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ИЗВРШНИ РЕЗИМЕ 

E.1.1 Увод 

Кључни задатак пројекта Свеобухватна процена тренутног стања управљања отпадом у 
Југоисточној Европи и будуће перспективе сектора, укључујући могућности регионалне 
сарадње у рециклажи електричног и електронског отпада, финансираног од стране 
Генералног директората за животну средину, и спроведеног од стране конзорцијума 
предвођеног Eunomia Research & Consulting Ltd. ,1 је развој Националне процене стања 
управљања отпадом и Плана за постизање циљева (Roadmap) за побољшање управљања 
отпадом у Србији. 

Национална процена стања управљања отпадом и План за постизање циљева (Roadmap) су 
израђени помоћу 13-фазног приступа. Фазе су следеће:  

 фаза 1 – Израда критеријума процене; 

 фаза 2 – Прикупљање основних информација и података; 

 фаза 3 – Израда приказа ситуације управљања отпадом; 

 фаза 4 – Процена учинка земље; 

 фаза 5 – Идентификација проблема;  

 фаза 6 – Консултације о кључним проблемима; 

 фаза 7 – Израда Плана за постизање циљева (Roadmap); 

 фаза 8 – Дефинисање редоследа изабраних мера; 

 фаза 9 – Преглед извора финансирања; 

 фаза 10 – Подношење нацрта Плана за постизање циљева (Roadmap) Европској 
комисији; 

 фаза 11 – Консултације са званичницима Министарства; 

 фаза 12 – Дискусија на националној радионици; и 

 фаза 13 – Израда коначне верзије Плана за постизање циљева (Roadmap) за земљу. 
 

Више детаља о коришћеном приступу у изради Плана за постизање циљева (Roadmap) је 
представљено у одељку 3 Главног извештаја. 

E.1.2 Национална процена стања управљања отпадом  

Национална процена стања отпада за Србију указује да иако је одређени напредак постигнут 
у увођењу закона који се тичу отпада, и побољшању планирања за управљање отпадом, 
напредак ка испуњавању циљева постављених у правним тековинама  ЕУ ( ЕУ acquis) о отпаду 
је спор. Стање инфраструктуре за одлагање отпада је и даље неадекватно, иако је то био циљ 
стратегије управљања отпадом урађене још 2003. године. И даље постоје значајни пропусти у 
односу на различите кључне Директиве када је транспоновање у питању (нпр. циљеви 

                                                      

 

1 Остали партнери у конзорцијуму су EMS, LDK, и IVL. 



ii 

 

Оквирне директиве о отпаду (2008/98/ЕК), мада се очекује да ће пуно транспоновање 
кључних Директива бити постигнуто до 2018. године. Детаљи Националне процене стања 
управљања отпадом у Главном извештају приказани су од Одељка 4 до 15 – сваки одељак 
истражује различиту тему система управљања отпадом (нпр. кључне организације које су 
укључене у управљање отпадом, учинак регулаторног система, статус планских и стратешких 
докумената, податке о отпаду и инфраструктуру за управљање отпадом, и приступ 
продуженој одговорности произвођача).  

Кључна запажања укључују следеће: 

1) У 16 региона за управљање отпадом у Србији налази се 8 регионалних депонија, од 
којих су 7 санитарне депоније усаглашене са ЕУ стандардима. У одсуству санитарних 
депонија, у великим деловима државе, одлагање се обично врши на 
неконтролисаним депонијама (од којих су општине користиле 164 депоније у 2015. 
години), или на једној од 3,500 дивљих депонија. Много отпада намењеног 
одлагању завршава на несанитарним депонијама.  

2) Систем за планирање управљања отпадом није успео да идентификује одговарајуће 
локације за регионалне депоније. Такође, недостају локални и регионални планови 
за управљање отпадом. Учешће заинтересованих страна у процесу планирања је 
ограничено. Јасније одређивање улога које треба преузети на националном, 
регионалном и локалном нивоу би било од користи. 

3) Инспекција за заштиту животне средине у оквиру Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине (МПЗЖС) је одговорна за спровођење санкција и 
инспекцију објеката за које је Одељење за управљање отпадом издало дозволе. 
Међутим, неке дозволе су издате од стране општине или аутономне покрајине, и 
општине врше инспекцију ових објеката. Имајући у виду ту улогу као и могући 
интерес општине да одређени објекти остану отворени, могуће је да и иницијатива 
за спровођење мера против таквих објеката буде ослабљена. 

4) Инспекцијске службе које су кључне за регулацију сектора, имају неадекватно 
особље и ресурсе. Општине на крају сносе правну и финансијску одговорност за 
санацију дивљих депонија, али обично је једном члану особља у свакој општини (и 
вероватно не пуно радно време или са конкретном и одговарајућом стручношћу)  
додељен овај посао, и не зна се колико су ефикасни њихови напори (кроз казне и 
кривична гоњења). Више од 3.500 дивљих депонија, као и чињеница да се стално 
стварају нове, указују да су постојећи ресурси неадекватни. 

5) Административни капацитети на државном и локалном нивоу су генерално слаби и 
поред побољшања ресурса, постоји  и хитна потреба за јачањем капацитета и 
обукoм. Јаз између тренутног нивоа знања и компетенција и потребног нивоа, чини 
се значајан, нарочито на локалном нивоу. Постоје одређене активности финансиране 
из донација, али ништа што би се могло  сматрати да представља усклађен програм, 
који је хитно потребан.  

6) Многа домаћинства у руралним подручјима и малим градовима тек треба да буду 
покривена формалном услугом сакупљања отпада, што тренутно увећава проблем 
неправилног одлагања отпада, упркос већој  покривености у урбаним подручјима. 
Према Извештају Европске комисије о напретку Србије за 2014. годину, стопа  
покривености становништва формалном услугом сакупљања отпада, тј. број 
домаћинстава покривених формалном услугом сакупљања отпада је повећан са 78% 
у 2013. години на 80% у 2014. години. 
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7) Квалитет података о управљању отпадом је неадекватан, пошто јавна комунална 
предузећа у својим извештајима не саопштавају увек прецизне податке. Подаци о 
учинку у односу на кључне циљеве су веома непоуздани и није јасно да ли се подаци 
траже у облику који омогућава израчунавање учинка на недвосмислен начин. 

8) Генерално, имплементација приоритета у складу са хијерархијом управљања 
отпадом није евидентна. Недостаје осмишљен план превенције стварања отпада, и 
нису постављени циљеви за рециклажу комуналног отпада или отпада од грађења и 
рушења. Стопе рециклаже и даље су на ниском нивоу, са многим активностима 
спроведеним од стране неформалног сектора. У недостатку других мера, низак ниво 
трошкова одлагања није довољан да унапреди активност управљања отпадом. 
Планови да се изгради велико постројење за третман резидуалног отпада у Београду 
пре успостављања озбиљног система за рециклирање изазивају одређену 
забринутост, имајући у виду пројекције на основу којих је одређен почетни 
капацитет. 

9) За општине је кључни проблем повраћај трошкова. Национална стратегија за 
апроксимацију у области животне средине има за циљ да постигне пун повраћај 
трошкова наплатом од корисника услуга сакупљања и управљања отпадом 
најкасније до 2022. године. Тренутно, многе општине имају велике и растуће дугове, 
а финансирање јединица локалне самоуправе је кључни проблем у Србији у целини 
(постоје редовни трансфери средстава од стране државе локалним јединицама 
самоуправе). 

10) Неки од усвојених прописа транспонују Директиве о одговорности произвођача, 
међутим нису успостављене адекватне мере за испуњавање релевантних циљева 
прописаних директивама. Механизми у вези са отпадним возилима и истрошеним 
батеријама и акумулаторима, су посебно изазивали забринутост. Међутим, сматра се 
да је основа за спровођење Директиве о отпадним возилима мањкава. Не постоји 
"механизам одговорности произвођача" достојан тог имена, а основ за разумевање 
учинка третмана отпада  је ограничен. С друге стране, недостатак мера одговорности 
произвођача такође важи и за отпадне батерије и акумулаторе. Треба напоменути да 
када су у питању  отпадне батерије и акумулатори, чини се да подаци о циљевима за 
сакупљање укључују и аутомобилске акумулаторе, који нису укључени у циљеве 
Директиве. 

11) Због непостојања постројења за третман и одлагање опасног отпада, индустрија је 
принуђена да привремено складишти опасан отпад или да га извози у овлашћена 
постројења ОЕЦД за третман опасног отпада. Међутим, трошкови извоза су високи и 
само неколико индустрија наводно то може себи да приушти. У неким случајевима, 
углавном у индустријама које су у власништву државе, привремено складиштење се 
користи већ деценијама. Због трошкова повезаних са правилним третманом опасног 
отпада, ова врста отпада се понекад заједно одлаже са комуналним отпадом на 
несанитарним депонијама или на илегалним депонијама. Разумели смо да је 
Стратегија за управљање опасним отпадом у припреми.  (Разумне) мере наведене у 
Националној стратегији управљања отпадом у суштини и даље чекају на 
имплементацију. 

Целокупна листа  проблема које су заинтересоване страна истакле може се пронаћи у одељку 
15 Главног извештаја. 
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E.1.3 План за постизање циљева (Roadmap) 

Многи од горе наведених проблема су тесно повезани и, према томе, захтевају  холистички 
приступ. Циљ је да се отвори систем на такав начин да имплементација система сакупљања и, 
где је одговарајуће, системи третмана отпада могу да се развијају у складу са 
имплементацијом хијерархије управљања отпадом и на начин најбоље прилагођен за 
околности у држави. Алтернативни начини решавања ових проблема су разматрани као 
средства за идентификацију потенцијалних начина за постизање одрживе праксе управљања 
чврстим отпадом у Србији. То је довело до идентификовања сета препорука. Оне су, пак, 
преточене у термин план мера које треба предузети (Слика E- 1). Кључне препоруке које 
проистичу из Плана за постизање циљева су истакнуте у наставку, са детаљном разрадом  
сваке од мера која је приказана у одељку 16 Главног извештаја. 

E.1.3.1 Регулисање одлагања отпада  

Чињеница је да је дозвољено да се отпад и даље одлаже на депоније које нису усаглашене са 
Директивом о депонијама и да то угрожава животну средину и поткопава економију свих 
других опција управљања отпадом. Политичка привлачност ниских трошкова одлагања 
отпада је у томе да отклони било какав притисак на повећање накнаде која се наплаћује од 
домаћинстава у сврху повраћаја трошкова. 

Препоручили смо низ мера у циљу затварања старих депонија и израде алтернативних 
приступа  третману и одлагању отпада. Кључне препоруке обухватају следеће: 

1) Као што предвиђа Закон о управљању отпадом, неопходно је завршити инвентар 
постојећих општинских (и дивљих) депонија како би се утврдиле потребе за 
унапређењем постојећих депонија или њиховом санацијом пре затварања. 

2) Неопходно је размотрити адекватност просторног распореда санитарних депонија у 
Србији, у односу на локације које се сматрају одговарајућим за рад у будућности. 

3) Закон о управљању отпадом предвиђа да јединице локалне самоуправе припремају 
пројекте санације и рекултивације нерегулисаних депонија на својој територији. 
Неопходно је осигурати да сви ови планови буду израђени и спроведени на време. 

4) Неопходно је спречити стварање нових дивљих депонија спровођењем контроле 
превозника отпада и, где је релевантно, оператера дивљих депонија.  

5) Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине има за циљ да 
постигне пун повраћај трошкова најкасније до 2022. године. У складу са тим, од 
оператера депонија треба захтевати да утврде накнаде које покривају њихове 
трошкове, укључујући и трошкове одржавања депоније након затварања, у складу са 
Директивом о депонијама. 

6) Пожељно достизање 100%  покривености становништва услугом сакупљања отпада 
треба да буде приоритет, имајући у виду смањење могућности одлагања на дивље 
депоније.  

E.1.3.2 Kретање отпада у складу са хијерархијом 

У принципу не постоји ниједан разлог зашто земља попут Србије не би имала високу стопу 
рециклаже у будућности. Иако без сумње постоје изазови за постизања бољег учинка 
рециклаже, ми смо предложили неколико механизма за решавање неких од ових изазова 
како би се временом постигли циљеви Европске уније за управљање отпадом. Неки примери 
кључних препорука укључују следеће: 
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1) ЕУ циљеве треба спустити на ниво локалне самоуправе, са казнама које се 
примењују од стране државе у случају да ови циљеви не буду испуњени. 

2) Поставити минималне стандарде услуга за сакупљање комуналног отпада и из 
домаћинстава и из комерцијалних објеката. 

3) Развити мрежу рециклажних центара / контејнерских паркова (зелених острва) како  
би се повећала доступност и погодност рециклирања и како би се повећао број 
производа који су спремни за поновну употребу.  

4) Припремити материјале на државном нивоу за едукацију и информисање 
домаћинстава и предузећа о рециклажи. 

5) Као што је поменуто у Пост-скрининг документу, увести шеме повраћаја депозита за 
амбалажу за пиће (неке шеме на добровољној бази већ постоје, у значајној мери за 
повраћај стаклене амбалаже за пића).  

6) Увођење пореза на производе за једнократну употребу, а приход од пореза 
користити за побољшање управљања отпадом у земљи. 

7) Увођење пореза за отпад који се шаље на депоније, које нису усаглашене са 
условима утврђеним у Директиви о депонијама. 

8) Национална стратегија управљања отпадом већ је поставила циљ да се користи  
Директива о индустријским емисијама ради спречавања  настанка отпада на извору, 
колико је то могуће. Потребна је  много шира примена и праћење овог циља. 

9) За отпад од грађења и рушења, покренути добровољне иницијативе у сарадњи  са 
великим инвеститорима. Иницијатива би могла бити допуњена употребом повратних 
обвезница усклађености, повезаних са плановима за управљање отпадом на 
локацијама изградње. 

E.1.3.3 Повраћај трошкова 

Кључни изазов који треба превазићи јесте осигурати потпун повраћај трошкова како 
управљање отпадом буде постајало скупље. Важно је да управљање отпадом почива на 
здравој финансијској основи, тако да не доведе до повећања дефицита јавног сектора. Може 
се претпоставити да је проблем трошкова један од разлога зашто побољшане услуге већ нису 
примењене. Напред наведене мере  су предложене да би подстакле општине да делују. Ако 
желе да послују без финансијских губитака, онда питање повраћаја трошкова треба да се 
решава. Сачињене су следеће препоруке: 

1) Потребно је успоставити јасну основу за прорачун трошкова управљања отпадом, 
која чини основу за пун повраћај трошкова, у складу са циљем Националне 
стратегије за апроксимацију у области животне средине да се  постигне пун повраћај 
трошкова најкасније до 2022. године и краткорочним приоритетима Пост-скрининг 
документа да се изврши ревизија система финансирања управљања отпадом. 

