. Design – Build – Finance Operate DFBO): Приватни партнер пројектује, финансира и гради јавно добро и узима га
у дугорочни закуп. Након истека закупа предаје га локалној власти.
 Изградња-поседовање-коришћење (енг. Build-Own-Operate BOO): Приватни партнер
финансира, гради, поседује и користи јавно добро уз поштовање критеријума и
ограничења, која су регулисана уговором од стране локалне власти.
 Изградња-поседовање-коришћење-пренос (енг. Build-Own-Operate-Transfer BOOT):
Приватни партнер добија франшизу за финансирање, пројектовање, израду и
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управљање јавним добром током одређеног периода, након којег се власништво над
овом имовином предаје локалној власти.
Куповина-изградња-коришћење (енг. Buy-Build-Operate BBO): Пренос јавне имовине на
приватног партнера, који је унапређује и користи у уговореном периоду. По истеку тог
периода имовина се враћа на управљање локалној самоуправи.
Финансирање (енг. Finance Only): Приватни партнер (најчешће финансијска
институција) финансира пројекат, директно или путем дугорочног лизинга или емисије
обвезница.
Институционално јавно-приватно партнерство је модел ЈПП, заснован на сувласничком
односу локалне власти и приватног партнера у заједничком друштву, које је носилац
пројекта ЈПП. Најчешће коришћен назив за институционално ЈПП је: Joint Venture:
Приватни партнер и локална власт оснивају заједничко предузеће ради реализације
неког пројекта. Улог и расподела ризика дели се у договореном односу.

9.9.3. Препоруке за учешће приватног сектора
Досадашња примена модела ЈПП у вршењу изворних послова локалне самоуправе у
Србији, у већини случајева одвија се на основу аутономне одлуке надлежних органа локалне
власти. Због тога је могуће очекивати доношење одлука о реализацији пројеката, који нису
резултат дугорочне развојне политике на локалном и регионалном нивоу. То може довести до
непотребног и нерационалног трошења новца пореских обвезника. Ако се има у виду да се
применом ЈПП уговарају дугорочне обавезе јавног и приватног партнера, примена овог модела
економске активности може проузроковати дугорочне фискалне ризике и уместо предности,
проузроковати штету.
Да би се избегле негативне последице, свака одлука о успостављању изабраног модела
ЈПП мора се доносити на основу студије изводљивости пројекта ЈПП, која је у складу са
дугорочним развојним плановима, како локалне самоуправе тако и региона. Само тако
дефинисани пројекти могу се називати пројектима ЈПП.
Поред уговорног ЈПП, у локалним самоуправама се све чешће почео примењивати
институционални модел ЈПП. Институционално ЈПП се реализује, успостављањем
сувласничког односа локалне власти и приватног партнера у новооснованом заједничком
друштву или откупом власничког удела у јавном комуналном предузећу. Начин спровођења
овог модела ЈПП у Републици Србији није уређен. На примену модела ЈПП утицала су и
одређена погрешна схватања о његовој примени. У односу на класични модел инвестиционе
активности локалне власти, неретко је уврежено мишљење да се применом овог модела у врло
кратком року може осигурати велики број јавних потреба. Том приликом се не води довољно
рачуна о томе да је ЈПП дугорочни уговорни однос између јавног и приватног партнера. Он
може довести до стварања дугорочних фискалних обавеза, које представљају фискални издатак,
а не фискални приход.
Из ових и низа других разлога, ову материју је потребно уредити законом, који би
уважио постојеће одредбе Закона о концесијама и Закона о јавним набавкама.
Сагласно постојећим законима, можемо дефинисати основне предуслове, које би
требало да испуни локална власт у процесу избора, уговарања и реализације модела ЈПП, а у
циљу избегавања ризика и постизања што већих друштвено-економских користи од пројеката
ЈПП:
− дефинисање уговорног односа јавног и приватног партнера,
− идентификација и подела ризика између јавног и приватног партнера,
− успостављање критеријума за оцену квалитета јавних услуга, уз поштовање
прописаних стандарда,
− унапређење квалитета јавне услуге,
− санкционисање неизвршења уговорних обавеза партнера,
− задржавање контроле квалитета испоруке услуге корисницима од стране јавног
сектора,
− финансирање од стране приватног партнера,
− мерење финансијских ефеката уговорног односа,
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− лакши приступ тржишту капитала,
− брже остваривање стратешких циљева локалне самоуправе.
Локална власт би требало да предузме следеће активности у току избора, уговарања и
реализације пројекта ЈПП:
1. Анализа правног оквира, у циљу проналажења правног основа за успостављање ЈПП;
2. Анализа функционисања постојећег система, у циљу оцене обима, квалитета и цене
услуге, као и финансијског резултата;
3. Анализа тражње за услугом;
4. Анализа услуге (обим, квалитет и цена) и финансијског резултата (приходи, расходи,
финансијска рентабилност) након спровођења пројекта ЈПП;
5. Избор модела ЈПП, на основу финансијске рентабилности пројекта;
6. Израда конкурсне докуметације за избор партнера за спровођење пројекта ЈПП;
7. Спровођење јавне набавке за избор приватног партнера;
8. Уговарање пројекта ЈПП са најбољим понуђачем;
9. Организација контроле спровођења пројекта ЈПП;
10. Праћење ефеката спровођења пројекта ЈПП, у смислу обима и квалитета услуге и
постигнутог финансијског резултата;
Успешном спровођењу наведених активности претходи фаза припреме, у којој би
јединице локалне самоуправе требало да размотре и припреме следећа документа и анализе:
− презентација података о функционисању постојећег система или услуге;
− студија изводљивости пројекта за финансирање (финансијска самоодрживост и
рентабилност пројекта исказана кроз FNPV(C) расхода пројекта и FNPV(K) извора
финансирања пројекта);
− анализа тражње за јавном услугом;
− пуно покриће трошкова у циљу одрживости испоруке јавне услуге;
− еколошки и друштвени ефекти пројекта (економска анализа пројекта);
− политичка подршка за спровођење пројекта ЈПП;
− правни основ за успостављање и спровођење пројекта ЈПП;
− уговорни однос (права и обавезе) локалне власти и приватног партнера у оквиру
пројекта ЈПП;
− финансијски аспекти пројекта ЈПП (извори финансирања, остваривање и подела
прихода);
− процена и подела ризика између локалне власти и приватног партнера у оквиру
пројекта ЈПП;
− услови испоруке услуге према корисницима (обим, квалитет, континуитет и цена);
Након припреме свих неопходних докумената и извршених анализа, може се
приступити избору приватног партнера. Избор приватног партнера требало би да се врши у
складу са прописима, којима се уређује подручје јавне набавке.
Приликом оцене најповољније понуде, цена би требало да буде исказана кроз нето
садашњу вредност расхода пројекта ЈПП (даље: FNPV(C)) у уговорном периоду. Приликом
израде конкурсне документације за избор приватног партнера, јединица локалне самоуправе
мора да дефинише дисконтну стопу, коју су понуђачи обавезни да користе за обрачун FNPV(C)
пројекта ЈПП.
Након избора најповољнијег понуђача, приступа се уговарању реализације пројекта
ЈПП. Том приликом, потребно је креирати уговор о ЈПП који ће регулисати:
− могућност постизања обостране користи локалне власти и приватног партнера,
− начин доделе уговора о спровођењу пројекта ЈПП,
− обавезе приватног партнера,
− начин осигурања извршења обавеза приватног партнера,
− начин контроле поштовања уговора о спровођењу пројекта ЈПП,
− могућност отказивања уговора услед неизвршења,
− остварење и поделу прихода у току спровођења пројекта ЈПП,
− расподела ризика између локалне власти и приватног партнера у току спровођења
пројекта ЈПП,
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− начин контроле и извештавања о квалитету услуге испоручене крајњим
корисницима,
Приликом доношења одлуке о спровођењу пројекта ЈПП, локална власт мора да
омогући остваривање „веће вредности за новац” у односу на традиционалну јавну набавку или
испоруку услуге од стране јединице локалне самоуправе (јавног предузећа). Изабрани пројекат
ЈПП требало би да омогући:
− повећање ефикасности испоруке јавне услуге, смањењем оперативних расхода;
− ефикаснију поделу ризика, преузимањем комерцијалних ризика од стране приватног
партнера и институционалних ризика од стране локалне самоуправе;
− брже спровођење пројекта, ради ефикасније наплате капитала приватног партнера;
− унапређење квалитета услуге, кроз боља технолошка решења и знања приватног
партнера;
− остваривање додатних прихода за јавни сектор, по основу јавне имовине коришћење
за спровођење пројекта ЈПП или права уступљених приватном партнеру.
Пројекти који се споводе по моделу ЈПП, могу бити финансирани из истих извора
средстава, као и остали пројекти, чији је носилац јавни сектор. То могу бити:
приходи и примања јединица локалне самоуправе, обезбеђена из:
− сопствених прихода и примања;
− капиталног трансфера вишег нивоа власти (нпр. Национални инвестициони план НИП);
− капиталне иностране донације (ЕУ фондови – нпр. IPA - Инструмент предприступне
помоћи);
− задуживања на финансијском тржишту (код финансијских институција);
капитал приватног партнера обезбеђен из:
− сопствених средстава;
− задуживања на финансијском тржишту (нпр. EBRD, ЕИБ, домаће комерцијалне
банаке и лизинг компаније);
Да би се конкурисало за обезебеђење донације ЕУ за спровођење пројекта ЈПП,
неопходно је задовољити следеће критеријуме ЕУ:
 осигурање транспарентности у избору приватног партнера;
 осигурање максималне заштите јавног интереса;
 дефинисање оптималног нивоа иностраних капиталних донација;
 избор адекватног модела ЈПП на основу типа пројекта;
 оптимална расподела ризика између учесника у пројекту ЈПП;
 побољшање квалитета услуга за све кориснике.
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10. ЗАКЉУЧАК О ЛОКАЛНОМ ПЛАНУ УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ
10.1.

Закључна разматрања

Управљање отпадом је сложен процес који подразумева контролу целокупног система
поступања са отпадом, од настанка отпада, преко сакупљања и транспорта, до третмана и
одлагања отпада као завршне фазе у овом систему. Процес мора бити подржан законском
регулативом, институционалном организованошћу, али и просторним планирањем као
незаобилазним инструментом процеса.
Управљање отпадом треба дефинисати у контексту одрживог развоја чији се принципи
управо и заснивају на ефикасној заштити животне средине. Неадекватно поступање отпадом је
један од највећих и најсложенијих проблема који су везани за заштиту основних чинилаца
животне средине.
Неадекватан третман свих врста отпада (комуналног, индустријског, опасног,
медицинског итд.) и његово неконтролисано и неорганизовано одлагање, поред нарушавања
пејзажних карактеристика простора, неминовно доводи до загађења подземних и површинских
вода, земљишта, ваздуха, али представља и опасност за здравље становништва. Због тога је
управљање отпадом веома значајан процес у контексту заштите животне средине и представља
посебан друштвени интерес.
Један од значајних сегмената Националне стратегије управљања отпадом у Србији
посвећен је оријентацији ка регионалном приступу у управљању комуналним отпадом. За
успостављање система интегрисаног управљања отпадом, урађен је план управљања
комуналним отпадом на нивоу региона Шабац – Сремска Митровица.
Ново законодавство (Закон о управљању отпадом) представља интегрисани приступ
уређењу ове проблематике на територији Србије, доприноси успостављању одрживог система
којим се обезбеђује смањење загађења животне средине, финансијску добит за локалну
самоуправу, развој рециклажне индустрије и запошљавање локалног становништва.
Треба истаћи да Закон уређује доношење низа планских докумената. Неопходно је да се
израде Регионални план, који је Шабац 2008. усвојио, али се мора ревидирати у складу са
новом законском регулативом и стратегијом. Локалне самоуправе имају низ надлежности и
рокове за спровођење појединих активности. До маја 2010. године мора се донети Локални
план управљања отпадом, за годину дана пописати неуређене и дивље депоније, за две године
израдити пројект санације и рекултивације неуређених депонија на које сагласност даје
Репулика, односно Покрајина, те да се у року од годину дана одреди локација за изградњу и рад
регионалног постројења за складиштење, третман и одлагање отпада. „Откуцавање" је почело у
мају 2009. године када је усвојен Закон о управљању отпадом.
Регионалним планом се дефинишу заједнички циљеви управљања отпадом у складу са
Националном стратегијом.
За управљање комуналним чврстим отпадом главну одговорност има локална власт.
То је комплексан задатак, који захтева одговарајуће организационе капацитете и
сарадњу између бројних заинтересованих страна у приватном и јавном сектору. Полазне основе
за активности које су предузете на реализацији регионалног концепта управљања отпадом били
су циљеви, начела и принципи дефинисани у оквиру Националне стратегије управљања
отпадом Републике Србије и актуелним европским и светским трендовима у овој области,
посебно у погледу:
 смањења количине отпада и повећања обима поновне употребе;
 рециклирања отпада и компостирања органских остатака;
 третмана отпада у близини места настанка и
 одлагања отпада на регионалну депонију.
Израдом Локалног плана управљања отпадом елиминисаће се следећи актуелни
проблеми на подручју Шапца:
 сакупљање и садашње одлагање отпада врши се на начин, који није у складу са
санитарним условима и принципима заштите животне средине подручја,
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 постојеће званично одлагалиште отпада „Дудара“ није изграђено као санитарна
депонија, испуњава најминималније мере заштите и треба је хитно санирати и
рекултивисати и
 сеоско подручје је осим приградских насеља највећим делом изостављено из система
сакупљања отпада. Као последица, у готово свим селима постоје локална сметлишта,
често смештена на најнеприхватљивијим локацијама.
Израда овог плана само је један, али веома важан корак, у низу мера које је потребно
спровести да би се решили наведени проблеми и успоставио систем управљања отпадом који ће
повољно утицати на читав низ аспеката потребних за подизање стандарда живота (заштита
животне средине и здравља људи, побољшање амбијенталних вредности, економски аспект и
др.).

10.1.1.

Општи и специфични циљеви Локалног плана

Првенствено Локални План треба да обезбеди спровођење визије и циљева који су
постављени у Националној стратегији управљања отпадом. То захтева координисану акцију
више различитих учесника - локалних власти, домаћинстава, предузећа, приватног сектора,
невладиних организација и појединаца. При томе, локалне власти имају централну улогу у
планирању и стварању одрживог система управљања отпадом у складу са законом.

















Општи циљеви израде овог Плана су:
На територији Шапца организовати сакупљање и транспорт комуналног отпада,
односно управљање комуналним отпадом на начин који ће обезбедити чисту и здраву
животну средину што ће смањити негативне ефекте отпада, пре свега на здравље људи
али и на визуелан изглед предела/околине.
Установити ефикасан и одржив систем управљања комуналним отпадом и начин
финансирања који ће такав систем учинити могућим. Остварењем овог циља послови
управљања отпадом организоваће се на начин који је у складу са европским
стандардима и директивама.
Подизање нивоа јавне свести о значају наведене заштите и одговорности сваког
појединца
Посебни циљеви израде овог планског документа су:
Плански уредити неуређену област управљања отпадом на територији Града Шапца у
складу са законском обавезом,
Повећати обухват територије и количину отпада који се прикупља и израдити план за
проширење комуналне услуге одношења смећа на целокупно сеоско подручје.
Смањење броја дивљих депонија до потпуног уклањања.
Омогућити да се систем управљања отпадом развије у складу са најбољим опцијама за
заштиту животне средине и првенствено увести примарну сепарацију на месту настанка
отпада у функцији рециклирања отпада,
Смањити количине отпада које се одлажу на депонију,
Осигурати подизање јавне свести и едукацију грађана,
Увести одговарајуће тарифне структуре и методологије наплате,
Смањити утицај отпада на животну средину,
Обезбеђење довољног броја савремених контејнера за сакупљање отпада (укључујући
одвојено сакупљање),
Створити услове за потенцијални бизнис који проистиче из одрживог управљања
отпадом.
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10.2. Кратак резиме Локалног плана
Овим планом сагледано је постојеће стање, анализирана пракса и извршена
интерпретација значајних стратешких докумената и прописа. На основу тога предложена су
рационална и изводљива решења која обухватају широк опсег мера за унапређење поступања с
отпадом, почев од смањења настајања отпада на извору, одвојеног сакупљања, рециклаже или
других метода поновног добијања материјала из отпада, па до поузданог и еколошки одрживог
коначног одлагања отпада. Такође, препоручене су и нужне пратеће мере, едукативне и
промотивне активности и мониторинг успостављеног система.

10.2.1.

Основни подаци о региону

Регион за управљање комуналним отпадом чини административна територија
Града Шапца.
Укупна површина административног подручја износи 795,3 км2. У оквиру њега се
налази 49 катастарских општина и 52 насеља са укупно 122.893 становника. Према Попису из
2002. Године, на подручју градског насеља и пет приградских насеља, живи 75.339 становника.