2) Механизми за сакупљање накнада за покриће трошкова услуге управљања отпадом 
не би требало да буду такви да јавна комунална предузећа прикупљају накнаде од 
корисника. 

3) Јасан метод успостављања тарифе која обезбеђује повраћај трошкова требало би да 
буде на располагању оним општинама у којима услуге нису дате подизвођачима као 
што је предвиђено новим чланом 25 Закона о комуналним делатностима. 

4) Краткорочно и средњорочно гледано, јединице локалне самоуправе би требало да 
изврше повраћај трошкова кроз: а) локалне накнаде које прикупљају општине 
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/опорезивањем  и кроз заједничка улагања; и  б) кроз трансфере из републичког 
буџета. 

5) Спровођење одговорности произвођача требало би да омогући да произвођачи 
финансирају услуге које општине пружају, а које служе као подршка испуњењу 
обавеза произвођача. 

Ако се реализује горе предложено, и уколико се услуге унапреде, онда се финансијска 
одговорност општина пребацује на пружање услуга сакупљања, прераде и одлагања 
биоразградивог и резидуалног отпада. Што се више материјала рециклира кроз шеме 
одговорности произвођача, то је мање финансијско оптерећење по јединице локалне 
самоуправе / јавна комунална предузећа. 

E.1.3.4  Jaчање капацитета 

Постоји потреба за јачањем капацитета у већини области које се тичу управљања отпадом у 
Србији. У ствари, Пост-скрининг документ наводи да је средњорочни приоритет (2017-2020.) 
да се ојачају капацитети за инспекцију и спровођење и ово јасно треба приоритетно 
спровести. Неке од кључних препорука у вези са јачањем капацитета су: 

1) Јединице локалне самоуправе требало би да повећају број кадрова и повећају 
капацитет за управљане отпадом, колико је то могуће у оквиру ограничења 
садашњих услова Међународног монетарног фонда (ММФ). Ширење добре праксе 
из развијених земаља ЕУ требало би да буде саставни део овога. 

2) Потребно је развити свеобухватни програм обуке као део средњорочних приоритета 
из Пост-скрининг документа (2017-2020.), како би се обезбедила обука о примени 
Закона о управљању отпадом за јединице локалне самоуправе и предузећа. 

3) Потребно је повећати број стално запослених инспектора са пуним радним 
временом који се баве искључиво питањима отпада а њима би руководила 
јединствена државна агенција надлежна  и за издавање дозвола и за инспекцију. 

4) Развити компетенције за „зелене“ јавне набавке у оквиру централних и локалних 
управа, како би се побољшала одрживост јавне потрошње. 

E.1.3.5 Подаци о отпаду 

Да би се генерисали квалитетни подаци који се односе на управљање отпадом и на судбину 
отпада, нека врста механизма за сакупљање података мора да постоји. У принципу, постоје 
могућности ниске и високе технологије, док су трошкови имплементације система високе 
технологије у паду. Пошто не постоји делотворан систем, предлажемо имплементацију 
свеобухватног система сакупљања података и мониторинг шеме базиране на електронском 
праћењу података и извештавању од генератора отпада, преко сакупљача, и затим до крајњег 
држаоца отпада. Овакви системи могу да помогну у мерењу учинка и да укажу где се 
дешавају евентуално незаконите активности.  

E.1.3.6 Остала питања и мере  

Предложен је низ других мера, али су у предњим одељцима наглашене кључне мере. Слика 
E- 1 даје комплетан сет мера са предлогом термин плана за њих.   
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Слика E- 1: Термин план  и редослед препорука 
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  Регулаторна питања                                       

1 

Као што предвиђа Закон о управљању отпадом, 
неопходно је завршити инвентар постојећих општинских 
(и дивљих) депонија како би се идентификовале потребе 
за унапређењем постојећих депонија или њиховом 
санацијом пре затварања. 

                   

2 

Требало би размотрити адекватност просторног 
распореда санитарних депонија у Србији, у односу на 
планиране локације које се сматрају одговарајућим за 
будући рад. 

                   

3 

Закон о управљању отпадом предвиђа обавезу јединица 
локалне самоуправе да припреме пројекте санације / 
рекултивације нерегулисаних депонија на својој 
територији. Потребно је осигурати да сви ови планови 
буду израђени и спроведени на време. Све друге локације 
које нуде неадекватну заштиту животне средине морале 
би бити затворене. То ће помоћи да се испуни циљ из 
Националне стратегије за апроксимацију у области 
животне средине да 90% становништва буде  обухваћено 
санитарним депонијама за комунални чврсти отпад до 
2020. године. 

                   

4 

Неопходно је спречити стварање нових дивљих депонија 
спровођењем контроле превозника отпада и, где је 
примењиво, оператера таквих нелегалних депонија. 
Законом о управљању отпадом треба размотрити 
ретроактивну примену новчаних казни за илегално 
депоновање / рад илегалних депонија. 

                   

5 
Национална стратегија за апроксимацију у области 
животне средине има за циљ да постигне пун повраћај 
трошкова најкасније до 2022. године. У складу са тим, од 
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оператера депонија треба захтевати да утврде накнаде 
које покривају њихове трошкове, укључујући и трошкове 
одржавања депоније након затварања, у складу са 
Директивом о депонијама. 

6 

Осим у посебним околностима, где  има смисла да 
општински инспектори имају улогу у инспекцији – а то 
треба да буде јасно дефинисано у закону – јединствена 
агенција би требало да буде надлежна за издавање свих 
дозвола и за инспекцијски надзор, чиме би се смањила 
могућност сукоба интереса, и омогућила концентрација 
техничких стручњака, где је то потребно. 

                   

7 

Достизање пожељних 100%  покривености становништва 
услугом сакупљања отпада треба да буде приоритет, 
имајући у виду циљ смањења могућности одлагања на 
дивље депоније. 

                   

  Законодавство                    

1 Завршити транспоновање ЕУ директива у законодавство.                    

2 
Увести имплементационе мере усмерене ка постизању 
резултата из Директива, укључујући и оне поменуте у 
овом Плану за достизање циљева (Raoadmap). 

                   

  Планирање управљања отпадом                    

1 

У складу са постојећим плановима, Национална стратегија 
управљања отпадом треба да буде ревидована (и можда 
преименована, да би се избегле нејасноће) како би у 
потпуности била у складу са чланом 28. Оквирне 
директиве о отпаду. 

                   

2 

Предложени програм превенције отпада не би требало да 
се фокусира само на комунални отпад, већ би требало да 
обухвати и друге области као што су спречавање настанка 
индустријског / опасног отпада, развој и подршка за 
операције поновног коришћења (отпада) и „зелене“ јавне 
набавке. 

                   



ix 

 

 Легенда:  
Припрема, планирање, 
иницијална 
имплементација 

 
Текућа имплементација / 
спровођење 

Бр. Препорука 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

2
0

2
5

 

2
0

2
6

 

2
0

2
7

 

2
0

2
8

 

2
0

2
9

 

2
0

3
0

 

2
0

3
1

 

2
0

3
2

 

2
0

3
3

 

2
0

3
4

 

2
0

3
5

 

3 

Стратегија управљања отпадом би требала да јасно 
дефинише улоге које се очекују од националне, 
регионалне и локалне власти у целокупном процесу 
планирања отпада. Ово би требало размотрити са циљем 
да се: а) минимизују дуплирања; и да се б) осигура да се 
исправне одлуке доносе на одговарајућем нивоу. 

                   

4 

Посебну пажњу треба посветити питању доношења одлука 
у вези са локацијом постројења. Јединице локалне 
самоуправе су тренутно надлежне за ово. Предлажемо да 
критеријуми за локацију постројења буду јасно 
дефинисани на националном нивоу (нпр. у оквиру 
предложеног Националног плана управљања отпадом). 
Захтевани капацитети би били постављени за сваки 
регион, при чему су региони јасно дефинисани. Ови 
региони би затим добили  задатак одређивања локација 
које могу да испуне захтевани капацитет. 

                   

5 

Израђивачи планова управљања отпадом треба да 
размотре коришћење јавних скупова, истраживања, фокус 
група и друштвених медија и комуникацију на Интернет 
платформи ради укључивања заједница и 
заинтересованих страна у процес планирања. Ово би 
требало да помогне да се подигне свест о управљању 
отпадом, као проблему и као шанси, и да се побољша 
разумевање природе одлука које се морају донети. 

                   

  Административни капацитети                    

1 

Пост-скрининг документ наводи да је средњорочни 
приоритет (2017-2020) да се ојачају капацитети за 
инспекцију и спровођење закона. Потребно је овоме 
приступити као приоритетном питању.  

                   

2 

Јединице локалне самоуправе треба да повећају  број 
запослених и да повећају капацитет за управљане 
отпадом колико је то могуће у оквиру ограничења које 
намећу  садашњи услови Међународног монетарног 
фонда (ММФ). 
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3 

Потребно је развити свеобухватни програм обуке као део 
средњорочних приоритета Пост-скрининг документа 
(2017-2020), како би се обезбедила обука о примени 
Закона о управљању отпадом за јединице локалне 
самоуправе и предузећа. 

                   

4 
Свеобухватни вишегодишњи програм обуке и подршке за 
локалне самоуправе треба да буде израђен у циљу јачања 
компетентности запослених у општинама. 

                   

  Подаци о отпаду                    

1 

Имплементирати свеобухватни систем сакупљања 
података о отпаду и мониторинг шему базирану на 
електронском праћењу и извештавању података од 
генератора отпада, преко сакупљача, и затим, до крајњег 
држаоца отпада. Поред тога а) осигурати да сe  подаци 
прикупљају у складу са оним што је потребно (као напред 
наведено) и б) осигурати да општине и оператери 
управљања отпадом буду обучени за коришћење 
имплементираног система и да извештавају о отпаду на 
назначен начин. 

                   

2 

Потребно је покушати урачунати активности неформалног 
сектора. Систем сакупљања података треба да осигура да 
превозници отпада пријаве отпад који долази овим путем. 
Можда ће бити неопходно да се елиминишу готовинске 
трансакције ради побољшања начина извештавања. 

                   

3 

Они који управљају подацима требало би да настоје да 
урачунају и необухваћене услуге сакупљања отпада у 
очекивању већег покривања, а у сврху бољег разумевања 
последица непотпуне покривености при постојећем 
приступу управљања отпадом. 

                   

  Циљеви и хијерархија управљања отпадом                    

1 
У вези са комуналним отпадом сачињене су следеће 
препоруке: 
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1a 
Спустити националне циљеве на ниво локалне 
самоуправе. Увођење казни за неиспуњене циљеве 
допринело би испуњењу задатих циљева. 

                   

1b 

Поставити минималне стандарде услуга за сакупљање 
комуналног отпада, које треба постићи у оквиру рока 
зацртаног у Закону о управљану отпадом (у складу са 
изменама) за пружање посебних услуга рециклаже. 

                   

1c 

Поставити минималне стандарде пружања услуга за 
комерцијалне објекте. Ово повезати са захтевима да 
комерцијални произвођачи сортирају отпад оног тренутка 
када услуга буде успостављена.  

                   

1d 

Развити мрежу рециклажних центара / контејнерских 
паркова (зелених острва) како би се повећала доступност 
и погодност рециклирања и повећао број производа који 
су спремни за поновну употребу. 

                   

1e 

Пост-скрининг документ наводи као краткорочни 
приоритет (2015-2016.) кампање јавног информисања; 
међутим, због сложене природе промене понашања, ове 
кампање ће морати да се одржавају и даље, а нарочито 
када долази до промене у начину пружања услуге 
сакупљања отпада. 

                   

2 

Као што је поменуто у Пост-скрининг документу, потребно 
је увести шеме повраћаја депозита за амбалажу за пиће 
(неке добровољне шеме већ постоје, посебно за 
вишекратну употребу стаклене амбалаже за пиће). 

                   

3 
Опорезивати производе за једнократну употребу, а 
приход од таксе користити за побољшање управљања 
отпадом у земљи. 

                   

4 

Опорезивати отпад послат од стране општина или 
њихових подизвођача на несанитарне депоније (тј. на 
депоније које нису у складу са Директивом о депонијама). 
Ова такса би се прогресивно повећавала  у периоду од 
десет година када би требало да достигне ниво од 60€ по 
тони отпада, чиме би се подстакао развој санитарних 
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депонија током трајања интервенције. 

5 

Национална стратегија управљања отпадом је већ 
поставила циљ да примењује Директиву о индустријским 
емисијама ради спречавања настанка отпада на извору, 
колико је то могуће. Потребна је много шира примена и 
праћење овог циља. 

                   

6 

За отпад од грађења и рушења, покренути добровољне 
иницијативе за рад са великим инвеститорима, као део 
Националног плана за управљање отпадом од грађења и 
рушења. Иницијатива би могла бити допуњена 
коришћењем повратних обвезница о усклађености, 
повезаних са плановима за управљање отпадом на 
локацијама изградње. 

                   

7 

Развити компетенције за „зелене јавне набавке“ како би 
се смањило генерисање отпада повезаног са јавним 
набавкама и ради подстицања испоручилаца који користе 
моделе производ-услуга. 

                   

  Повраћај трошкова од комуналног отпада                    

1 

Потребно је успоставити јасну основу за прорачун 
трошкова услуга управљања отпадом, формирањем 
основе за пун повраћај трошкова (како је предвиђено 
новим чланом 25 Закона о комуналним делатностима), у 
складу са циљем Националне стратегије за апроксимацију 
у области животне средине да се постигне пун повраћај 
трошкова најкасније до 2022. године и краткорочним 
приоритетима из Пост-скрининг документа да се изврши 
ревизија система финансирања управљања отпадом. 

                   

2 

Механизми за сакупљање накнада за покривање 
трошкова услуге управљања отпадом не би требало да 
буду они преко којих јавна комунална предузећа 
прикупљају накнаду од корисника. 

                   

3 
Јединице локалне самоуправе требало би да постигну 
повраћај трошкова кроз: а) таксе коју прикупљају општине 
/ локалне порезе и заједничка улагања; и б) трансфере из 
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републичког буџета. 

4 

Спровођење одговорности произвођача требало би да 
омогући да произвођачи финансирају услуге које пружају 
општине, а које се користе као подршка испуњењу 
обавеза произвођача. 