10.2.2.

Анализа садашње праксе управљања отпадом

Врсте, количине и састав отпада
Према подацима ЈКП "Стари Град" из Шапца, (допис од 21.12.2009.године) количине
скупљеног и одложеног отпада су, цитирамо: „Укупан износ изнешеног смећа на депонију је:
- дневно
96 тона
- месечно 2.875 тона
- годишње 34.506 тона“ - завршен цитат.
Састав отпада у који је усвојен за Шабац и који се користи овом Плану приказан је у
табели 10.1. и исти је као у Студији изводљивости [1].
Табела 10.1. - Процењени морфолошки састав отпада у Шапцу
Врста отпада
Количина одложеног
отпада
Папир
23,0 %
Стакло
2,0 %
Пластика (укључујући РЕТ)
23,0 %
Гума
3,0 %
Текстил
4,0 %
Метал
5,0 %
Органски отпад/зелени
27,0 %
Пепео + грађевински материјал
10,0 %
Остало
27 %
Укупно
100,0 %
Сума (2008)
21.319
Специфична тежина
0,261
Запремина
81.680
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Посебни токови отпада
ЈКП "Стари Град" поседује делимичну евиденцију о посебним токовима отпада, како су
дефинисани у Националној Стратегији управљања отпадом и складу са њом дефинисало је
годишње количине неких токова отпада:
- Истрошене батерије и акумулатори. Око 100 комада годишње се сакупља и носи на
прераду у Зајачу
- Отпадна уља - процена да је годишња количина око 1200-1500 л коју грађани просипају
на депонију
- Амбалажни отпад - сакупи се 500-600 оштећених гајбица, одлаже се на депонију
- Електрични и електронски производи - одлаже се на депонију 10-15 м3/годишње
- Флуоресцентне цеви које садрже живу - 100 комада годишње се затрпава на депонији
- PCB/PCT - нема евиденције
- Отпад који садржи азбест - одлаже се на депонији 5-6 м3
- Отпадна возила 200-300 комада се одложи на депонију.
Истрошене батерије и акумулатори и отпадна возила се од јула 2003. године продају
предузећу "Инос Напредак" које сакупља секундарне сировине.
Такође, у Шапцу се грађевински отпад посебно одлаже и употребљава за прекривање
отпада на градској депонији, као инертан материјал.

Сакупљање отпада, област и становништво покривени
Процес сакупљања отпада је веома важан, због очувања здравља људи и животне
средине, естетских и финансијских разлога. Појам прикупљања отпада је онај функционални
елеменат, који укључује на само његово сакупљање, већ и преношење тих материја након
сакупљања, до места где се возило за сакупљање празни.
У самом градском насељу као административном центру, услугама које се односе на
уклањање чврстог отпада је покривено 100% становништва, што није пракса у другим
насељеним местима (у већини села ни не постоје), или се не могу сврстати у задовољавајуће.
На урбаном подручју највеће активности су у комерцијалном сектору, средња активност
у лакој и тешкој индустрији а најмања у пољопривредном сектору. У складу са тим, поред
отпада из домаћинстава, највише је заступљен комерцијални отпад (отпад из малопродаје: из
продавница, административног дела књижара, радњи за хемијско чишћење, ресторана,
пословних објеката, банака, хотела, бензинских пумпи). Наведени објекти углавном одлажу
отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинстава. Већи објекти, нпр. велики хотели,
имају сопствене контејнере које празни и отпад одвози ЈКП „Стари Град“. Претпоставља се да
однос комерцијални отпад/отпад из домаћинстав износи 50/50. Међутим, с обзиром на тренутну
економску ситуацију и пораст стандарда предвиђа се однос 60/40.
На руралном подручју– приградска сеоска насеља, највеће активности су у
домаћинствима и пољопривредном сектору, а најмања у комерцијалном и малој привреди. У
складу са тим, поред отпада из домаћинстава, највише је заступљен пољопривредни отпад.
Наведени објекти углавном одлажу отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинстава.
Највећи део органског отпада се користи у домаћинствима за исхрану стоке (отпад од хране,
сено), а остали део органског отпада, као и папир, завршава као гориво за грејање или кување.
Већи објекти, административни објекти имају сопствене контејнере које празни и отпад одвози
одговорно комунално предузеће. Претпоставља се да однос комерцијални отпад/отпад из
домађинстава износи 40/60. Међутим, с обзиром на тренутну економску ситуацију и пораст
стандарда предвиђа се однос 50/50.

Активности рециклаже и друге опције третмана отпада
У Шапцу постоји у извесној мери и организовано сакупљање корисних компоненти из
комуналног отпада. Из досадашње праксе ЈКП „Стари Град“ јасно је да се спроводи само
ограничено одвојено прикупљање и то: папира, алуминијумских лименки и PET амбалаже. За
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примарну селекцију папира тренутно је распоређено 7 контејнера од 1,1 м3 а врло брзо у првом
кварталу 2010.године биће распоређено још 15 контејнера, тако да ће укупно бити 22
контејнера за папир. Што се тиче алуминијумских лименки распоређено је 15 кошева.
Прикупљање PET амбалаже тренутно, на основу уговора са ЈКП „Стари Град“ обавља
предузеће „А +“ д.о.о. Београдски пут бб, 15000 Шабац. На основу разговора са ЈКП
претпоставља да ће доћи до ограниченог раста одвојеног прикупљања PET (пластике) амбалаже
до 2012. од 10%.
Из претходног се може закључити да је примарна селекција искористивих материјала из
комуналног отпада у Шапцу тек у зачетку и да је у ЈКП покренута у циљу испуњавања законске
обавезе регулисане Законом о управљању отпадом („Сл.гл. РС“ бр. 36/09).
Уколико се жели одрживи систем управљања отпадом, неопходно је сагледати
заступљеност свих опција третмана отпада.
На административном подручју Шапца, није заступљено компостирање као начин
третмана отпада, и поред тога што има доста могућности за његово увођење. Такође, третман
комуналног отпада анаеробном дигестијом у административном подручју Шапца, није
заступљен. У подручју обухваћеном Локалним планом за управљање комуналним отпадом и
шире на нивоу региона Шабац – Сремска Митровица не постоји изграђено ни једно постројење
за инсинерацију отпада, тако да овај поступак третмана није заступљен.
У подручју обухваћеном Локалним планом за управљање комуналним отпадом и шире
на нивоу региона Шабац – Сремска Митровица нису заступљени ни други видови третмана
отпада као што су пиролиза, гасификација, плазма технологија, солидификација,
неутрализација.
Када је у питању коришћење отпада као горива, постоји интенција да се поједине врсте
индустријског отпада из Шапца користе у цементарама. Сада се тај отпад повремено користи у
цементари у Косјерићу. Такође постоји и недозвољено сагоревање гума у цигланама које се
врши без икакве контроле и пречишћавања отпадних гасова.

Одлагање отпада
Одлагање отпада на постојећој депонији врши се од 1991. године тј. преко 18 година, а
депонија је површине 18,5 ha. Може се истаћи да је у овом периоду одложено преко 500000
тона отпада. Депонија се свакодневно насипа земљом тј. слојем од преко 80 cm, те је количина
земље потребна за годину дана око 25.000 м3.

Списак свих дивљих депонија/сметлишта
На основу снимања и увида на терену направљен је попис свих постојећих депонија и
сметилишта на подручју града Шапца. Обилазак сеоских депонија и сметилишта вршен је увек
у присуству шефа надлежне месне канцеларије што је обезбедила градска управа. За сваку
локацију одређен је положај у простору, односно утврђена географска ширина и географска
дужина са надморском висином, помоћу ГПС уређаја. Такође, извршено је фотографисање
сваке локације и по могућству утврђена површина и запремина. Детаљан приказ микро
локација на основу података снимљених на терену дат је у књизи 2. Плана управљања
комуналним отпадом у Шапцу Прилог 1 – Подаци са терена.