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 

5 

Када се успоставе услуге рециклаже одговарајућег 
квалитета, а повраћај трошкова буде на јаким основама, 
спровођење система “плати-колико си бацио” треба 
посматрати као средство за подстицање бољег учинка 
услуга које се пружају. 

                   

  Oдговорност произвођача                                       

1 

Србија би требало да спроведе мере које обезбеђују да 
циљеви везани за одговорност произвођача буду 
достигнути у будућности. Ове мере треба да поштују 
принципе утврђене у предложеном члану 8а Оквирне 
директиве о отпаду. 

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 

2 

За амбалажу која долази из комуналног отпада, 
препоручује се да се: а. тамо где то још није  случај, 
општине компензују из система одговорности 
произвођача за услуге које пружају у складу са  
договореним приступом (приступ треба да се установи 
између Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, општина и организација за спровођење концепта 
проширене одговорности произвођача); и б. организације 
које брину о одговорности произвођача преузимају 
власништво и одговорне су за маркетинг  сакупљеног 
материјала (при чему се приходи користе за компензацију 
трошкова система који се финансирају из накнада 
произвођача). 

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 

3 

За електрични и електронски отпад, локације сличне 
центрима за сакупљање /контејнерским парковима 
(зеленим острвима) треба да буду изграђене уз подршку 
шема одговорности произвођача. Ово је у складу са 
средњорочним приоритетима постављеним у Пост-

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 
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скрининг документу.  

4 

За отпадне батерије, систем би требало базирати на 
принципу “трговац узима назад”, са обезбеђеним 
средствима и за друге правце сакупљања (као што је 
путем услуге сакупљања „од врата до врата“). 

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 

  Управљање опасним отпадом                                       

1 

Од индустријских постројења, као што је већ предложено 
у Националној стратегији управљања отпадом, требало би 
захтевати да спроводе најбоље доступне технике за 
смањење на најмању могућу меру генерисања опасног 
отпада који је повезан са њиховим процесима. 

                   

2 
Влада Србије требало би да обезбеди да се План 
управљања опасним отпадом званично усвоји у најкраћем 
могућем року. 

                   

3 

На основу увида у врсту и капацитет потребног   третмана 
медицинског отпада, постројења за прераду требало би 
да буду набављена уз подршку републичке владе. 

                   

4 

Земље региона требало би да настоје да се договоре о 
ограниченим изузецима од забране на увоз и трансфер 
опасног отпада до постројења, и њихов пролазак до 
одговарајућих постројења за прераду у иностранству.  

                   

5 
Потребно је истражити случај примене концепта 
продужене одговорности произвођача за конкретне 
опасне токове отпада. 
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E.1.4 Процењени трошкови 

За неке од трошкова повезаних са одређеним елементима из Плана за постизање циљева 
дате су процене, тамо где је то било могуће. Овде су приказане кључне бројке у смислу 
могућих исхода, за случај да земља достигне циљ од 50% рециклаже комуналног отпада 
(мерено процентуално по тежини целокупног рециклираног комуналног отпада).  Taбела E-1 
показује да уколико се возила претворе у капитал, у том случају највећи део трошкова у 
укупним трошковима инвестиције отпада на трошкове опреме за сакупљање отпада која је 
неопходна за достизање 50% рециклаже комуналног отпада. Једно од питања које је 
проблематично у неким земљама чланицама ЕУ је каналисање донација и повољних “меких” 
кредита за капиталне инвестиције великих вредности, које су често база хијерархије 
управљања отпадом. Ови резултати указују на то да, уколико се инфраструктура сакупљања 
убраја у капиталне инвестиције, тада она представља место где су инвестиције најпотребније.  
Ако се на ово дода и капитал потребан за подршку постројењима за одвајање биоразградивог 
отпада на извору (убедљиво највеће фракције у токовима комуналног отпада), тада потреба 
да се капитал усмери на више нивое хијерархије управљања отпадом постаје јаснија. 

Taбела E-1: Процењени опсег трошкова инвестиционих улагања  у периоду од 
10 година (у милионима €, реална вредност у 2016. години) да би се достигло 
50% рециклаже комуналног отпада 

Инвестициона ставка 
Ниска процена 

(€) 

Висока процена  

(€) 

Сакупљање 

Возила за сакупљање 152 363 

Контејнери за сакупљање 128 171 

Депои за возила 28 168 

Постројења за сортирање 0 52 

Рециклажни центри / рециклажна острва 4,0 6,3 

Прерада / Одлагање     

Компостирање (ниска процена), анаеробна дигестија (висока 
процена) 

33 132 

Депонија 162 216 

Збирно     

Укупно сакупљање 312 760 

Укупно третман/одлагање 195 348 

Свеукупно 506 1.108 

Напомена: 20. маја 2016. године: 1 РСД =  0,0082€ 

 

Taбела E-2 представља капацитет потребан за додатан третман биоразградивог отпада и 
капацитет санитарне депоније неопходан за претпостављених 50% рециклаже отпада у 2026. 
години. Разлика у захтеваном капацитету према ниској и високој процени произилази из 
различитих претпоставки које су у оптицају везано за будући раст отпада. Приказали смо и 
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укупну количину резидуалног отпада 2026. године. Уколико се претпостави да је неопходно 
испунити дугорочне циљеве према пакету предложене циркуларне економије, тада се 
максимални износ капацитета прераде резидуалног отпада који би требало размотрити креће 
између 773.000 и 870.000 тона годишње.  

Taбела E-2: Процењени капацитети третмана и одлагања неопходни зa 
постизање 50% рециклаже комуналног отпада у 2026. години (у хиљадама тона 
годишње, под претпоставком да нема смањења постојећих капацитета) 

Позиција Ниска процена Висока процена 

Санитарна депонија 972 1.133 

Компостирање/анаеробна дигестација 387 435 

Укупно третман резидуалног отпада / потребно одлагање 1.289 1.450 

 

Имајући у виду проблеме повезане са повраћајeм трошкова за комуналне услуге управљања 
отпадом, моделовали смо промене у комуналним трошковима управљања отпадом које се 
могу очекивати због преласка са садашњих стопа рециклаже на 50% рециклаже: општине 
морају да знају шта могу да очекују у наступајућим годинама и да схвате да ће бити потребни 
додатни приходи.  Taбела E-23 приказује годишње трошкове по домаћинству (у форми 
„трошкова на капији“ ). Они указују да би се могла очекивати нето промена од  49€ по 
домаћинству уколико се постигне стопа рециклирања и уколико се сав резидуални отпад 
шаље на санитарне депоније које врше повраћај трошкова у целости. Ови трошкови би 
донекле могли бити смањени - до око 34€ по домаћинству – уколико се успоставе шеме 
одговорности произвођача, као што препоручујемо, да подрже услуге које општина или њени 
подизвођачи пружају. Погледајте одељак 18 Главног извештаја за више детаља о проценама 
трошкова који су овде приказани. 

Taбела E-3: Укупни процењени трошкови по домаћинству, садашњи и на 50% 
рециклаже, реалне цене у € у 2016. години (сви трошкови су на годишњем 
нивоу) 

Tрошкови Садашњи (€) За 50% рециклаже Нето трошкови (€) 

Сакупљање 11 47 36 

Третман / Одлагање 10 23 13 

Међузбир 21 70 49 

Допринос организација за 
спровођење концепта проширене 
одговорности произвођача 

- -15 - 15 

Укупни трошкови за општине 21 55 34 

Напомена: 20. маја 2016. године: 1 РСД =  0,0082€ 

Треба напоменути да смо претпоставили функционисање ефикасних система сада и у 
будућности. Кључна ствар је да општине морају да нађу начин да изврше повраћај већег дела 
трошкова за своје услуге, као и да схвате да ће трошкови које је потребно повратити расти у 
будућности. Вероватно да није било довољно искрености око ове тачке до сада. 
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Ваља имати на уму да је претпоставка да ће се за сада наставити депоновање резидуалног 
отпада, а да се стопа рециклирања од 50% испуњава коришћењем најизазовније од 4 
дозвољене методе у складу са постојећим европским законодавством2. Србија би могла да 
тражи да испуни циљ рециклаже користећи један од лакших приступа, као што је метод 1; 
међутим,  дискусије које се тренутно воде на нивоу ЕУ указују да дугорочно гледано то неће 
бити одрживо. 

E.1.5 Извори финансирања 

Део ове студије је и разматрање разних извора финансирања. У региону је активно  неколико 
донатора и финансијера који располажу средствима која су на располагању под различитим 
условима. Потпуно независно од забринутости финансијера због неадекватног повраћаја 
трошкова, постоје други проблеми који се односе на „неподударање“ онога што нуде 
финансијери и онога што је заиста потребно као подршка земљи - и региону у целини - у 
процесу имплементације правних тековина ЕУ (ЕУ acquis). Уколико Србија буде морала да 
испуни високе стопе рециклаже у будућности (и да сачува простор за постизање стопа 
рециклаже које су предвиђене у предлозима Европске комисије према ревидованом пакету 
циркуларне економије3), онда мора да постоји заокрет у смислу удаљавања фокуса 
финансијера са великих, капитално интезивних постројења за третман резидуалног отпада на 
пројекте који имају за циљ повећање стопе рециклирања. 

По нашем мишљењу, ово указује на неопходност дијалога између финасијера и земаља 
примаоца капитала о најбољим начинима сарадње који би осигурали да пројекти усмерени 
на високе стопе рециклаже буду осмишљени на начин који ће их учинити привлачним за 
финансијере. Заузврат, ово захтева тесну сарадњу владе и општина на изради пројеката које 
финансијери сматрају одговарајућим, уз евентуално укрупњавање пројеката како би се 
испунили захтеви који се тичу минималних износа за ангажовање капитала финансијера. 
Додатне појединости о могућим изворима финансирања наведене су  у Одељку 19 Главног 
извештаја. 

  

                                                      

 

2 Види Одлуку Комисије 2011/753/ЕУ Успостављање правила и обрачун методе за проверу усклађености са 
циљевима постављеним у члану 11 (2) Директиве 2008/98/ЕК Европског парламента и Савета, http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0753 
 
3 Европска комисија (2016) Стратегија циркуларне економије; датум приступања: 07.05.2016.; доступно на: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0753
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32011D0753
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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MSW Комунални чврст отпад 

НВО Невладина организација 

НПУО 

БЗЗН 

Национална процена стања управљања отпадом 

Безбедност и заштита здравља на раду 

PRO Организација за спровођење концепта проширене 



  xxiv 

одговорности 

ЈКП Јавно комунално предузеће 

ССП Споразум о стабилизацији и придруживању 

SEА 

SIDA 

Стратешка процена утицаја на животну средину 

Шведска агенција за међународну кооперацију у развоју 

SSE Друштвена и солидарна економија  

SWMP  План управљања отпадом локације 

TAIEX ЕУ Програм техничке помоћи и размене информација 

WBIF Инвестициони оквир за Западни Балкан 

WEEE  Отпад од електричне и електронске опреме      

WFD  Оквирна Директива о отпаду (2008/98/EК) 
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Конверзија валуте 

Све конверзије динара у евро вршене су по курсу од 20. маја  2016. године (1RSD 1 = 
0,0081553€).4  

                                                      

 

4 За конверзију је коришћен сајт: xe.com,  
www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=RSD&To=EUR  

http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=RSD&To=EUR
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1.0 Увод 

У оквиру правних тековина ЕУ, отпад је један од најзахтевнијих сектора у смислу ресурса – 
како људских тако и финансијских – који су неопходни за транспоновање одговарајућег 
законодавства ЕУ и реализације мера које су пројектоване да постигну тражене исходе. 
Годишњи извештаји Комисије о напредовању за сваку од земаља Западног Балкана истичу 
напоре које је и даље неопходно улагати у овом сектору како би се остварила пуна 
усаглашеност пре приступања ЕУ.5 Политика здравог управљања отпадом доприноси 
„унапређењу економије ефикасних ресурса“, како је предвиђено Стратегијом Европа 2020 и 
смањењу негативних утицаја по животну средину и здравље током животног циклуса ресурса. 

Ранија проширивања су показала колико је важно да Европска комисија тесно сарађује са 
земљама током процеса приступања, помажући им да прописно изврше транспоновање и 
имплементацију правних тековина ЕУ у области животне средине до датума приступања. Овај 
пројекат је покренут имајући ово у виду и он представља План за достизање циљева 
(Roadmap) како би Србија кренула у правцу пуне сагласности са правним тековинама ЕУ које 
се тичу управљања отпадом. Намера препорука које су обухваћене овим Планом за 
достизање циљева јесте да обезбеди јасну мапу пута за остваривање побољшања у систему 
управљања отпадом гледано средњорочно до дугорочно.   

Овај извештај је подељен на два дела:  

1) Део 1 садржи резултате детаљних процена стања управљања отпадом у Србији. 
Информације прикупљене у оквиру ове Националне процене стања управљања 
отпадом су коришћене за идентификацију одређеног броја суштински важних 
питања о којима су обављене консултације са одговарајућим заинтересованим 
странама. Мере које се препоручују за решавање сваког од ових питања су 
разматране од стране пројектног тима пре обаваљања ширих консултација. Ове 
препоруке су чиниле основу за израду нацрта Плана за достизање циљева (Roadmap) 
за побољшање управљања отпадом у Србији; и 

2) План за достизање циљева који чини Део 2 овог Извештаја садржи листу препорука 
са проценама припадајућих трошкова и предлог термин плана активности. 
Заинтересоване  стране  су консултоване по питању препорука које су обухаћене 
нацртом Плана за достизање циљева пре његове финализације и одобрења од 
стране  Европске комисије. Овај извештај садржи коначну верзију  Плана за 
достизање циљева. 

Методологија која је коришћена за израду Плана за достизање циљева, а која је у складу са 
Пројектним задатком за овај пројекат, приказана је у Одељку 3.0. Преглед структуре 
извештаја и основни садржај сваког одељка дати у Tабела 1-1. 

  

                                                      

 

5 Европска комисија (2016) Стратегија и извештаји; датум приступа: 6. мај 2016.; доступно на: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
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Tабела 1-1: Преглед структуре Извештаја и кратак садржај 

Одељак  у 
Извештају 

Опис 

Одељак  2.0 
Даје додатни контекст кроз претходне информације о Србији и поређење 
кључних статистичких података са осталих пет земаља које су обухваћене овом 
студијом. 

Одељак  3.0 

Даје оквире методолошког приступа који је коришћен у изради Националне 
процене стања управљања отпадом и приступ који је коришћен за израду 
препорука које су обухваћене Планом за достизање циљева (Roadmap). Овај 
одељак би требало прочитати пошто он објашњава начин резоновања о 
процесу и неке од изазова са којима смо се сусретали.   

 ДЕО  1: НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕНА СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 

Одељак  4.0 
Упознаје нас са кључним организацијама које су укључене у управљање 
отпадом, уз кратак приказ њихових улога и надлежности, пре процењивања 
њиховог свеукупног учинка и идентификовања кључних проблема. 

Одељак  5.0 Даје анализу учинка регулаторног система.  

Одељак  6.0 
Идентификује законе из области управљања отпадом коју су усвојени и 
процењује напредак који је учињен у транспоновању правних тековина ЕУ у 
области управљања отпадом.  

Одељак  7.0 

Кључ за имплементацију захтева и циљева управљања отпадом садржан у 
правним тековинама ЕУ у области управљања отпадом јесте учинковит систем 
за израду робусних планова управљања отпадом који обухватају целу земљу. 
Овај одељак даје приказ главних планских / стратешких докумената у Србији и 
процену у којој мери они адекватно потпомажу да земља крене напред према 
остваривању пуне усаглашености са одговарајућим прописима.  

Одељак  8.0 

Даје кратак преглед података о управљању отпадом који су тренутно 
расположиви и кључна ограничења с тим у вези. Егзактни подаци о порасту 
отпада и следственом управљању су од суштинске важности за планирање и 
мерење учинка у односу на циљеве управљања отпадом. 

Одељак  9.0 

Упознаје нас са циљевима управљања отпадом који су уведени на сваком стубу  
хијерархије управљања отпадом. Процењено је у којој мери су они усаглашени 
са циљевима ЕУ, као и да ли се сакупљају подаци који омогућавају прецизно 
извештавање о овим циљевима.    

Одељак  10.0 

Процењује да ли су успостављени системи спровођења концепта одговорности 
произвођача или еквивалентна мера за испуњење циљева, како би се 
обезбедило да произвођачи амбалаже, електричне и електронске опреме, 
возила и истрошених батерија и акумулатора успостављају и финансирају ове 
системе. 

Одељак  11.0 
Анализира да ли је успостављена инфраструктура сакупљања отпада у стању да 
управља комуналним, индустријским и отпадом од  грађевинских радова  и 
рушења.  

Одељак  12.0 
 Анализира инфраструктуру за третман / одлагање комуналног, индустријског и 
отпада од грађења и рушења. 
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Одељак  у 
Извештају 

Опис 

Одељак  13.0  Даје оквире приступа за управљање опасним отпадом. 

Одељак  14.0 Идентификује кључна постигнућа која су се десила последњих година.  

Одељак  15.0 
Даје резиме питања која су произишла из Националне процене стања 
управљања отпадом, а која су идентификована у претходном одељку.  

 ДЕО  2: ПЛАН ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА (ROADMAP) РАДИ ПОБОЉШАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ   

Одељак  16.0  

Разматра, тамо где је релевантно, алтернативне приступе који би се могли 
применити за решавање проблема истакнутих у одељку 15.0. Овај одељак  
чини срж Плана за достизање циљева и даје одређени број препорука како се 
сваки од ових проблема може решавати или смањити. Ове препоруке јасно 
указују, за различите токове отпада, како се стање управљања отпадом може 
побољшати и довести у сагласност са захтевима који су истакнути у правним 
тековинама ЕУ за управљање отпадом. 

Одељак  17.0 
Даје кратак приказ предложеног редоследа одвијања и термин план за 
препоруке које су утврђене у одељку  16.0. 

Одељак  18.0 

Квантификује, тамо где је изводљиво и релевантно, неке од финансијских 
трошкова предложених препорука. То обухвата одређене процене капитала и 
оперативних трошкова за услуге (сакупљања) комуналног отпада који ће 
омогућити Србији да достигне пуну усаглашеност са постојећих 50% припреме 
за циљ поновног коришћења и рециклаже и циљ за скретање биоразградивог 
комуналног  отпада са депонија. 

Одељак  19.0 

Иако је неопходно остварити пун повраћај трошкова за услуге управљања 
отпадом, и даље постоји потреба за екстерним краткорочним и средњорочним 
финансирањем. Овај одељак описује расположиве изворе финансирања, даје 
неке примере организација које финансирају пројекте везане за отпад на 
Западном Балкану и неке од изазова у прибављању финансирања.  
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2.0 Претходне информације  

Савет Европе је одобрио Србији статус земље кандидата 2012. године. Приступни преговори 
су отпочели у јануару  2014. Аналитички преглед ЕУ acquis (процес „скрининга“) је окончан у 
марату 2015. Споразум о стабилизацији и придруживању  (ССП) између Србије и ЕУ је ступио 
на снагу у септембру 2013.6 

Србија се налази у североисточном делу региона Западног Балкана и граничи се са Босном и 
Херцеговином, Црном Гором, Косовом и Бившом Југословенском Републиком Македонијом 
на западним и јужним границама. Нема излаз на море, а граничи се и са Хрватском, 
Мађарском, Румунијом и Бугарском. Карактерише је континентална клима на северу, са 
летима и јесени које су све сувље како се иде према југу и великим снеговима у планинским 
областима у унутрашњости земље. 

                                                      

 

6 Европска комисија (2015) Радни документ Комисије: Извештај о напретку Србије 2015, који прати Саопштење 
Комисије упућено Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и Комитету 
региона за стратегију проширења ЕУ, новембар 2015, 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
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Слика 2-1: Земље Западног Балкана 

 

   Извор:Eunomia 

Србија је релативно мала земља са површином од приближно 77.474 km² (без Косова) и  7,13 
милиона становника у 2013.7 Званични језик је српски, а главни град и највећи град је 
Београд.  

У део стратегије за проширење Европске комисије спада и објављивање годишњих извештаја 
у којима Комисија сумира процену онога што је свака земља кандидат и земља која је 
потенцијални кандидат за пријем у чланство постигла током претходне године и давање 
смерница о приоритетним реформама. У Извештају о напретку Србије за 2015. годину, у вези 
са управљањем отпада се наводи да: 

“У области управљања отпадом, започет је рад на регионалном центру за управљање 
отпадом за подручје Суботице, који ће служити за потребе око 280 000 становника. 
Потребно је брже затварати депоније које нису у складу са правним тековинама ЕУ. У 

                                                      

 

7 http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL  

Босна и 
Херцеговина 

Србија 

Косово 

Бивша Југословенска 
Република Македонија 

Албанија 

Црна Гора 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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децембру је усвојена уредба о плану смањења амбалажног отпада 2015–2019. Потребни 
су додатни напори да се испуне одговарајући циљеви за амбалажни отпад који садржи 
стакло и метал. Биће потребно више улагања и побољшања на националном нивоу за 
решавање системских слабости у реализацији пројеката у области животне средине 
како би управљање свим посебним токовима отпада било у складу са захтевима ЕУ. 
Остаје да се оствари потпуна усклађеност са Оквирном директивом о отпаду и 

потребно је побољшати примену правних прописа о отпаду.”8 

У 2014. години, БНД по глави становника у Србији износио је  4.635€ док је просек у 28 
земања чланица ЕУ износио 27.394€ (тј. око  17% oд просека у ЕУ-28). Ако се узме у обзир 
куповна моћ, по глави становника, стварна потрошња по глави становника износила је 21% од 
просека ЕУ-28.9 Привреда Србије остваривала је 29.8% БДП у 2014.10 Kључне привредне гране 
у земљи су аутомобилска (након значајног улагања италијанског произвођача аутомобила 
FIAT), базни метали, намештај, прерада хране, машине, хемикалије, шећер, гуме, текстил и 
фармацеутски производи, иако не постоје подаци о њиховом појединачном учешћу у БДП.11 
Процењена стопа незапослености у 2014. години износила је 22.2%.12 Kључне извозне гране 
обухватају гвожђе и челик, гуму, текстил, пшеницу, воће и поврће, обојене метале, 
електричне уређаје, производе од метала, оружје и муницију, аутомобиле13. 

Са површином од  77.474 km2, Србија је навећа земља Западног Балкана која је обухваћена 
овом студијом. Taбела 2-1 садржи најважније чињенице за сваку од шест земаља, као и  
просек за ЕУ-28. 

  

                                                      

 

8 Европска комисија (2015) Радни документ Комисије: Извештај о напретку Србије 2015, који прати Саопштење 
Комисије упућено Европском парламенту, Савету, Европском економском и социјалном комитету и Комитету 
региона за стратегију проширења ЕУ, новембар 2015, 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm 
9 Подаци преузети из Eurostat-а. 
10 Подаци Светске банке (2014) Индикатори развоја у свету; приступљено 5. маја 2016.; доступно на: 
http://data.worldbank.org/country/serbia  
11 Отворени сајт ЦИА: Свет у чињеницама (2016); датум приступа: 6.  мај  2016.; доступно на: 
www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 
12 Подаци Светске банке (2012): Индикатори развоја у свету; приступљено 5. маја 2016.; доступно на: 
http://data.worldbank.org/country/serbia  
13 Отворени сајт ЦИА: Свет у чињеницама (2016); датум приступа: 29. април  2016.; доступно на: 
www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 

http://ec.europa.eu/enlargement/countries/package/index_en.htm
http://data.worldbank.org/country/serbia
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
http://data.worldbank.org/country/serbia
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
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Taбела 2-1: Кључни статистички подаци за земље Западног Балкана (2014)1 
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Становништво  
(у милионима) 2,89 3,82 1,82 2,08 0,62 7,13 3,06 - 

Површина (km2) 28.750 51.210 10.887 25.710 13.810 77.4742 34.640 - 

Густина 
становништва  
(km2)  

105,6 74,9 167,4 82 46,2 81,5 92,93 120 

Интернет корисника 
(на  100 становника) 

60 61 - 68 61 54 61 78 

Претплатници 
мобилне телефоније 
(на 100 становника) 

105 91 - 106 163 122 117 123 

Извори:  
Подаци Светске банке (2015), Индикатори развоја у свету, ажурирано 05/02/2016, подаци преузети 
на дан: 6. маја 2016.; доступно на: 
 http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world- израда -indicators#  
2. Без Косова, према подацима Централне обавештајне агенције - ЦИА (2014), Свет у чињеницама: 
Србија,  20. јун 2014.; приступљено 5. маја 2016. www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ri.html  

 

  

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ri.html
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3.0 Meтодологија 

Израда Плана за достизање циљева (Roadmap) за побољшање управљања отпадом у Србији 
је захтевала интензивно ангажовање истраживачких и потенцијала заинтересованих страна 
током 16 месеци (јануар 2015. - април 2016.). Усвојени приступ одражава поставке Пројектног 
задатка. У овом одељку дата је методологија и важне контекстуалне информације за 
разумевање основних разлога који стоје иза приступа спровођењу Националне процене 
стања управљања отпадом. Национална  процена стања управљања отпадом је дата у првом 
делу овог документа  (Одељак  4.0 – 15.0) и она је коришћена за израду препорука које су 
обухваћене Планом за достизање циљева (Roadmap), који чини  Део 2 овог извештаја 
(Одељак  16.0 – 19.0).  

За јасније разумевање, ова студија обухвата главне токове отпада, укључујући: 

 Комунални чврст отпад (MSW); 

 Комерцијални и индустријски отпад (C&I); 

 Отпад од грађења и рушења ( C&D ); 

 Амбалажни отпад; 

 Отпад од електричне и електронске опреме (WEEE); 

 Отпадна возила (ELVs); 

 Потрошене батерије и акумулатори; и 

 Опасан отпад. 

План за достизање циљева (Roadmap) за Србију је израђен коришћењем приступа oд 13 фаза. 
Фазе су следеће:  

 Фаза 1 – Израда критеријума процене (Одељак  3.1); 

 Фаза 2 – Прикупљање полазних информација и података  
(Одељак  3.2); 

 Фаза 3 – Израда прегледа стања управљања отпадом (Одељак  3.3); 

 Фаза 4 – Процена учинка земље  (Одељак  3.4); 

 Фаза 5 – Идентификација проблема (Одељак  3.5); 

 Фаза 6 – Консултација о кључним проблемима (Одељак  3.6); 

 Фаза 7 – Израда Плана за достизање циљева (Roadmap)  
(Одељак  3.7); 

 Фаза 8 – Дефинисање редоследа одвијања одабраних мера (Одељак 3.8); 

 Фаза 9 – Анализа извора финансирања (Одељак 3.9); 

 Фаза 10 – Достављање нацрта Плана за достизање циљева Европској комисији  
(Одељак  3.10); 

 Фаза 11 – Консултација за званичницима Министарства (Одељак  3.11) 

 Фаза 12 – Дискусија на националној радионици (Одељак 3.12); и 

 Фаза 13 – Израда финалне верзије Плана за достизање циљева за земљу (Одељак  
3.13). 

Слика 3-1 даје шематски приказ међувеза  сваке од ових фаза. 
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Слика 3-1: Кратак приказ примењеног приступа 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕНА СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

ИЗРАДА НАЦРТА МАПЕ ПУТА (ROADMAP)

Фаза 1

Израда 
критеријума за

процену

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА

КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ СТРАНАМА

ФИНАЛИЗИРАЊЕ МАПЕ ПУТА (ROADMAP)

Фаза 2

Прикупљање 
информација и 

података 

почетног стања

Фаза 3

Израда кратког 
прегледа 

управљања 

отпадом

Фаза 4

Процена 
учинка земље

Фаза 5

Утврђивање 
проблема

Фаза 6

Консултације 
о кључним 

проблемима

Фаза 7

Израда Мапе 
пута

Фаза 8

Дефинисање 
редоследа 

предузимања 

мера

Фаза 9

Преглед
извора  

финансирања

Фаза 11

Консултације 
са 

званичницима 

Министарства

Фаза 13

Финална 
верзија 

Мапе пута 

Фаза 10

Достављање 
Мапе пута 
Европској 
комисији

Фаза 12

Дискусија на 
националној 
радионици
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3.1 Израда критеријума за процену 

Према Пројектном задатку захтевана је израда критеријума који укључују: 

 Постојање адекватне мреже постројења за прераду отпада (постојећих и 
планираних,  укључујући  и  за   посебне токове отпада, поређење са постојећим и 
прогнозираним настанком отпада); 

 Усаглашеност са хијерархијом управљања отпадом ; 

 Испуњење циљева за поновно коришћење, рециклажу и регенерацију отпада, као 
и циљева за скретање биоразградивог отпада са  депонија ; 

 Постојање  делотворних политика и алата за спречавање настанка отпада; 

 Постојање   квалитетног плана или планова управљање отпадом;  

 Допринос управљања отпадом за одрживо управљање материјалима и ефикасност 
ресурса. 