Тарифе
Анализа овог дела заснивала се на подацима добијеним од јавног комуналног предузећа
„Стари Град“. Делатност комуналног предузећа, поред сакупљања и депоновања отпада, је и
одржавања јавне хигијене града, пружања пијачних и погребних услуга итд..
У Шапцу тарифе за услуге управљања отпадом везане су за величину простора
корисника услуга и наплаћују се месечно. Предност оваквог система је једино у његовој
једноставности. Међутим, овај систем није стимулативан за превенцију стварања отпада, јер
трошак корисника је фиксиран и не зависи од количине отпада која се продукује и начина на
који се одлаже.
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Економско финансијска анализа
Анализа се заснива на анализи финансијских извештаја пословања ЈКП“Стари Град“,
Шабац за последње три године (2006., 2007., и 2008.), који су приказани у прилогу. У табели
xxx. дат је приказ најважнијих резултата пословања за наведене године, са изведеним
аналитичким показатељима пословања.
Финансијски резултат, изражен кроз повећање пословних прихода, бележи годишњи
раст по стопи од 13,4%/годишње, док са друге стране пословни расходи бележе раст од
17,2%/годишње. Раст пословних расхода на наведеном нивоу је пре свега резултат раста
трошкова зарада, који чине преко 70% укупних пословних расхода, на истом нивоу од
17,3%/годишње. Ова диспропорција раста пословних прихода резултује у значајном смањењу
пословног резултата (добити), који је са 5.600 хиљ.дин у 2006. години пао за преко
17.000хиљ.дин на губитак од 11.568 хиљ.дин.

Анализа постојећег система
Комунално предузеће организовано опслужује око 68.000 становника, при чему је са
100% обухваћено градско подручје (55.163 становника) и делимично обухваћено сеоско
подручје са 19% од укупног броја сеоског становника (12.837 становника). На основу изнетих
података, садашњим режимом сакупљања је обухваћено у просеку око 55% становника Шапца.
Систем контејнера се користи за сакупљање комуналног и мешаног комерцијалнокомуналног отпада. Контејнери су постављени на одређеним местима, где се празне
аутосмећарима или доносе и односе аутоподизачима. Користе се контејнери запремине 5 м3 и
1,1 м3. Сакупљање у врећама на извору настајања се не примењује у великом обиму. Постојећи
систем за одвојено сакупљање на месту настанка од становништва је у зачетку. Постојећи
систем за сакупљање отпада за рециклажу, као што је папир, стакло, пластика и метали је у
ограничен на откуп различито сакупљеног отпада створеног од различитих произвођача.
Систем је органзован независно од градског система за сакупљање комуналног отпада, на бази
рециклажног центара за откуп „ИНОС Напредак“.
Сакупљање опасног отпада са циљем рециклаже је ограничено на откуп оловних
акумулатора са киселином, отпадних уља. Установљавање система за сакупљање
флуоресцентних лампи и њихова испорука постројењима за рециклажу ван земље је у зачетку.
Проблеми у управљању комуналним отпадом у Шапцу су посебно изражени. Коначно
одлагање је досад најдоминантнији начин поступања са отпадом. Експлоатациони век званичне
депоније „Дудара“ је на самом крају што је довело до критичне ситуације. Стога је и решавање
проблема управљања комуналним отпадом, апсолутни приоритет локалне заједнице.
На основу анализе управљања комуналним отпадом на територији обухваћеној
Планом, констатовано је незадовољавајуће стање у погледу институционалне
организованости, процењених количина, врста и састава отпада, територијалног обухвата
ангажовања на сакупљању, начину транспорта и локације одлагања комуналног отпада.

10.2.3.

Стратешки оквир и потребне промене

У наредном периоду у оквиру Регионалног плана управљања отпадом за Шабац и
Сремску Митровицу планира се изградња регионалне санитарне депоније и трансфер станице,
постројења за рециклажу, санација постојећих сметлишта која представљају највећи ризик по
животну средину, проширење обима сакупљања и др. У том контексту у оквиру израде
Локалног плана за управљање комуналним отпадом у Шапцу било је потребно размотрити:
 могућности продужетка рока постојеће депоније до изградње регионалне депоније;
 могућност санације и ремедијације постојеће депоније;
 изградњу комплекса трансфер станице у Шапцу
 увођење система организованог сакупљања и одлагања комуналног отпада у селима;
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увођење издвајања, сакупљања и сепарације искористивог отпада из комуналног отпада,
сортираног на самом месту настајања, (секундарна сепарација рециклабилног отпада из
комуналног отпада биће на месту одлагања, односно на локацији РД „Јарак“);
 могућности припреме издвојених секундарних сировина (пресовање, балирање и др.) и
могућности пласмана на тржиште;
 изградњу рециклажног дворишта и мреже сакупљачких станица – „рециклажних
острва“ као битног сегмента у систему рециклаже;
 развијање система за издвајање отпадних уља, третмана акумулатора и батерија,
третмана електричне и електронске опреме, третмана неупотребљивих возила
 чишћење дивљих сметлишта ангажовањем шире друштвене заједнице;
 разраду пројеката сакупљања рециклабилног материјала;
 разраду пројеката коришћења биолошког отпада у енергетске сврхе;
 разраду пројеката издвајања опасног отпада из комуналног отпада и његовог
организованог сакупљања;
 израду неопходне документације ради примене мера и активности у области управљања
комуналним отпадом.
Посебну пажњу у процесу успостављања система управљања отпадом треба посветити
едукацији и развијању свести становништва у овој области, како би се у фази реализације
појединих инвестиција избегли конфликти који су до данас били редовна појава. Обзиром да су
капацитети постојеће депоније „Дудара“ при крају, потребно је интензивирати послове на
успостављању Регионалног центра за управљање отпадом и што брже реализовати пројекат
изградње регионалне депоније. На тај начин ће се створити основни предуслови за ефикасну
заштиту основних чиниоца животне средине, али и заштиту здравља становника. Такође,
потребно је омогућити смањење количине отпада који се коначно одлаже на депонију која ће
при томе бити санитарно уређена и реализована у складу са принципима заштите животне
средине. Поред тога, покривеност територије обухваћене системом управљања отпадом ће се
значајно повећати чиме ће бити омогућено уклањање дивљих сметлишта из атара сеоских
насеља.

Процена будућих количина
За планирање система управљања комуналним отпадом и дефинисање објеката за
третман, броја и врста потребних посуда за одлагање, броја возила за транспорт итд. потребно
је познавање количине чврстог отпада коју продукује становништво на административној
територији града Шапца у току одређеног временског периода.
Узето је да на количину и састав отпада утичу:
- Раст становништва
- Раст покривености услугама прикупљања отпада
- Економски раст
- Смањење количине отпада услед посебног начина прикупљања
Према наведеној Студији у последњих неколико година у Шапцу није било ни пораста
ни смањења броја становника па је прорачунима у Студији разматран нулти случај.
Према Студији тадашња покривеност услугама прикупљања била је 66% у урбаним
срединама и 32% у сеоским срединама Студијом је предвиђено да ће се до 2012 постићи
покривеност од 100% за урбани простор и 50% за сеоски.
Процена количина отпада у обухвату предметног Плана за управљање комуналним
отпадом (административно подручје града Шапца) за период 2010 - 2020 урађена је на основу
прojeкциjе стaнoвништвa добијене за потребе израде овог Плана од Републичког завода за
статистику, Београд јануар 2010. године, према којој је евидентан негативан тренд кретања
укупног становништва на подручју Града како у градском насељу са приградским насељима
тако и у свим сеоским насељима. Пад броја становника 2020.године у односу на пописну
2002.годину износиће приближно 10% стим што ће у градском насељу пад бити нешто мањи од
пада броја становника у сеоском подручју. Такође, разматран је сценарио за проширење
комуналне услуге одношења смећа на сеоско подручје до краја планског периода на 100%.
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За економски раст Студија је предвидела сценарио Европске банке за реконструкцију и
развој који у најбољем случају даје раст БДП од 3 – 5% годишње.
За планирање система управљања комуналним отпадом и дефинисање врсте, количине
и порекла отпада који ће бити претоварен на претоварној станици у Шапцу затим отпада који
ће бити искоришћен као секундарна сировина након примарне селекције, прихвата у
рециклажном дворишту и третмана у виду балирања и др., потребно је познавање количине
чврстог отпада коју продукује становништво на административној територији града Шапца. Из
овог елемента произилазе количине отпада које ће се одлагати на регионалној депонији „Јарак“.
Смањење количина створеног отпада на месту настанка представља приоритет и основу
за добро поступање у управљању комуналним отпадом. Основни принцип управљања отпадом
је његово третирање што је ближе месту настанка. Тренутно, ЈКП „Стари Град“ врши
ограничено, одвојено сакупљање на месту настанка и то у првом реду PET амбалаже, папира и
алуминијумскох лименки. Ову активност планира да значајно прошири у наредном планском
периоду.
У плану је презентован и сценарио за сепарацију искористивог отпада из комуналног
отпада на месту настанка.