Пројектни задатак је такође захтевао скрининг пракси које треба да обухвате “најмање 
следеће елементе”: 

 анализу националних стратегија, политика, акционих планова, планова управљања 
отпадом и (тамо где постоје) програме за спречавање настанка отпада; 

 анализу тренутног стања усаглашености (транспоновања и реализације) и 
усаглашеност са правним захтевима законодавста у области управаљања отпадом 
(укључујући и Оквирну директиву савета о отпаду, са хијерархијом управљања 
отпадом коју она предвиђа, еколошки здраво управљање отпадом, циљеве, 
одвојено сакупљање, довољност и адекватност инфраструктуре за управљање 
отпадом, као и циљеве за сакупљања отпада, припрему за поновно коришћење, 
рециклажу и регенерацију који су предвиђени директивама о управљању токовима 
отпада, итд. Наглашено је да део разматрања треба да буде и ЕУ Директива о 
депонијама и Директива о индустријским емисијама); 

 анализа  постојеће и планиране инфраструктуре за управљање отпадом   у односу 
на садашње и прогнозирано стварање отпада; 

 процена расположивих података о пројекцијама стварања и управљања отпадом; 

 прописно спровођење законодавства у области управљања отпадом (укључујући 
капацитет инспекцијских служби и мере одвраћања, као што је плаћање новчаних 
казни и сл.); и 

 административне капацитете овог сектора на републичком, регионалном и 
локалном нивоу. 

Ове две групе захтева су коришћене као основа за израду листе објективних критеријума на 
основу којих би  био процењиван учинак сектора за управљање отпадом у Србији. Сврха ове 
листе је да:  

1) утврди кључне проблеме у приступу који се тренутно примењује у управљању 
отпадом у земљи која се анализира, узимајући у обзир захтеве наведене у 
Пројектном задатку, са фокусирањем на даљи напредак у усаглашавању са ЕУ acquis; 

2) утврди мање значајне проблеме, али оне које вреди осветлити у контексту критичког 
приказа; и 

3) помогне у изради препорука за начин решавања утврђених проблема.    

Ова листа критеријума је мапирана према захтевима Пројектног задатка како би се 
обезбедило да сва релевантна питања буду обухваћена.  
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Листу је ревидовао Генерални директорат ЕУ за животну средину и коначна верзија је 
одобрена. Листа критеријума, према Пројектном задатку је урађена уз помоћ софтверског 
алата за процену управљања отпадом базираног на Excel програму који ће Европска комисија 
користити након истека овог уговора (Слика  3-2). Пројектантски тим, укључујући и 
националне  експерте, је упознат са начином коришћења овог софтверског алата у раној фази 
рада на састанку тима. Софтверски алат, са уграђеним упутством за рад који је развијен као 
подршка апликацији је затим подељен и националном тиму експерата за управљање отпадом 
у Србији. Ови експерти су га затим користили за прикупљање свих релевантних информација 
у фази 2. 

Слика  3-2: Снимак екрана алата за процену управљања отпадом 

 

 

3.2 Прикупљање информација и података почетног стања 

Коришћењем софтверског алата за процену управљања отпадом,  национални  експерти су 
прикупили информације и податке о учинку сектора за управљање отпада у свакој земљи. 
Поред процене земље према сваком од договорених критеријума у фази 1, национални  
експерти су такође прикупили информације, где су биле расположиве, о следећем: 

 историјски подаци о отпаду; 

 састав отпада; и  

 будуће пројекције вероватног пораста отпада. 
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Колико је то било могуће, информације су тражене за сваки од горе наведених токова отпада. 
Стварност је показала, као и у већини европских земања, да се квантитет и квалитет 
расположивих информација и података значајно разликује по токовима отпада. На пример, 
информације које се тичу  комуналног отпада су биле приступачније него за мање токове 
отпада, као што су отпадне батерије или токове где пословни сектор типично има своје 
властите договоре за управљање отпадом (као што су врсте индустријског отпада и отпад од 
грађења и рушења).   

3.3 Израда прегледа стања управљања отпадом   

Како би обухватила теме у софтверском алату за процену, Национална процена стања 
управљања отпадом је подељена на следеће одељке:  

 Кључне организације укључене у управљање отпадом  (Одељак  4.0); 

 Учинак  регулаторног система  (Одељак  5.0); 

 Стање законодавства  у области управљања отпадом (Одељак  6.0); 

 Стање планских и стратешких докумената (Одељак  7.0); 

 Квалитет података о  управљању отпадом  (Одељак  8.0); 

 Транспоновање  циљева и садашњи учинак  (Одељак  9.0); 

 Спровођење  одговорности произвођача  (Одељак  10.0); 

 Адекватност инфратруктуре за сакупљање отпада (Одељак  11.0); 

 Адекватност инфраструктуре за прераду и одлагање отпада (Одељак  12.0); и 

 Управљање опасним отпадом (Одељак  13.0). 

 У изради прегледа сектора за управљање отпадом, национални експерти и међународни 
експерти ослањали су се за сваку од напред наведених тема на информације почетног стања 
које су садржане у софтверским алатима за процену управљања отпадом. Тамо где је 
потребно, предузета су додатна истраживања и консултације ради разјашњења питања која 
нису била јасна.  

Резултати овог посла су престављени у пододељцима  „Преглед“ Националне процене стања 
управљања отпадом  (Део 1, Одељак 4.0 – 15.0). Ова обједињена истраживања дају 
свеобухватан преглед кључних компоненти  система управљања отпадом  у Србији . 

3.4 Процена учинка земље  

Пројектни задатак је захтевао да критеријуми за евалуацију буду израђени на основу процене 
учинка земље. На основу дуге листе критеријума израђених у фази 1, утврђен је низ кључних 
критеријума, на основу којих је оцењиван учинак земље. Критеријуми су оцењивани на скали 
од 1 до 3, при чему: 

 Оцена 1 означава ситуације где никаква акција није предузета ради решавања 
разматраног питања или да  преовлађујуће околности значе да постоји озбиљна 
забринутост у вези одрживости / операбилности ситема;   

 Оцена 2  означава   ситуацију где постоји приметна акција која је предузета у циљу 
унапређења система за управљање отпадом, али уз одређене резерве које и даље 
стоје и које би можда могле да  спрече земљу да оствари пуну усаглашеност са ЕУ  
acquis у области управљања отпадом; и 
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 Оцена 3 означава ситуацију у којој се верује да су садашње, или чврсто планиране 
мере, довољне да омогуће земљи да оствари пуну усаглашеност са ЕУ acquis у 
области управљања отпадом. 

Резултати студије процене су представљени у пододељку ‘Резиме процене’ Националне 
процене стања управаљања отпадом. Горе поменути систем оцењивања је делимично 
прилагођен сваком одељку како би се осигурало да се односи на позиције које се оцењују.  

3.5 Утврђивање проблема 

На основу исхода напред наведеног истраживања, утврђена је листа проблема у вези са 
вероватноћом да земље испуне главне циљеве и одредбе Оквирне директиве о отпаду 
(2008/98/ЕК) и циљеве који су постављени у Директивама за индивидуалне токове отпада. 
Ови проблеми су објашњени  у одељку  15.0. 

Идентификација  ових проблема је одиграла важну улогу и помогла да се извуче више детаља 
у концептуализацији изазова са којима се Србија суочава у побољшању свог система за 
управљање отпадом и начина на који се ови изазови могу превазићи.  

3.6 Консултације о кључним проблемима 

Поред текућих консултација које су национални  експерти спроводили кроз њихове постојеће 
мреже, консултације су вршене са кључним  заинтересованим странама у погледу проблема 
који су идентификвовани од стране пројектног тима. Консултације су коришћене за потврду 
или  модификовање, већ према случају, природе проблема која је претходно била описана. 

Ови проблеми су затим груписани у подсетове проблема, у складу са насловима одељака из 
Националне процене стања управљања отпадом. Ови проблеми су представљени у одељку  
15.0. Ова фаза заправо означава крај Националне процене стања управљања отпадом и 
основу за израду Плана за достизање циљева (Roadmap).  

3.7 Израда Плана за достизање циљева (Roadmap) 

План за достизање циљева је рађен према следећем приступу. За сваки подсет проблема 
(прилагођаван кроз напред наведен процес консултација), где је одговарајуће, разматран је 
низ алтернативних приступа (нпр. оних који се већ примењују у државама чланицама ЕУ), као 
средство за отклањања проблема.  

Разматрани инструменти су укључивали: 

 Економске и фискалне инструменте (нпр. дажбине/порезе или забране одлагања  
на депонију/спаљивање, порезе на ефикасност ресурса, шеме одговорности 
произвођача, шеме „плати колико загађујеш“ и друге релевантне инструменте); 

 Правне инструменте (измену националних закона и прописа); 

 Административне инструменте, укључујући промену административних процедура; 
и 

 Информативне и едукативне кампање. 

На основу њих, сачињен је сет препорука за Србију, узимајући у обзир  конкретне околности 
земље.  

 За пакет предложених мера, извршена је процена широких назнака у инфраструктурним 
потребама, укључујући процену инвестиционих трошкова.  Утврђени су и други трошкови, где 
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их је било могуће сагледати. Сврха утврђивања ових трошкова јесте давање што поузданије 
процене  о вероватним трошковима које доноси спровођење различитих мера. Методологија 
коришћена за израчунавање ових трошкова посебно је описана и представљена у Прилогу 
A.2.0 

3.8 Дефинисање редоследа спровођења одабраних мера 

Разматран је редослед спровођења предложених мера ради давања индикативног термин 
плана за мере које се предлажу.  Ова динамика није „записана у камену“ већ је рађена на 
основу сазнања и поимања експерата о сектору и процене времена које је потребно за 
имплементацију одређених мера или изградњу инфраструктуре за управљање отпадом. 
Међутим, вреди напоменути да ова динамика подразумева да земље отпочну да улажу 
напоре да реализују мере што је пре могуће.  

3.9 Извори финансирања 

Кроз интерно истраживање и интервјуе такође је разматрана и расположивост различитих 
извора финансирања. Добијени су подаци о контактима за релевантне интерне истраживаче 
међународних финансијских институција (IFIs) и  финансијских институција ЕУ које послују на 
Западном Балкану. У сврху обављања интервјуа контакти су успостављени са следећим 
организацијама: Европска банка за реконструкцију и развој (EBRD),  Канцеларија  ЕК за 
предприступну помоћ  (IPA),  Европска инвестициона банка (EIB), KfW,  Фондови за помоћ 
малим предузећима,  ЕУ Програм техничке помоћи и размене информација (TAIEX) и Светска 
банка. Укупно је идентификвано и контактирано 65 особа од којих је деветоро њих пристало 
на интервју или пружање додатних информација. Пошто многи токови финансирања немају 
конкретне алокације за одређену земљу, извештавање о резултатима ових разговора се у 
суштини односи на цео регион. Ово је било довољно да се стекне добар увид у расположиве 
путеве финансирања и неке од кључних изазова код обезбеђивање финансирања. Резултати 
овог дела посла су представљени у одељку  19.0.   

3.10 Достављање нацрта Плана за достизање циљева земљe 

Нацрт плана за достизање циљева (Roadmap) је затим достављен Генералном директорату ЕУ 
за заштиту животне средине на коментар и одобрење пре предузимања даљих консултација.    

3.11 Консултације са званичницима Министарства 

Одобрени План за достизање циљева (Roadmap) је разматран на састанку са званичницима из 
Министарства пољопривреде и заштите животне средине и одговарајуће је измењен и 
допуњен у светлу вођених дискусија.  

3.12 Дискусија на националној радионици 

Након састанка са званичницима Министарства, извршни резиме ревидованог Плана за 
достизање циљева (Roadmap) је подељен одређеном броју заинтересованих страна пре 
националне радионице која је одржана у Београду 18. октобра  2016. (списак учесника се 
налази у Прилогу A.1.0). Основни циљ одржавања  националне радионице био је детаљна 
размена мишљења  између пројектног тима и учесника радионице. Дискусије на радионици 
су биле усмерене на кључне проблеме и приоритетне препоруке које су предложене у нацрту 
Плана за достизање циљева. Повратне информације са радионице су сумиране од стране 
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пројектног тима и подељене свим учесницима. Резиме радионице садржи у главним цртама 
како ће неке од препорука из Плана за достизање циљева (Roadmap) бити измењене и 
допуњене у светлу дискусија вођених на радионици. Нове  препоруке о којима је разговарано 
на радионици, а које се сматрају релевантним, су такође обухваћене резимеом са радионице. 
Учесници су имали прилику да дају додатне коментаре на резиме са радионице или да 
истакну било које питање за које сматрају да недостаје или да није на одговарајући начин 
обухваћено на радионици. 

3.13 Коначна верзија Плана за достизање циљева земље 

Повратне информације и накнадни коментари са радионице су сакупљени и искоришћени за 
финализацију препорука које су обухваћене коначном верзијом  Плана за достизање циљева 
(Roadmap). Коначна верзија Плана за достизање циљева је затим послата Европској комисији 
ради добијања коначног одобрења и потврде документа.   
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 ДЕО  1: НАЦИОНАЛНА ПРОЦЕНА 
СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
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4.0  Кључне организације укључене у 

законодавни, политички и плански оквир 

управљања отпадом 

4.1 Преглед 

Не постоји ниједно министарство које је искључиво надлежно за заштиту животне средине у 
Србији. Од 2002. године, само je за време владе 2007-2008. године постојало Министарство за 
заштиту животне средине, које је искључиво било надлежно за заштиту животне средине. 
Под наредним државним администрацијама,  заштита животне средине је комбинована са 
различитим областима, као што су наука, заштита ресурса, изградња и просторно планирање, 
рударство, енергетика и пољопривреда – при чему су све оне традиционално биле много 
јаче, са успостављеним одговорностима  и компетенцијама. 

Када је у априлу 2014. године формирана Влада  Србије, Сектор за заштиту  животне средине 
је припојен ранијем Министарству пољопривреде, шумарства и управљања водама, које сада 
постаје Министарство пољопривреде и заштите животне средине (МПЗЖС). На овај начин, 
ове две области – пољопривреда и рурални развој и заштита  животне средине – на које се 
односи приближно две трећине комплетног европског заиконодавства, које су и најзахтевније 
у процесу хармонизације, обједињене су под једним Министарством. 