Предлог организационе структуре
Управљање комуналним отпадом врши се за чланице Региона (Шабац и Сремску
Митровицу). Да би се задовољили циљеви дефинисани Националном стратегијом за управљање
отпадом успоставља се потпуно нови систем управљања отпадом у Региону, који подразумева
нову организацију, изградњу нових постројења, и потпуно нови концепт сакупљања и
транспорта уз обавезно увођење издвајања корисних компоненти на месту настанка.
Према регионалном плану управљања отпадом, предлог организационе структуре
заснива се на идеји да Шабац и Сремска Митровица, као чланице Региона, у потпуности поделе
одговорности и права у изградњи регионалне депоније, комплекса трансфер станице и система
управљања комуналним отпадом. Предлог организационе структуре подразумева да се поред
постојећа два комунална предузећа, формира посебно предузеће „Регионална депонија“ која ће
се налазити на простору постојеће депоније у Сремској Митровици и да се трансфер станица
формира као операциона јединица у оквиру предузећа „Регионална депонија“ или као засебно
предузеће „Трансфер станица“ које ће се налазити на територији Шапца.
Обе варијанте представљају такву шему где је регионална депонија посебно правно
лице, одвојено од јавних комуналних предузећа које скупљају и транспортују отпад у Шапцу и
Сремској Митровици.

План сакупљања отпада
У циљу израде плана сакупљања отпада читава административна територија града
Шапца подељена је на неколико целина.
 Посебну целина чини град са приградским насељима.
 Другу целину чине мачванска села, која су сврстана у I приоритет за проширење
обухвата сакупљања отпада.
 Трећу целину чине села (углавном) шабачке Посавине која су сврстана у II
приоритет за проширење обухвата сакупљања отпада.
 Четврту целину чини Поцерина, односно поцерска села која су сврстана у III
приоритет за проширење обухвата сакупљања отпада.

Претоварна станица у Шапцу
Претоварна станица је најважнији део комплекса трансфер станице у Шапцу и у њој се
одвијају операције везане искључиво за претовар и компактирање мешаног комуналног отпада.
Дакле, на претоварној станици нема нити је дозвољено било какво депоновање мешаног
комуналног отпада. Ова зона садржи следеће објекте и опрему:
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манипулативни плато
навозна рампа,
платформа за истовар отпада,
стационарна преса
прес-контејнер (уобичајен је и назив "аб-рол контејнер" или роло-прес контејнери)
надстрешница од челичне конструкције
Након мерења и контроле садржаја, комунална возила (аутосмећари) долазе на
манипулативни плато са кога се ходом уназад пењу уз навозну рампу на платформу за истовар.
По заузимању одговарајуће позиције возило се обезбеђује од померања и почиње процес
истовара. Отпад се истовара из аутосмећара у пријемни кош хидрауличне пресе и уз помоћ
потисне плоче пресе пресконтејнер се пуни, а отпад компактира. Процес траје око 5-15 минута.
Након истовара возило се враћа низ рампу и иде на плато за прање. По завршетку пуњења,
прес-контејнер се одваја од хидрауличне пресе и подиже на задњу платформу "аб-рол камиона"
са специјалним механизмом за ову врсту контејнера, који транспортује отпад на регионалну
депонију, а на његово место се поставља празан контејнер.

Рециклажно двориште у Шапцу
У зони рециклажног дворишта ће се складиштити и припремати за даљу продају
амбалажни отпад, електронски отпад, флуо цеви, отпадно (рабљено) уље, отпадне плинске
боце, акумулатори, батерије, отпадне ауто гуме, кабасти отпад и грађевински шут.

Превенција отпада
Интегрални систем збрињавања отпада је заснован на анализама, разматрању и
дефинисању метода и поступака третмана чврстог отпада, полазећи од могућности за њихово
смањивање, бирањем оптималних путева третмана чврстог отпада, од места његовог настанка
до коначног, по животну средину и здравље живих бића, нешкодљивог збрињавања.
Концепција збрињавања чврстог отпада у интегралном систему обухвата 4 основна принципа:
 избегавати (колико год је могуће),
 користити (што је више могуће),
 технички прерадити (колико је потребно) и
 депоновати (што је могуће мање).
Ово је уједно и хронолошки ред поступака са отпадом у интегралном систему
збрињавања отпада. Превенција, односно спречавање настајања отпада је на врху хијерархије
управљања отпадом. Полазни принцип представља стално смањивање количине тзв.
неизбежних отпадака из производње. Потом следи коришћење и прерада које би требало
повећати и тиме смањити коначни остатак за збрињавање на депонијама. Анализе су показале
да ефикасно искоришћење отпада може значајно смањити потребе за примарним сировинама и
енергентима, уз истовремену уштеду животног простора и заштиту животне средине.
О редукцији се мора размишљати сваки пут када се доноси одлука о коришћењу
ресурса. Она мора бити осмишљена већ у фази пројектовања, преко израде, паковања, до
транспорта и пласмана производа. Потрошачи такође треба да се активно укључе у систем
редукције отпада, куповином производа са мање амбалаже нпр.
Инструменти који укључују пројектовање пре производње, промене у управљању и
производном процесу, развој чистих и безотпадних технологија захтевају предузимање мера на
националном нивоу али и нивоу предузећа.
Локалним планом управљања комуналним отпадом се дефинише да локалне власти
треба да предузму кораке да се минимизира отпад и да буду активне у промоцији и образовању,
на пример, дистрибуцијом писаног материјала о спречавању настајања отпада. Локални план
управљања отпадом идентификује широк опсег акција за спречавање настајања отпада и
његово искоришћење.
Акције Локалног плана о спречавању настајања комуналног отпада:
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Предузимање активности за развијање јавне свести код домаћинстава и привреде,
школама, укључујући акције које су повезане са уводом у нове приступе управљању
отпадом,
Давање иницијативе за спречавање отпада и друге подршке на пример, берза отпада за
локалне потребе,
Рад са локалним трговцима и произвођачима ради подстицања производње уз
разматрање крајњих ефеката, тако да се отпад добијен од производа може смањити,
Успостављање акција за спречавање отпада, укључујући кампање за развијање свести,
Промоција шема за кућно компостирање.

Рециклажа
Рециклажа је појам којим се може описати процес сакупљања и издвајања материјала из
„отпада“ у сировине од којих могу настати нови производи и њихова поновна употреба. Отпад
није довољно само смањивати и избегавати. Потребно га је раздвајати на месту настанка према
врстама отпада јер само одвојено сакупљени отпад може се искористити.
Рециклажа се примењује са три основна принципа три слова R (RRR)
R - reduce – смањити
R - reuse - поново користити
R - recycle - рециклирати
Процес рециклирања је циклус који се састоји из следећих фаза:
1. сакупљање, издвајање и обрада секундарних материјала,
2. израда производа од рециклираног садржаја,
3. продаја односно куповина производа који су настали од рециклираног материјала.
Наведене фазе представљају битне карике у ланцу рециклаже јер само све заједно чине
циклус којим је осигуран успех и тржишна вредност рециклаже.
Локалним планом управљања комуналним отпадом у Шапцу предвиђена је примарна
сепарација искористивих материјала на месту настанка путем мреже „чистих“ сакупљачких
станица – „рециклажних острва“ и „чистог“ рециклажног дворишта на коме ће се вршити само
припрема секундарних сировина у смислу пресовања, балирања итд. и продаја тако
припремљених сировина купцима.

Компостирање
Локални план управљања комуналним отпадом планира мере за одвојено сакупљање и
третман органског отпада пре него што исти доспе у токове мешаног отпада. У Шапцу се пре
свега мисли на третман органског отпада који чине тзв. зелена маса или баштенски (парковски)
отпад и отпаци од хране. У том контексту планира се изградња компостане, у другој фази
изградње комплекса Трансфер станице, чиме ће се додатно унапредити поступак управљања
отпадом у Шапцу. Компостана се неће користити за уклањање опасног и инфективног
органског отпада, какав је нпр. кланички отпад, угинуле животиње и сл, јер Законски прописи
то забрањују.
Ипак, пре доношења одлуке о изградњи компостане у Шапцу потребно је урадити
Студију изводљивости која ће показати оправданост инвестиције. У овом моменту, све
индиције говоре у прилог томе да постројење за третман органског отпада треба градити на
нивоу Региона за управљање комуналним отпадом па чак да се поред Шапца и Сремске
Митровице укључе и друге чланице ван Региона.

Друге технологије искоришћења отпада
У овом делу даје се приказ других технологија за искоришћење комуналног отпада. То
укључује коришћење отпада као горива у инсинераторима, али и друге опције термалног
третмана отпада, као што је анаеробна дигестија, пиролиза и гасификација и друге опције
механичког или биолошког третмана.
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Инсинерација отпада се примењује у циљу смањивања његове количине и искоришћења
добијене енергије. Инсинерација је значајан и користан начин редукције отпада. Међутим,
инвестициони и оперативни трошкови инсинератора у складу са прописима ЕУ су високи,
генерално много виши од трошкова одлагања отпада на санитарне депоније.
Разлагање органског дела чврстог отпада у гасове са високим уделом метана може се
остварити путем анаеробног разлагања или анаеробне ферментације. После ферментације
органског отпада издвојеног на извору, остатак ферментације се нормално третира аеробно до
компоста. Постројење за анаеробну дигестију није посебно планирано у региону Шабац, али је
Национална стратегија идентификовака анаеробну дигестију као једну од могућих опција
третмана отпада.
Код овог третмана органски отпад се загрева на високим температурама у одсуству
ваздуха у циљу добијања мешавине гасовитог течног и чврстог горива.
Гасификација је високотемпературни процес третмана отпада у присуству ваздуха или
водене паре у циљу добијања горивих гасова. Технологија је заснована на познатом процесу
производње гаса из угља.

Одлагање на депонију
Не треба сметнути са ума да код сваке врсте третмана отпада увек постоји одређен део
отпада који се мора одложити на одабрано место за одлагање отпада). Санитарне депоније
представљају грађевинске објекте који служе за коначно одлагање отпада. Ови објекти су
опремљени различитом опремом која служи очувању животне средине, а при томе се мора
спроводити одређен технолошки поступак, отпад се мора компактирати и покривати слојем
земље или другог инертног материјала на систематичан и санитаран начин.
У том смислу формиран је регион који обухвата админстративна подручја Шапца и
Сремске Митровице. За регион урађени су Студија изводљивости за пројекат регионалног
управљања чврстим отпадом Сремска Митровица/Шабац (Royal Haskoning, новембар 2007.) и
Регионални план управљања отпадом за општине Шабац и Сремска Митровица (Факултет
техничких наука Универзитета у Новом Саду, октобар 2008.). Укупан број становника у овом
региону премашује 200,000. Према наведеним документима планирана је изградња регионалне
санитарне депоније „Јарак“ на административној територији града Сремска Митровица и
изградња комплекса Трансфер станице „Шабац“ на административној територији града Шапца.
Локалним планом управљања комуналним отпадом у Шапцу, очекује се да количина
отпада који се генерише на административној територији Шапца која ће морати да се збрињава
на регионалној санитарној депонији, буде смањена. Пре свега ту се мисли на увођење примарне
сепарације искористивог дела отпада на месту настанка и припреме тако издвојених материјала
на локацији рециклажног дворишта за рециклажу. Такође, у другој фази планира се и примена
комостирања органског отпада на издвојеног на извору настанка, дакле пре контакта са
мшаним отпадом. На овај начин ће значајно мање депонијског капацитета бити потребно за
одлагање комуналног отпада, него што би то било у случају да се настави управљање отпадом
као што се то ради данас.

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 угљен диоксида 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.
Постоје различите могућности искоришћења депонијског гаса које пре свега зависе од
количине депонијског гаса, односно садржаја метана у саставу гаса. За проиводњу електричне
енергије сагоревањем депонијског гаса неопходна је велика и константна продукција како би се
трошкови производње елетричне енергије минимизирали. Друге опције које подразумевају
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производњу топлотне енергије или неке облике складиштења метана могу се такође применити
на депонијама комуналног отпада.
Коришћење депонијског гаса на депонији може бити успостављено истовремено са
изградњом депоније ако се она гради на простору где се налази стара депонија. Ако се гради
нова депонија постројење за искоришћење депонијског гаса треба сачекати довољну количину
отпада да би се могло инсталирати.
Предности искоришћења депонијског гаса:
 Најјефтинија технологија
 Произведени гас се може користити за производњу енергије, у разним апликацијама.
 Високо квалификовано особље није неопходно
 Сакупљање и искоришћавање депонијског гаса директно утиче на смањење ефекта
стаклене баште,





Недостаци:
Земљиште као и подземне воде могу бити загађене услед неадекватног система за
третман процедних вода.
Потребе за великом површином земљишта
Трошкови пречишћавања гаса до нивоа природног гаса могу бити велики, као и
трошкови третмана процедних вода.
Могућност појаве спонтаног паљења метана.

Наравно, депонијски гас се може користити у ситуацији у којој се располаже
значајнијим количинама отпада. Мале депоније (0,5 милиона тона отпада) генерално не могу
подржати пројекат изградње система за коришћење депонијског гаса. Средње депоније (0,5 – 3
милиона тона отпада) су погодне за изградњу пројектних решења од 500 do 2000 kWh.
Технологије које користе унутрашње сагоревање нису ефикасне за наведене количине отпада.
Такође технологије које користе моторе са унутрашњим сагоревањем емитују веће емисије NOx
i CO.

Препоруке за санацију свих сметилишта
На основу снимања и увида на терену направљен је попис свих постојећих депонија и
сметилишта на административном подручју града Шапца. Најчешће локације дивљих депонија
(сметилишта) су површине поред главних путева и поред водотокова и канала (неретко и у
самим коритима река). Такође често се сметилишта формирају у депресијама, било да су
природне (јаруге, вододерине) или вештачке (старе шљункаре у мачванском делу територије).
Локација генерално, опредељује и начин санације сметилишта, тако да постоје три прилаза
санацији дивљих депонија/сметлишта и несанитарних депонија:
1. Премештање сметлишта- Уклањање целокупног отпада и загађујућих материја на
санитарну депонију. (уколико се ради о веома малој депонији и уколико се налази
релативно близу локације Трахсфер станице или Регионалне депоније),
2. Делимичном санацијом (изоловањем горњих слојева дивље 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). Затварање званичне депоније
„Дудара“ која је потпуно попуњена, и ризична па се се мора након изградње и
почетка рада регионалне санитарне депоније моментално затворити. Због тога би
требало заувек затворити локацију и санирати је.
Генерално, предлог решења санације и затварања сметилишта захтева израду студије
мастер плана процене стања са предлогом мера које је потребно спровести са циљем избора
одговарајућег решења и одговарајуће техничке документације.
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10.2.4.

Финансијска анализа и процена трошкова

Сви главни оперативни трошкови и приходи су дати на бази цена које су добијене
интерполацијом постојећих са очекиваним трендом. Као основни критеријум за оцену
економске ефикасности пројекта је узета нето садашња вредност пројекта (NPV) као динамички
показатељ који своди вредност будућих нето примитака на садашњу вредност новца. Као
реперни дисконтни фактор је узета дисконтна стопа од 15%
Анализа обухвата десетогодишњи период система управљања отпадом.
Укупна инвестиција је процењена на преко 3 милиона евра при чему је највеће
инвестиционо напрезање у првој години економског века пројекта и износи око 35% од укупног
улагања.
Индикативно је да износ неопходног обима ангажовања обртних средстава у највећој
мери зависи од просечног времена наплате потраживања. Последично, измена тарифног
система и стимулативни фактор који мора постојати у истом представља један од најважнијих
циљева читавог пројекта.
Маржа сигурности, у последњој години века пројекта износи 63,71%, што значи да би
се остварени обим промета услуге могао смањити за готово 2/3 пре него што степен покрића
маргиналних трошкова постане негативан.
Пројекција економског тока пројекта нам показује да вредност нето примитака у
највећој мери зависи од приходне стране пројекта и да успешно проширење обухвата
прикупљања смећа и примарног издвајања отпада који се може продавати као секундарна
сировина, представља главни циљ овог пројекта.
Пројекција биланса успеха показује позитивне вредности профита после опорезивања у
свим годинама трајања пројекта.
Пројекција прихода је урађена са предпостављеним минималним параметрима
променљивих које генеришу исте, па је тако принцип опрезности присутан и у овом сегменту
оцене ефикасности пројекта и увећава постојећу маржу сигурности добијених резултата.

10.2.5.