И даље постоје прилично јаке централистичке тенденције у владајућим структурама Србије,  
укључујући и секторе заштите животне средине и управљања отпадом. Министарство 
преузима централну улогу иако, у неким случајевима, Министарство преноси надлежност на 
ниже стубове државне администрације, као што су региони и локалне самоуправе (градови и 
општине).  

Одељење за управљање отпадом у оквиру МПЗЖС је надлежно за: 

 израду нацрта стратегије управљања отпадом и програма за  спречавање настанка 
отпада за Владу Србије; 

 координацију и обављање активности управљања отпадом које су од важности за 
Републику и за мониторинг; 

 одобравање регионалних планова за управљање отпадом, осим планова за 
територију Аутономне покрајине; 

 издавање дозвола, сагласности, потврда и других докумената према Закону о 
управљању отпадом ; 14 

 вођење евиденције о дозволама, сагласностима, потврдама и другим документима 
које издају надлежна тела; 

 утврђивање надлежних организација у складу са законом; 

  мониторинг и контролу спровођења мера за руковање отпадом; и 

                                                      

 

14 Одељење за управљање отпадом издаје дозволе оператерима који управљају опасним отпадом, третирају 
инертан и безопасан отпад спаљивањем и који третирају отпад у покретним објектима – остале дозволе издају 
општине или Аутономна покрајина.  
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 предузимање других мера и активности у складу са међународним уговорима и 
споразумима. 

Агенција за заштиту животне средине  (организована у оквиру МПЗЖС) је надлежна за: 

 вођење и ажурирање евиденције о управљању отпадом у информационом систему 
заштите животне средине, у складу са законом који регулише заштиту животне 
средине ; 

 управљање јавно доступним подацима о тржишту отпада, укључујући  податке о 
секундарним сировинама; и 

 извештавање о подацима о отпаду, у складу са међународним обавезама. 

Аутономна покрајина Војводина и локалне самоуправе (тј. градови и општине) су надлежни  
за : 

 усвајање  регионалних / локалних планова за управљање отпадом  и мониторинг 
над њиховим спровођењем; и 

  издавање дозвола 15, одобрења и других докумената у складу са Законом о 
управљању отпадом, вођење евиденције  и достављање података о врстама отпада 
и одговарајућим количинама. 

   
Србија има 147 општина и 27 градова. У складу са Националном стратегијом за управљање 
отпадом 2010-2019. (Службени гласник РС, бр. 29/2010),  Србија има  16 региона за 
управљање отпадом.  

Постоји осам регионалних депонија и 164  неконтролисане депоније за  одлагање комуналног 
отпада широм земље (ове неконтролисане депоније користе јавна комунална предузећа  -
ЈКП).  

Локалне самоуправе усвајају локалне планове управљања отпадом за своју територију у 
складу са  захтевима утврђеним у Националној стратегији за управљање отпадом. 

Две или више јединица локалне самоуправе могу заједнички да пружају, обављају и 
управљају отпадом под условима и на начин утврђен у Закону о отпаду, Стратегији и писаним 
споразумима са скупштинама јединица локалне самоуправе. Споразумом се, између осталог, 
дефинишу: заједничка права и обавезе у погледу постројења за  управљање отпадом, рада 
ЈКП и процеса доношења одлука. 

 Две или више јединица локалне самоуправе, чији укупан број становника на датој територији 
износи најмање 250.000 могу да се удруже на изради регионалног плана за управљање 
отпадом. Регионални план за управљање отпадом мора да одобри МПЗЖС  или, у 
случајевима када се ради о општинама у оквиру Аутономне покрајине, Покрајински 
секретаријат. 

                                                      

 

15 Општине издају дозволе  оператерима који су активни само на њиховој територији. Војводина издаје дозволе  
оператерима који су активни у неколико локалних заједница које су лоциране на територији Аутономне 
покрајине.  
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4.2 Резиме процене 

Процена кључних организација које су укључене у управљање отпадом  је дата у  Табела  4-1. 
Учинак  по сваком од побројаних критеријума је оцењиван на скали од  1 дo 3, где је: 

 Оцена 1   = учинак ниског нивоа због, на пример, недостатка јасних надлежности 
или преклапања/лабаво постављених надлежности. 

 Оцена 2   = организационо функционисање је прихватљиво, али уз одређена 
ограничења која би се могла побољшати. 

 Оцена  3 = организације добро функционишу, без већих проблема. 

Табела  4-1: Процена административних институција  

Критеријуми Процена 

Надлежности за управљање 
сличним врстама отпада  нису 
расуте широм различитих 
институција или одељења 

Оцена 3 – све токове отпада контролише Одељење за 
управљање отпадом у МПЗЖС  и надлежности нису 
расуте на неколико Министарстава или одељењима.  

Надлежности разних националних 
институција су јасно дефинисане и 
заинтересоване стране их 
разумеју  

Оцена 3 – надлежности изгледају јасне и 
заинтересоване стране нису идентификовале никакав 
значајнији проблем. 

Додела надлежности не води ка 
конфликту интереса 

Оцена 2 – општине су надлежне за усвајање   
регионалних  /  локалних планова за  управљање 
отпадом и мониторинг над њиховим спровођењем. 
Ово би могло да доведе до пристрасности у смислу 
пренаглашавања учинка и покушаја да се покаже 
усаглашеност са планом и националним циљевима.  
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5.0 Учинак регулаторног система  

5.1 Преглед 

МПЗЖС надгледа спровођење Закона о управљању отпадом и Закона о заштити животне 
средине и припадајућих подзаконских аката. Инспекција за заштиту животне средине у 
оквиру МПЗЖС je надлежна за спровођење еколошких санкција и инспекцију постројења  за 
која  дозволе издаје Одељење за управљање отпадом. Одељење за управљање отпадом  
издаје дозволе оператерима који управљају опасним отпадом, третирају интертан и 
безопасан отпад спаљивањем и који третирају отпад у мобилним постројењима –  остале 
дозволе  издају општине или Аутономна покрајина.  

У одређеним околностима, МПЗЖС  поверава активности инспекције другим телима на 
регионалном или  локалном нивоу, на пример: 

 Аутономној покрајини Војводини је поверена надлежност над активностима 
инспекције управљањм отпадом, које се обављају широм њене територије и над 
постројењим за које дозволе издаје надлежни орган Аутономне покрајине;  

 градовима, као што је Град Београд, могу бити поверене активности инспекције 
над сакупљањем и транспортом интертног и безопасног отпада. Они такође врше 
инспекцију постројења за складиштење, третман и одлагање интертног и 
безопасног отпада за  које дозволе издаје надлежни орган; и 

 општинама је поверено спровођење инспекције над активностима сакупљања, 
транспорта, складиштења, третмана и одлагања инертног и  неопасног отпада,  за  
који дозволе издају општине. 

Министарство грађевине, транспорта и инфраструктуре (МГТИ) је надлежно за комуналне 
инспекције према  Закону о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/2011). 
Инспекције спроводе републички комунални инспектори и општински комунални  
инспектори.  

Овлашћења инспектората и евентуалне санкције су дефинисани прописима, али у пракси 
санкције се ретко спроводе судским путем. Званична анализа судске праксе или учинка 
санкција које се тичу заштите животне средине није рађена. Међутим, извшење санкција је 
често праћено неадекватним прикупљањем доказа, недовољним разумевањем од стране 
правника (адвоката и судија) законодавства које се тиче заштите животне средине и 
повремено, од корупције.   

Седам од укупно осам регионалних санитарних депонија сада испуњавају стандарде ЕУ.  
Међутим,  постоје бројне неконтролисане депоније које служе за одлагање комуналног 
отпада. Спаљивање отпада код куће је законом забрањено, као што је забрањено и 
спаљивање отпада на отвореном, на неконтролисаним сметлиштима, али ово је ипак честа 
пракса. Последљих десет година, Влада  ради на затварању ових локација, што се финансира 
кроз  Фонд за очување животне средине, из фондова ЕУ и кроз међународну помоћ.  Поред 
тога, закон предвиђа новчане казне и пенале и  забрањује остављање, истовар на сметлишта 
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и неконтролисано управљање отпадом.16 Упркос овим напорима и санкцијама и даље постоји 
велики број неконтролосаних сметлишта. У 2010. години број дивљих депонија износио је 
4.481; у време израде ове студије процене тај број је смањен на 3.500.  

План инспекције се припрема сваке године ради тестирања постројења  на  усаглашеност са 
стандардима емисија у атмосферу, али не постоје јавно доступне информације о обиму 
неусаглашености или да ли се казне за неусаглашеност плаћају. 

На администрирању и спровођењу прописа на националном нивоу ангажовано је приближно 
15 запослених и  5-6 особа у Аутономној покрајини Војводини. У крајњој линији, општине 
сносе правну и финансијску одговорност за санацију дивљих депонија, али по правилу у 
свакој општини постоји само по један запослени који ради на овим пословима, а није познато 
колико су њихови напори ефикасни (изражено кроз новчане казне и судско гоњење). С 
обзиром на велики број неконтролисаних сметлишта, административни капацитет за 
решавање овог проблема је недовољан. 

 Закон о управљању отпадом захтева попуњавање посебног документа о кретању опасног 
отпада од стране произвођача, власника и руковаоца опасним отпадом. Већина опасног 
отпада потиче из увозних производа, па тако инспекција МПЗЖС користи податке од 
царинских органа како би ушла у траг количинама  опасног отпада. Према Закону о 
управљању отпадом, забрањено је мешање различитих категорија опасног отпада или 
мешање опасног  отпада  са  неопасним отпадом, осим уз надзор квалификованог лица у 
процесу третмана опасног отпада. Међутим, мешање отпада из домаћинстава и опасног 
отпада се и даље дешава. 

5.2 Резиме процене 

Ниже је приказана процена регулаторног система (Табела  5-1). Учинак по сваком од 
побројаних критеријума је оцењиван на скали од 1 до 3, где је: 

 Оцена 1  = значајна забринутост за делотворност регулаторног система. 

 Оцена  2   =  регулаторни систем изгледа делотворан, али постоје нека ограничења 
/ проблеми. 

 Оцена  3  = делотворан и функционалан регулаторни систем, без већих 
ограничења / проблема. 

 

  

                                                      

 

16  Закон  о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/2011) и у Закону о управљању отпадом 
(Службени гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010). 
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Табела  5-1: Процена регулаторног система  

Критеријуми Процена 

Управљање активностима на 
издавању дозвола и инспекцијама 
се одвија на одговарајући начин и 
активности су делотворне (WFD: 
члан 23 дo 26, 34) 

Оцена 1  – инспекцијска овлашћења и  санкције су 
унете у законодавство, али недостају кадрови за 
спровођење и санкције се ретко потврђују судским 
одлукама. Општине и градови такође врше 
инспекцију над услугама управљања отпадом и 
постројењима на која се ослањају за  одлагање свог 
инертног и  неопасног отпада. Ово би могло да 
доведе до конфликта интереса, пошто би затварање 
постројења или приморавање  оператера за престане 
да сакупља отпад могло да утиче на пружање услуга 
сакупљања комуналног отпада.   

Предузете су неопходне мере за 
забрану остављања, бацања на 
сметлишта или неконтролисаног 
управљања отпадом. Примењују се 
делотворне, пропорционалне и 
одвраћајуће казнене мере (WFD: 
члан 36) 

Оцена 1   – Многа неконтролисана сметлишта су 
затворена,  али преко три хиљаде њих и даље опстаје. 
Бацање на депоније и спаљивање отпада је и даље 
присутно. 
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6.0 Стање регулативе у области отпада 

6.1 Преглед 

Према Пост-скрининг документу o животнoj средини и климатским променама, МПЗЖС 
сматра да српско законодавство за управљање отпадом још увек није хармонизовано са ЕУ 
acquis.17 У наставку је приказано стање транспоновања ЕУ директива и планови за даље 
транспоновање.  Главна законодовна акта у области управљања отпадом у Србији, која су 
објављена у време припреме критичког приказа су приказана у Taбела 6-1.  

Taбела 6-1: Главна законодавна акта о управљању отпадом у Србији  

Назив документа Датум објављивања 

 Закон о управљању отпадом   
(Службени гласник РС, бр. 36/2009,  
88/2010 и 14/2016) 

Регистровање отпада 

Правилник  o категоријама, испитивању и класификацији отпада  (Службени гласник РС, бр. 56/2010) 

Складиштење отпада 

 Депоније   

Уредба о одлагању отпада на депоније   (Службени гласник РС, бр. 92/2010) 

Дозволе за управљање отпадом  

 Правилник  o садржини и изгледу дозволе за складиштење,   
третмане и одлагање отпада  

(Службени гласник РС, бр. 96/2009) 

 Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за  складиштење,   
третман и одлагање отпада   

(Службени гласник РС, бр. 72/2009) 

 Правилник  o садржају, начину вођења и изгледу регистра издатих 
дозвола за управљање отпадом 

(Службени гласник РС, бр. 95/2010) 

Третман отпада 

Уредба о врстама отпада за који се врши термички  третман, 
условима и критеријумима за одређивање  локације, техничким и 
технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад 
постројења за термички третман отпада, поступању са остатком 
након спаљивања 

(Службени гласник РС, бр. 102/2010 и 
50/2012) 

 Правилник o условима и начину сакупљања, транспорта, 
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна 
сировина или за добијање енергије  

(Службени гласник РС,  бр. 98/2010) 

Кретање отпада 

Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и 
изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са 
упутствима за њихово попуњавање 

(Службени гласник РС,  бр. 60/2009) 

                                                      

 

17 У време израде студије процене, извештај  је био у форми нацрта. 
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Назив документа Датум објављивања 

Правилник o обрасцу документа за кретање опасног отпада и 
упутство за његово попуњавање 

(Службени гласник РС, бр. 114/2013) 

Правилник o обрасцу документа о кретању отпада и упутство за 
његово попуњавање 

(Службени гласник РС, бр. 114/2013) 

Извештавање о отпаду 

Правилник  o обрасцу дневне евиденције и годишњег  извештаја о 
отпаду са упутством за његово попуњавање 

(Службени гласник РС, бр. 95/2010 и 
88/2015) 

Опасан отпад 

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања 
опасног отпада 

(Службени гласник РС, бр. 92/2010) 

Уредба о утврђивању одређених врста опасног отпада које се могу 
увозити као секундарне сировине  

(Службени гласник РС, бр. 60/2009) 

 Посебни токови отпада    

Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама 
и акумулаторима   

(Службени гласник РС, бр.86/2010) 

Правилник  о листама електричних и електронских производа, 
мерама забране и ограничења коришћења електричне и 
електронске опреме која садржи опасне материје, начину и поступку 
управљања отпадом од електричних и електронских производа  

(Службени гласник РС, бр.99/2010) 

Правилник  o начину и поступку управљања отпадним  возилима  (Службени гласник РС, бр.98/2010) 

Уредба о производима који после употребе постају посебни токови 
отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и врсти 
произведених и увезених производа, годишњег извештаја, начину и 
роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања 
накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања 
плаћања накнаде 

(Службени гласник РС, бр. 54/2010, 
86/2011, 15/2012, 41/2013 - други 
правилник, 3/2014, 81/2014 -  други 
правилник, 31/2015 - други правилник и 
44/2016 –  други правилник ) 

Правилник  o условима, начину и поступку управљања отпадним 
уљима   

(Службени гласник РС, бр. 71/2010) 

 Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи PCB  (Службени гласник РС, бр. 37/2011) 

Правилник  o листи POPs материја,  начину и поступку за  управљању  
POPs отпадом и граничним вредностима концентрација   POPs 
материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је 
контаминиран POPs материјама 

 

(Службени гласник РС, бр. 65/2011) 

Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест (Службени гласник РС, бр. 75/2010) 

Остали закони и прописи везани за управаљање отпадом  

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду  (Службени гласник РС, бр.36/2009) 

Уредба о утврђивању плана смањења амбалажног отпада за период 
2015-2019. година 

(Службени гласник РС, бр. 144/2014) 

Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или 
упакован производ и ослобађања од плаћања накнаде, обвезници 
плаћања накнаде, висина накнаде, обрачун накнаде, начини 
обрачунавања и плаћања накнаде 

(Службени гласник РС, бр. 8/2010) 
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Назив документа Датум објављивања 

Правилник  o критеријумима за оређивања шта може бити 
амбалажа са примерима за примену критеријума и листом српских 
стандарда који се односе на основне захтеве које амбалажа мора да 
испуњава за стављање у промет 

(Службени гласник РС, бр. 70/2009) 

Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и 
амбалажним отпадом 

(Службени гласник РС, бр. 21/2010 и 
10/2013) 

Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за 
поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада  (Службени гласник РС, бр. 44/2016) 

Уредба о висини и условима за доделу подстицајних средстава 

(Службени гласник РС, бр. 88/2009, 
67/2010, 101/2010, 86/2011, 35/2012, 
41/2013 –  други правилник  81/2014 - 
други правилник , 30/2015 -  други 
правилник  и 44/2016 –  други правилник 
) 

Правилник o усклађеним износима накнаде за управљање посебним 
токовима отпада 

(Службени гласник РС, бр. 44/2016) 

 Закон о  заштити животне средине 
(Службени гласник РС, бр.135/2004, 
36/2009, 72/2009, 43/2011 и 14/2016) 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр.135/2004 и 
88/2010) 

 Закон о  процени утицаја на животну средину 
(Службени гласник РС, бр.135/2004 и 
36/2009) 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине 

 

(Службени гласник РС, бр.135/2004 и 
25/2015) 

 Закон о  комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/2011) 

 Закон о транспорту опасне робе (Службени гласник РС, бр. 88/2010) 

 

6.1.1 Оквирна директива о отпаду (2008/98/ЕК) 

6.1.1.1 Стање транспоновања  

Оквирна директива Савета о отпаду 2008/98/ЕК  је, у одређеној мери, транспонована у Закон 
о управљању отпадом (Службени гласник РС, број 36/09 и 88/10) и  29 подзаконских аката 
који произилазе из Закона о управљању отпадом. Већина преосталих одредби су 
транспоноване кроз недавне измене и допуне Закона о управљању отпадом који је усвојен 
19. фебруара 2016. године. 

6.1.1.2 Планови за наставак транспоновања  

Очекује се да ће пуно транспоновање бити постигнуто до  2018. године, пошто ће неки делови 
Директиве 2008/98/ЕК бити транспоновани кроз секундарну легислативу (нпр. циљеви 
рециклаже), као и кроз измене и допуне Правилника o категоријама, испитивању и 
класификацији отпада (Службени гласник РС, бр.56/10). 
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Прецизан механизам  за комплетно траснпоновање ће бити утврђен у контексту ревизије 
Националне стратегије за управљање отпадом и припреме Плана интегрисаног управљања 
опасним отпадом. Оба ова документа су била у фази припреме у  време израде ове студије. 
Такође ће бити потребно донети одређени број подзаконских аката. 

6.1.2 Директива о амбалажи и амбалажном отпаду (94/62/ЕК) 

6.1.2.1 Стање транспоновања 

Директива о амбалажи и амабалажном отпаду је у потпуности транспонована. У релевантно 
национално законодавство спадају Закон о амбалажи и амбалажном отпаду  (Службени 
гласник РС, бр.36/2009) и припадајући сет подзаконских аката (садржи 11 прописа).  

6.1.3 Директива о депонијама (99/31/ЕК) 

6.1.3.1 Стање транспоновања 

Сви чланови Директиве 99/31/ЕК су транспоновани у одређеном облику. Међутим,  сви 
чланови нису у потпуности и/или прописно транспоновани. 

Србија је транспоновала Директиву о отпаду кроз  Закон о управљању отпадом (Службени 
гласник РС, бр.36/09, 88/10 и 14/2016) и Уредбу о одлагању отпада на депоније  (Службени 
гласник РС, бр.92/10). 

Ова законодавна акта су допуњена са две министарске одлуке:  

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада  (Службени гласник 
РС, бр.56/10) који регулише детаљне услове и критеријуме за пријем отпада на 
депоније; и  

 Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење,  третман и одлагање 
отпада (Службени гласник РС, бр.96/09).  

Неки од елемената  Директива који се тичу захтева за издавање дозвола за одлагање на 
депоније су транспоновани. Следећи чланови Директиве о отпаду су транспоновани кроз 
измене и допуне Закона о управљању отпадом из 2016. године: 

 Дефиниције;  

 Садржај захтева за издавање дозвола;  

 Садржај лиценци;  

 Механизам обрачунавања трошкова; 

 Процедуре за контролу и  мониторинг у фази рада; и  

 Процедуре затварања / након затварања депоније. 

6.1.3.2 План наставка транспоновања 

Следеће чланове Директиве о депонијама је потребно транспоновати изменом и допуном 
Уредбе о одлагању на депоније до  2018. године:  

 Дефиниције;  

 Подземна складишта;  

 Филтрат сметлишта;  

 Депонијски гас (гас из органских отпадака);  

 Смањење количине биоразградивог отпада који се складишти на депонијама;  
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 Отпад који се прихвата на депонији;  

 Процедуре за издавање дозволе, контролу и мониторинг у фази рада; и 

 Процедуре затварања и након затварања депоније. 

Неке од ових измена и допуна, на пример оне које се тичу дефиниција и процедура 
затварања/након затварања треба да обезбеде да Уредба о одлагању отпада на  депоније 
одражава измене и допуне унете у  Закон о управљању отпадом у фебруару 2016. године.    

6.1.4  Директива о истрошеним батеријама  (2006/66/ЕК) 

6.1.4.1 Стање транспоновања 

У време писања ове студије, Директива 2006/66/ЕК је била делимично транспонована кроз 
следећа правна акта:  

 Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 
акумулаторима (Службени гласник РС, бр.86/10);  

 Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр.36/09, 88/10 и 14/16); и 

 Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу 
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа, 
годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин 
обрачунавања плаћања накнаде (Службени гласник РС, бр. 54/2010, 86/2011, 
15/2012, 41/2013 - други правилник, 3/2014, 81/2014 -  други правилник, 31/2015 - 
други правилник и 44-2016 –  други правилник).  

6.1.4.2 План наставка транспоновања 

Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима ће 
претрпети измене и допуне како би се у потпуности извршило транспоновање  Директиве  
2006/66/ЕК.  Сходно томе и Закон о управљању отпадом ће претрпети одређене измене. 
Очекује се да ће до 2018. године Директива бити у потпуности транспонована. 

6.1.5 Директива о  отпаду од  електричне и електронске опреме    
(2012/19/ЕК)  

6.1.5.1 Стање транспоновања 

Претходна Директива о отпаду од електричне и електронске опреме је великим делом 
транспонована у национално законодавство кроз Закон о управљању отпадом (Службени 
гласник РС, бр.36/09, 88/10 и 14/16) и Правилник  о листама електричних и електронских 
производа, мерама забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која 
садржи опасне материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и 
електронских производа (Службени гласник РС, бр.99/2010). 

6.1.5.2 План наставка транспоновања 

Транспоновање ће бити извршено кроз ревизију Закона о управљању отпадом и ревизију 
важећег Правилника о листама електричних и електронских производа, мерама забране и 
ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, 
начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских производа или 
израдом новог правилника. 
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Нови твининг пројекат о управљању опасним отпадом ће помоћи у изради нацрта прописа 
који ће омогућити комплетно транспоновање Директиве 2012/19/ЕК. Комплетно 
транспоновање је планирано најкасније до 2018. године. 

6.1.6 Директива о отпадним возилима (2000/53/ЕК) 

6.1.6.1 Стање транспоновања 

Одредбе садржане у Директиви 2000/53/ЕК су у великој мери транспоноване кроз следећи 
правни оквир: 

  Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр. 36/09 и 88/10); 

  Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима (Службени гласник 
РС, бр.98/10);  

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за њихово попуњавање (Службени гласник РС, бр.95/10 и 88/15); и 

 Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу 
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа, 
годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин 
обрачунавања плаћања накнаде (Службени гласник РС, бр. 31/2015).  

 

Неки додатни елементи су транспоновани кроз измене и допуне Закона о управљању 
отпадом које су усвојене у фебруару 2016. године. 

6.1.6.2 План наставка транспоновања 

Очекују се измене и допуне важећег Правилника о начину и поступку управљања отпадним 
возилима који ће омогућити комплетно транспоновање до 2018. године. 

6.2 Резиме процене 

Табела  6-2   садржи процену о томе да ли је законодавство  у области управљања отпадом 
усаглашено са принципима наведеним у ЕУ acquis. Стање законодавства земље у области 
управљања отпадом  је оцењивано на скали од 1 до 3, где је: 

 Оцена   1 = законодавство није усаглашено са ЕУ acquis  о управљању отпадом. 

 Оцена 2 = законодавство је делимично усаглашено са ЕУ acquis о управљању 
отпадом. 

 Оцена   3 = законодавство је у потпуности усаглашено са ЕУ acquis  о управљању 
отпадом. 
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Табела  6-2: Процена законодавства у области  управљања отпадом 

Критеријуми  Процена 

Законодавство је усаглашено са 
принципима дефинисаним у ЕУ  
acquis за управљање отпадом 

Оцена 2 – последњих година улажу се значајни напори 
да се транспонују ЕУ acquis у области управљања 
отпадом. Објављивањем измена и допуна Закона о 
управљању отпадом из фебруара  2016. године земља се 
још више приближила пуном транспоновању 
релевантног законондавства. Међутим,  још увек постоји 
одређени број чланова и одредби које је неопходно 
транспоновати и очекује се да ће то бити завршено до 
2018. године. 
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7.0 Стање планских и стратешких докумената 

7.1 Преглед 

7.1.1 Национални ниво 

Табела  7-1 садржи главна акта политика и стратешких докумената у Србији.  

Табела  7-1: Кључне националне политике и стратегије у Србији 

Назив и опис документа 
Датум 

објављивања 

Предвиђени 
датуми 

ревизије 

Стратегија управљања отпадом   2010-2019 

Кључни кораци обухватају јачање постојећих мера и израду 
нових мера за успостављање система интегралног управљања 
отпадом, даљу интеграцију политике заштите животне средине 
у друге секторске политике, прихватање проширене 
индивидуалне одговорности за животну средину и активније 
учешће јавности у процесима доношења одлука. Национална 
стратегија управљања отпадом је документ од суштинске 
важности који обезбеђује услове за рационално и одрживо 
управљање отпадом на нивоу Републике. 

(Службени 
гласник РС, 
бр.29/2010) 

2018/2019 

Национални програм заштите животне средине 

Дефинише стратешке циљеве политике заштите животне 
средине, као и конкретне циљеве за заштиту средине (ваздух, 
вода, земљиште) и утицај других сектора (индустрије, 
енергетике, пољопривреде, саобраћаја, итд.). Утврђује 
приоритетне циљеве и предлаже секторске реформе у циљу 
постизања свих промена које су неопходне за циљеве 
имплементације. Предложене реформе обухватају реформе 
регулаторних инструмената, економских инструмената, система 
мониторинга и информационих система, система финансирања 
у области животне средине, институционална питања и захтеве 
у погледу инфратруктуре у области животне средине.  

(Службени 
гласник РС, 
бр.12/2010) 

Нацрт 
документа 
израђен у 
јулу  2015. 

 Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. 

Дефинише дугорочне основе организације, развоја, коришћења 
и заштите простора Србије у циљу хармонизације економског и 
социјалног развоја са природним, еколошким и културним 
потенцијалима и ограничењима на својој територији. 

(Службени 
гласник РС, 
бр.88/2010) 

2018-2020 
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Назив и опис документа 
Датум 

објављивања 

Предвиђени 
датуми 

ревизије 

Национална стратегија одрживог развоја     

Усвојена од стране Владе Републике Србије у мају 2008. године. 
Циљ Стратегије је да уравнотежи три стуба или три кључне 
димензије – економски развој, заштиту животне средине и 
социјалну компоненту – стварајући јединствену целину која је 
подржана од стране одговарајућег институционалног окврира. 
Стратегија одрживог развоја Србије значајно доприноси 
уклањању јаза између процеса креирања различитих политика, 
хармонизације и евентуално супростављених циљева у 
политикама, као и утврђивање обостраних предности. Ово би 
требало да помогне у интеграцији и хармонизацији циљева и 
мера широм секторских политика, хармонизације националних 
прописа са законодавством ЕУ и пуне имплементације овог 
законодавства. Обухвата и циљеве смањења производње 
отпада и изградње инфраструктуре за управљање отпадом, 
доношење прописа и регионалних и локалних планова за 
управљање отпадом. У марту 2009. године, Влада Републике 
Србије је усвојила и Акциони план за спровођење Националне 
стратегије одрживог развоја. 