Извори финансирања и акциони план

Извори финансирања
Финансијски аспекти морају бити укључени у све фазе планирања управљања отпадом.
У даљој конкретизацији пројекта управљања отпадом потребна је детаљна финансијска анализа
којом ће се обезбедити поуздани финансијски извори за покриће расхода у периоду
имплементације пројекта и дефинисати ниво тарифа који обезбеђује финансијску одрживост
пројекта. Конструкција финансирања капиталних инвестиција за управљање отпадом у
принципу се може затворити преко више различитих извора, а у пракси по правилу неком
комбинацијом:
Средства комуналних предузећа су амортизација и добит предузећа. Садашње цене
услуга су ограничавајући фактор за значајније ослањање на овај извор у блиској будућности.
За ефективно постојање ових извора неопходна су смањења трошкова на расходној страни, а на
приходној страни обезбеђивање тарифа заснованих на трошковима и редовности наплате.
Трансфери из буџета Града: били су основни извор за недостајуће капиталне
инвестиције јавног комуналног предузећа у протеклој деценији.
Висина потребних инвестиција указује да ће бити неопходни значајни извори
финансирања из градских средстава. Формирање посебних градских фондова (нпр. Еколошка
такса) могли би бити један од начина обезбеђивања градске партиципације у финансирању овог
Плана.
Међународне донације: представљале су значајан извор у протеклом периоду, након
политичких промена у земљи. Период значајнијих донација је релативно кратак, и мада се за
још неколико година може очекивати њихово присуство, удео овог извора финансирања у
укупним потребама за капиталним инвестицијама постајаће све више маргиналан.
Међународне финансијске институције: углавном дају врло повољне кредитне услове за
пројекте побољшања инфраструктуре и заштите животне средине, са дугим периодима отплате
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и ниским каматним стопама. По правилу, ове институције дају кредите само владама, или уз
владине гаранције.
Билатерални фондови: многе развијене земље обезбеђују финансијску подршку
европским земљама у транзицији и земљама у развоју кроз билатералне финансијске
институције. Углавном дају сличне услове као и међународне финансијске институције.
Кредити комерцијалних финансијских институција: комерцијалне банке су
традиционалан извор кредитног финансирања. Кредити су углавном краткорочни и
средњерочни, ретко преко периода од 7 година. Банке су углавном концентрисане на кредитну
способност зајмопримца и сигурност кредита који дају, и ретко спремне да у потпуности
кредитирају пројекат. Због кратког рока, ови кредити нису најпогоднији за инфраструктурне,
дугорочне пројекте, али се могу користити за мање инвестиције или финансијска
премошћавања у дугорочним пројектима.
Партиципација приватног сектора: у свету постоји јасан узлазни тренд партиципирања
приватног сектора у традиционалне домене јавног сектора. У Србији постоји и прокламована је
орјентација ка приватизацији као генератору повећане ефикасности.
У свим случајевима за обезбеђивање екстерних извора финансирања потребна је
техничко-економска документација, која доказује одрживост пројекта. Студија изводљивости је
документ у коме се разматра економска оправданост планираних инвестиционих улагања.
Код разматрања модела финансирања мора се имати у виду да је то питање повезано са
политиком цена. Отуда у моделу финансирања развоја управљања отпадом постоје две
граничне опције. Према првој опцији цене обезбеђују покривање укупних трошкова и
представљају економску категорију, док према другој опцији цене представљају социоекономску категорију и не обезбеђују покривање укупних трошкова.
С обзиром на општи усвојени тржишни концепт привређивања, став да су комуналне
услуге и производи својеврсна роба и да комунална предузећа треба да послују на
комерцијалним принципима, модел финансирања треба тражити у близини прве опције. Са
друге стране, објективне могућности корисника не омогућавају једнократни прелаз на ову
опцију, и неки облици трансфера биће потребни до времена док се економске моћи корисника
не побољшају.

Акциони план
Активности које произилазе из Локалног плана су дате у поглављу 6 Плана. Оне су
представљене у облику који омогућује даље детаље о циљевима сваке активности, њеној
имплементацији и мониторингу. Овај оквир обезбеђује конзистентан и транспарентан оквир за
мониторинг и извештавање о напредовању Локалног плана.

10.2.6.

Социо-економски аспекти

Национална стратегија управљања отпадом у Србији јасно наводи да постоје потребе за
развијањем јавне свести свих произвођача отпада. Локалне власти треба да израде план и
спроведу кампање за развијање свести о управљању комуналним отпадом. Свака кампања треба
да се фокусира на посебно питање управљање специфичним отпадом (кампања за рециклажу) и
треба да се спроведе са имплементацијом Локалног плана управљања отпадом. Кампања би
требало да се састоји од три основна нивоа: претходно истраживање, кампања и истраживање
након кампање.
Овај облик омогућава локалним властима да прате напредак према одрживијем јавном
понашању у управљању отпадом и развоју модела добре праксе за промену става јавности
према смањењу настајања отпада, поновном коришћењу и рециклажи.
Локалне власти треба да спроведу истраживање применом разговора „од врата до врата“
да би се установила основа у односу на коју ће се пратити напредак.
Упознавањем јавности са пројектом усвојиће се најбоља решења и обезбедити
финансијска средства за њихову реализацију.
Најважније је да постоји континуитет у раду како би се променио став јавности према
комуналном отпаду у Шапцу. Реализација кампања за развијање свести о отпаду обезбеђује
Expert Inženjering“ doo Шабац

јануар 2010.

295

Локални план управљања комуналним отпадом у Шапцу

оквир за интегрални партнерски приступ, обезбеђује национални идентитет кампање који се
спроводи на локалном нивоу преко стратешких регионалних планова за управљање отпадом.
Прве акције односе се на развијање јавне свести кроз све секторе. Установљење
политике о подизању јавне свести ради укључења проблема животне средине и отпада је
обавеза министарства за заштиту животне средине и локалне самоуправе на свим нивоима, са
подршком постојећих стручњака. Ова политика захтева да све компаније које се баве отпадом
укључе у своје уговоре и кампању за развијање јавне свести о квалитетном управљању
отпадом. Суштински је неопходно показати јавности утицај погрешног одлагања отпада на
животну средину и на њихово здравље и дугорочно, трошкове општине за ремедијацију (који се
надокнађује из пореза и наплата од грађана). Такође је важно да предложена побољшања буду
размотрена уз учешће јавности, као и да ће побољшања у пракси управљања отпадом донети
повраћај средстава из пореза кроз принцип „загађивач плаћа“.
Спровођење законодавства које се односи на јавност , као што је забрана избацивања
отпада на илегална сметилишта је други механизам за подизање јавне свести који мора бити
развијен. Развијање јавне свести је важна функција у управљању отпадом. Први контакт између
органа власти и јавности је врло компликован уколико јавност није упозната са проблемом.
Разговори се могу водити кроз подизање свести о проблемима отпада, посебно у контексту
заштите животне средине и редовно информисање јавности од стране органа власти.
У већини случајева, на почетку такве кампање, јавна свест се више развија стриктном
применом закона, него омогућавањем општих информација. Ту је веома значајна улога
инспектора ради кажњавања оних који крше закон. Неопходна је јака повезаност између
надлежних за спровођење закона и лица за спровођење кампање.
И на крају, између градова Шабац и Сремска Митровица у региону за управљање
комуналним отпадом постоји сарадња и жеља да се организује бољи систем управљања
чврстим отпадом. Кључни заинтересовани су грађани града где ће се изградити регионална
санитарна депонија.

10.2.7.

Надзор и праћење планираних активности и мера

Мониторинг и ревизија су основни делови процеса имплементације. Мониторинг ће
одредити да ли су акције из Локалног плана постигнуте и да ли је отпад у хијерархији у складу
са принципима Националне стратегије управљања отпадом. Локални индикатори ће такође
допринети дајући свеукупно сагледавање управљања отпадом. Годишњи извештај о
имплементацији плана треба да буде достављен Скупшти града, са кратким приказом развојног
плана за наредну годину. То ће осигурати да Локални план остане актуелан. На тај начин ће
бити означен напредак и обележена кључна питања која треба размотрити у наредном периоду.
Процес избора најприхватљивијих опција за животну средину је озбиљан и осетљив процес,
који укључује локалну самоуправу и велики број кључних заинтересованих страна.
Локални план управљања је потребно ревидовати након пет година. Циљ ревидовања је
провера најбољих прихватљивих опција за животну средину зависно од социјалног,
економског, технолошког и институционалног развоја. Развој најбољих прихватљивих опција
за животну средину је део интегралног процеса планирања политике заштите животне средине,
који треба да доведе до побољшања начина поступања са отпадом.
Да би се осигурало да Локални план управљања отпадом постане стварност, основно је
праћење и извештавање о његовој имплементацији. Широки обим заинтересованих страна има
кључну улогу не само у имплементацији акционог плана, већ и у мониторингу и извештавању о
учињеном напретку и одржавању партнерства које је било у средишту развоја данас.
Предложени су следећи индикатори који ће створити национални оквир за мониторинг
заједно са идентификованим изворима информација који могу бити коришћени за прикупљање
годишњих података за потребе извештавања:
 Количине отпада морају бити познате за ефективно даље планирање (одложен и
третиран отпад);
 Праћење третмана отпада према индикативним количинама успостављеним према
Националној стратегији и Регионалном плану;
 Пораст отпада и категоризација према каталогу отпада;
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 Количина третираног отпада:
- Рециклажа или компостирање
- Искоришћење енергије
- Депоновање;
 Удео сакупљеног комуналног отпада из контејнера за одвојено сакупљање;
 Удео биодеградабилног отпада.

10.3. Збирна оцена оправданости инвестиције у имплементацију
плана
У кумулативном прегледу пројекта дат је приказ основних економских параметара
пројекта, при чему је најважнија димензија прегледа, преглед показатеља ефикасности
инвестиције, који су у првом реду представљени прегледом нето садашње вредности пројекта
за различите предпостављене дисконтне стопе. Из прегледа се запажа да пројекат остварује
позитивне вредности за дисконтне стопе 25,56% (интерна стопа приноса) и ниже, при чему за
референтну дисконтну стопу остварује позитивну вредност од 1,1 милион евра, што је, имајући
у виду ниво изабране дисконтне стопе (15% је значајно висока стопа/ ретко који пројекат је
процењен на бази више дисконтне стопе од 15%), као и карактер делатности (јавна делатност
неопходна за свакодневно функционисање шире друштвене заједнице) веома повољан/
изузетан резултат.
Из кумулативног прегледа се такође види да је већ поменута интерна стопа
рентабилности на нивоу од 25,56%, што конкренто значи да је садашња вредност нето
готовинских примитака једнака садашњој вредности нето готовинских издатака за ову
дисконтну стопу, односно, да је његова нето садашња вредност једнака нули за исту. Ово даље
значи да је пројекат способан да се одржи на веома дуг рок, при чему је обезбеђено потпуно
занављање и увећање (према пројекту) неопходних средстава за рад и капитала фирме.
Такође, у кумулативном прегледу пројекта је извршена нализа осетљивости пројекта,
при чему је третиран утицај промене нивоа инвестиционог улагања, цене услуге прикупљања
отпада, као и утицај промене вредности пласиране секундарне сировине на нето садашњу
вредност пројекта (нпв пројекта). Утицај измене инвестиционог улагања је окарактерисан као
осредњи, утицај измене вредности пласиране секундарне сировине као значајан, док је утицај
измене цене услуге одвожења смећа окарактерисан као веома значајан.
Кумулативни преглед пројекта

4.136.422

УКУПНА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ
СТРУКТУРА ФИНАНСИРАЊА
Сопствени извори
Позајмљена средства

0%
100%

КАМАТНА СТОПА (годишња)
РОК (год)
Grace (год)

3%
10
1

ДИСКОНТНА СТОПА
15%
20%
30%
40%

НЕТО САДАШЊА
ВРЕДНОСТ
1.107.235
390.689
-312.388
-559.982

ИНТЕРНА СТОПА РЕНТАБИЛНОСТИ

25,56%
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ПЕРИОД ПОВРАЋАЈА ИНВЕСТИЦИЈЕ
Године Улагања по
Кумулативна улагања
Акумулација
Непокривени део
годинама
кумулативно
инвестиција
2010
114.500
114.500
366.222
2011
878.359
992.859
-678.777
1.671.635
2012
839.000
1.831.859
-1.645.125
2.637.984
2013
194.000
2.025.859
-1.931.056
2.923.914
2014
582.000
2.607.859
-2.266.959
3.259.818
2015
262.000
2.869.859
-1.912.749
2.905.607
2016
364.000
3.233.859
-1.615.763
2.608.622
2017
114.000
3.347.859
-1.008.172
2.001.031
2018
416.000
3.763.859
-147.711
1.140.569
2019
169.000
3.932.859
1.176.504
-183.645
2020
169.000
4.101.859
7.527.370
-6.534.511
АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ ПРОЈЕКТА
Пројектована
Осетљивост
Пројекција
вредност
10% више
10% мање
пројекта
Инвестиције
4.136.422 Еур 4.550.064 Еур 3.726.506 Еур
NPV пројекта
1.107.235 Еур 872.986 Еур 1.339.375 Еур
осредња
Цена услуге прикупљања
отпада
0,036 Еур/кг 0,0396 Еур/кг 0,0324 Еур/кг
веома
NPV пројекта
1.107.235 Еур 2.004.403 Еур 210.068 Еур
значајна
Вредност пласиране
секундарне сировине
9.461.500 Еур 10.407.650 Еур 8.523.874 Еур
NPV пројекта
1.107.235 Еур 1.448.666 Еур 768.881 Еур
значајна
Додатно, преглед показује да је период повраћаја инвестиције осам година, што је
повољно имајући у виду да је предпостављени век трајања пројекта најмање дупло мањи од
реалног очекиваног века трајања пројекта.
Висока поузданост оправданости инвестиције у имплементацију плана у првом реду се
огледа у изузетно високој интерној стопи рентабилности која износи 34,46% и садржи како
највише каматне стопе на позајмљена средства са једне стране тако и све ризике који би били
остварени у песимистичком сценарију.
Кроз анализу осетљивости пројекта уочљиво је да варирање вредности инвестиције
±10% не доводи до значајне измене Нето садашње вредности пројекта, као ни варирање
продајне вредности секундарних сировина када је осетљивост пројекта средња.
Одступање цене услуга од пројектованих у интервалу ±10% и већем доводи до значајне
осетљивости пројекта што указује на посебан значај нове тарифне политике и њеног
спровођења. Међутим, поузданост оправданости инвестиције није угрожена овом тенденцијом
имајући у виду да је пројектом, као базична цена накнаде за услуге прикупљања отпада,
предвиђена тренутна цена и ограничења везана за начин формирања цена.
Сви главни оперативни трошкови и приходи, обухваћени анализом економске
ефикасности улагања, су дати на бази цена које су добијене интерполацијом постојећих са
очекиваним трендом. Као основни критеријум за оцену економске ефикасности пројекта је
узета нето садашња вредност пројекта (NPV) као динамички показатељ који своди вредност
будућих нето примитака на садашњу вредност новца. Као реперни дисконтни фактор је узета
дисконтна стопа од 15%
Анализа обухвата десетогодишњи период система управљања отпадом.
Укупна инвестиција је процењена на преко 4 милиона евра при чему је највеће
инвестиционо напрезање у првој и другој години економског века пројекта и износи око 45% од
укупног улагања.
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Индикативно је да износ неопходног обима ангажовања обртних средстава у највећој
мери зависи од просечног времена наплате потраживања. Последично, измена тарифног
система и стимулативни фактор који мора постојати у истом представља један од најважнијих
циљева читавог пројекта.
Маржа сигурности, у последњој години века пројекта износи 56,26%, што значи да би
се остварени обим промета услуге могао смањити за преко 1/2 пре него што степен покрића
маргиналних трошкова постане негативан.
Пројекција економског тока пројекта нам показује да вредност нето примитака у
највећој мери зависи од приходне стране пројекта и да успешно проширење обухвата
прикупљања смећа и примарног издвајања отпада који се може продавати као секундарна
сировина, представља главни циљ овог пројекта.
Пројекција биланса успеха показује позитивне вредности профита после опорезивања у
свим годинама трајања пројекта.
Пројекција прихода је урађена са предпостављеним минималним параметрима
променљивих које генеришу исте, па је тако принцип опрезности присутан и у овом сегменту
оцене ефикасности пројекта и увећава постојећу маржу сигурности добијених резултата.
Сви најзначајнији показатељи ефикасности инвестирања (нето садашња вредност
пројекта, интерна стопа рентабилности, период повраћаја инвестиције, анализа осетљивости) су
повољни до изразито повољни и дају висок ниво поузданости да ће улагање у пројекат изведен
из локалног плана управљања отпадом Града Шапца бити економски оправдано, што ће
омогућити његову дугорочну одрживост и висок ниво пружене услуге која представља
приоритетан услов функционисања Града.
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