(Службени 
гласник РС, бр. 
57/2008) 

Ревидира се 
сваке 5. 
године   

 Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији  

Усвојена од стране Владе Републике Србије у марту 2009. 
године представља припрему стратешких докумената, посебно 
Националне стратегије о одрживом развоју и нацрта 
Националног програма за заштиту животне средине. Стратегија 
подржава концепт одрживог развоја кроз подстицаље примене 
чистије производње. 

(Службени 
гласник РС, 
бр.17/2009) 

Ревидира се 
сваке 5.  
године  

 Стратегија енергетског развоја Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 
године 

Ова Стратегија разматра коришћење отпадних материјала за 
производњу енергије, укључујући отпад из домаћинстава, 
биоразградив отпад и отпадна уља. 

(Службени 
гласник РС, 
бр.101/2015) 

2025 
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Назив и опис документа 
Датум 

објављивања 

Предвиђени 
датуми 

ревизије 

 Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине  

Суштину приступа апроксимацији у сектору отпада обухвата 
наставак спровођења Националне стратегије за управљање 
отпадом. Кључни циљеви Стратегије су: 

 Завршетак транспоновања законодавста Европске уније; 

 Сакупљање комуналног чврстог отпада успостављено  за 
преко 90% становништва до 2020. године; 

 Санитарне депоније за комунални чврст отпад 
успостављене за преко 90% становништва до 2020. године; 
Смањење количине биоразградивог отпада одлаганог на 
депоније  у складу са циљевима Директиве за отпад до 
2026; 

 Достизање ЕУ циљева регенерације и рециклаже до 2025; 

 Пуштање у рад постројења за управљање опасним отпадом 
до 2014; 

 Пун повраћај трошкова кроз накнаде од корисника за 
сакупљање и управљање комуналним отпадом најкасније 
до 2022. 

Осим циља за смањење биоразградивог отпада који одлази на 
депонију, ниједан од горе наведених циљева није транспонован 
у закон. Зато су они стратешки циљеви без припадајућих 
санкција које би могле да помогну да се обезбеди постизање 
циљева. 

У почетку ће управљање и координација Стратегије бити 
спровођени кроз успостављање радих група за оквир 
управљања отпадом и припадајуће директиве. Радне групе ће 
радити под руководством политички вођене подгрупе за 
Поглавље 27 програма за приближаавње ЕУ. Чланови радних 
група би могли да буду из MЗЗЖС, Министарства здравља, 
Министарства финансија, СЕПФ, СЕПА, АП Војводине, Града 
Београда и ЈЛС и ЈКП. 

(Службени 
гласник РС, 
бр.80/2011) 

2019/20 

Национала стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара 

Кључни циљеви у оквиру ове Стратегије су: 

 Одређивање правца и обезбеђење услова за одрживо 
коришћење природних ресурса, давање основе за 
успостављање  планова, програма и принципа за сваки 
природни ресурс или добро;  

 Смањивање негативних утицаја коришћења ресурса на 
привреду и животну средину, успостављањем основих 
индикатора које треба пратити; и 

 Допринос кроз усмеравање развоја ка одрживој 
производњи (кроз мање и ефикасније коришћење 
природних ресурса) и потрошњи (промена устаљеног 
начина потрошње), као и раст „зелених“ јавних набавки. 

(Службени 
гласник РС, 
бр.33/2012) 

Ревидира се 
сваке 5.  
године  
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Назив и опис документа 
Датум 

објављивања 

Предвиђени 
датуми 

ревизије 

Национална стратегија за укључивање  Републике Србије у механизам чистије производње Кјото 
протокола за секторе управљање отпадом, пољопривреде и шумарства  

Пружа основне информације о механизму чистог развоја (у 
даљем тексту: CDM) Кјото протокола, процедурама, искуствима 
и могућностима спровођења пројеката CDM, утврђује проблеме 
у спровођењу пројеката CDM и пружа потенцијална решења за 
секторе управљања отпадом, пољопривреду и шумарство. 
Усмерена је на утврђивање начина и могућности побољшања 
стања животне средине праћеног економским и социјалним 
развојем земље. Све ово кроз препознавање потенцијала за 
спровођење пројеката CDM у сектору за управљање отпадом, 
пољопривреди и шумарству, којима је примарни циљ да пруже 
допринос одрживом развоју државе. 

(Службени 
гласник РС, 
бр.8/2010) 

Ревидира се 
сваке 5. 
године  

Пост-скрининг документа:  Животна средина и климатске промене - Нацрт 

У време израде ове студије процене 2015.године, Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине је објавило само 
нацрт овог извештаја.  

јул 2015. - 

 

7.1.2  Регионални  /  локални ниво 

Као што је наведено у одељку  4.0, општине су  обавезне да израде планове управљања 
отпадом. Тамо где комбиновано укупан број становништва износи најмање 250,000 
становника, две или више општина могу да се удруже и заједно сачине регионални план 
управљања отпадом. Примери неких од регионалних и локалних планова за управљање 
отпадом су побројани у Табела  7-2. У време израде ове студије, није било званичних 
података о томе да ли су општински/регионални планови за управљање отпадом урађени и 
одобрени за целу територију Србије.    

Табела  7-2:  Регионални/општински планови за управљање отпадом  

Назив документа Датум објављивања 

Датум 
планиране 

ревизије 
документа 

Регионални план управљања отпадом за Град 
Нови Сад и општине Бачки Петровац, Беочин, 
Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас 

(Сл. Лист Града Новог Сада, 
бр. 26/2012) 

Ревидира се 
сваке 3.  године  

Локални план управљања отпадом за Град 
Београд 2011-2020 

(Сл. Лист Града Београда, 
бр. 28/2011) 

Ревидира се 
сваке 3.  године  

Локални план управљања отпадом за Град 
Нови Сад  

(Сл. Лист Града Новог Сада, 
бр. 54/2010) 

Ревидира се 
сваке 3.  године  
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Назив документа Датум објављивања 

Датум 
планиране 

ревизије 
документа 

 Локални план за управљање отпадом за Град 
Ваљево за период 2011-2020 

(Сл. лист Града Ваљева, бр. 
4/2011) 

Ревидира се 
сваке 3.  године  

 Локални план за управљање отпадом на 
територији Града Ниша за период од 2011-2021  

(Сл. лист Града Ниша, бр. 
46/2011) 

Ревидира се 
сваке 3.  године  

 Локални план за управљање отпадом на 
територији Града Лескова за период 2010-2020 

(Сл. лист Града Лесковца, 
бр. 2/2011) 

Ревидира се 
сваке 3.  године  

 

7.2 Резиме процене 

Табела  7-3 садржи процену планских и стратешких докумената. Побројани критеријуми су 
оцењенивани на скали од  1 до 3, где је: 

 Оцена 1 = не испуњава критеријум процене.  

 Оцена 2 =  делимично испуњава захтеве критеријума процене. 

 Оцена 3 = у потпуности испуњава релевантни критеријум. 

Табела  7-3: Процена планских и стратешких докумената 

Критеријуми Процена 

Постоји сет скорашњих и адекватно 
коришћених планова за управљање 
отпадом који покривају целу 
територију (WFD, члан 28, члан 30, 
члан 31) 

Оцена 2 – постоји Национална стратегија за управљање 
отпадом за период  2010-2019.  Међутим,  не постоје 
расположиве информације о томе да ли су планови за 
управљање отпадом урађени за све  општине  / регионе.   

Сви планови за управљање отпадом 
(WMPs) на прави начин процењују 
потребу за успостављањем нових 
шема за сакупљање отпада и потребу 
и лоцирање других 
инфраструктурних захтева (WFD, 
члан 28) 

Оцена 1    Национална стратегија за управљање отпадом 
и општински/регионални планови за управљање 
отпадом не процењују на прави начин потребу за 
успостављањем нових шема за сакупљање отпада или 
захтеве за нову инфраструктуру која би омогућила 
постизање циљева за управљање отпадом. 

Постоји стратегија за смањење 
биоразградивог отпада који се шаље 
на депоније (WFD, члан 28) 

Оцена 2 – постоје циљеви за  одлагање BMW на 
депонију, али не постоји веродостојна стратегија о томе 
како је ове циљеве могуће постићи. 

Постоје програми/активности за 
спречавање настанка отпада (WFD, 
члан 9 и члан 29) 

Оцена 1 – не постоји координирани програм мера или 
активности који се фокусира на спречавање настанка 
отпада. У време израде ове студије процене, није 
постојао фокус на спречавању настанка отпада у 
Стратегији управљања отпадом за период  2010-2019 
(Службени гласник РС, бр.29/10) ни у локалним 
/регионалним плановима за   управљање отпадом. 
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8.0 Квалитет података о управљању отпадом  

8.1 Преглед 

Агенција за заштиту животне средине је надлежна  за   прикупљање података о управљању 
отпадом. Контролу квалитета података врши инспекторат поређењем података прикупљених 
од стране инспекције и оних који доставља привреда у својим извештајима. Почетком 2012. 
године, Агенција за заштиту животне средине је покренула информациони систем 
Националног регистра извора загађивања, који омогућава електронско достављање података 
и који је касније 2014. године ревидован.  

Национална листа категорија отпада је усклађена са Европским каталогом  отпада. У време 
израде студије процене, нису успостављене дефиниције за   крајњи отпад. 

8.1.1 Комунални чврст отпад 

Извештаји садрже следеће податке  за   комунални отпад : 

 укупно генерисане количине;  

 састав;  

 количине отпада прикупљене и одложене од стране општинских ЈКП ; и 

 просечна количина сакупљеног комуналног отпада по глави становника (на дан и 
годишње). 

Надлежне самоуправе су задужене за извештавање о комуналном отпаду за подручје у својој 
надлежности и за прикупљање података о управљању отпадом од јавно-комуналних 
предузећа и приватних оператера.18   Међутим, треба напоменути да постоје проблеми који 
се тичу квалитета података. Неке организације извештавају по тежини отпада, а друге по 
запремини отпада. Штавише, већина ЈКП задужених за сакупљање и одлагање отпада на 
депоније извештавају о теоретском саставу отпада који је наведен у Стратегији за управљање 
отпадом а не о стварно измереној укупној тежини добијеној од властитих оператера.  

Имајући ово  виду, приказани су укупна тежина и претпостављени састав сакупљеног отпада 
(Слика 8-1, односно Слика  8-2). Јасно је да комунално ЈКП не сакупља значајан део од укупно 
генерисаног комуналног отпада. Подаци приказани на графикону (Слика 8-1) обухватају 
процену да се 40% комуналног отпада не сакупља. Претпоставка је да се отпадни материјал 
незаконито одлаже или спаљује од стране домаћинстава и привреде. Новији подаци су 
садржани у приказу (Табела 8-1 - из извештаја за Eurostat). Ово указује на постојање тренда 
значајног смањења отпада у периоду од 2011-2014. Количина из 2014. године представља  
77% oд количине која је пројектована у Националној стратегији рађеној  2010. године. 

                                                      

 

18 Према Правилнику о методологији за прикупљање података о саставу и количини комуналног отпада на 
територији јединице локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 61/2010) и Правилнику о обрасцу дневне 
евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Службени гласник РС, бр. 
95/2010). 
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Слика 8-1: Количине генерисаног и сакупљеног комуналног чврстог отпада 
(MSW) од стране ЈКП 2008. и 2009. године (у милионима тона) 

 

 

 Извор: Извештај о стању животне средине у Републици Србији за  2013. годину, Одељак  6 - Управљање 
отпадом  
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Табела 8-1: Генерисан комунални чврст отпад (MSW) за период:  2006-2014 

Година Количина комуналног чврстог отпада (MSW) 

/**2006 1.730  

2007 2.067  

2008 2.550  

2009 2.636  

2010 2.650  

2011 2.710  

2012 2.620  

2013 2.410  

2014 2.156  

 Извор:Eurostat 

Слика  8-2: Састав комуналног чврстог отпада (MSW) у 2008. години 
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8.1.2 Индустријски отпад 

Извештавање о индустријском отпаду19 садржи следеће податке: 

 Подаци о количинама опасног и неопасног отпада генерисаног у индустрији 2013. 
године (Слика 8-3); 

 Удео отпада генерисаног по индустријским гранама (Слика 8-4); и 

 Подаци о начину управљања отпадом  2011. и 2013. (Слика 8-5). 

Слика 8-3:  Генерисан индустријски отпад  у 2013. години (у милионима тона) 

 

  Извор:www.sepa.gov.rs 

 

                                                      

 

19 У складу са Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као 
и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (Службени гласник РС, бр. 91/2010 и 10/2013 и у 
складу са Правилником о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово 
попуњавање (Службени гласник РС, број 95/2010). 
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Слика 8-4: Количине произведеног индустријског отпада по индустријском 
сектору, 2013 

 

 Извор:www.sepa.gov.rs 

Слика 8-5: Управљање индустријским отпадом у периоду: 2011-2013  

 

 Извор:www.sepa.gov.rs 

Приказане су укупне количине опасног и неопасног индустријског отпада по секторима 
(Табела  8-2). 
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Табела  8-2: Евидентиране количине индустријског отпада према пореклу, 2010-2013 (у тонама) 
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1
 

Рударство /  /  1.556  34  11.520  110.295  543  /  5.095  159.208  1.687  /  26.871  139.465  

2
 

Пољопривреда и 
припрема и прерада 
хране 

108.107  /  27.450  69  129.997  /  15.290  /  127.200  /  20.082  0,04  130.152  0,03  

3
 Дрвна индустрија, 

папир, картон  
7.607  /  3.690  80  14.696  /  24.102  /  18.231  /  16.003  /  32.620  3  

4
 Кожарска, крзнарска и 

текстилна индустрија 
0,10  /  128  /  0,40  /  1.534  1  /  /  2.206  15  2.571  /  

5
 

Прерада нафте, 
природног гаса и  
обраде угља  

0,50  1.012  /  11  /  /  /  1  /  4  40  69  17  3.444  

6
 Неорганска хемијска 

индустрија  
9.304  65.062  32  148  10.128  36.830  74  183  9.082  45.428  97  220  2.851  67.829  

7
 Органска хемијска 

индустрија 
1.072  190  489  203  143  148  242  101  2.024  38  1.752  207  4.406  386  

8
 

Премази, лепкови, 
заптивна средства и 
штампарске боје 

52  68  710  208  139  256  225  21  244  62  364  161  1.129  2.744  

9
 Фотографска 

индустрија 
/  /  53  170  /  /  36  34  /  /  43  110  21.443  2.614  

1
0

 Отпади из термичких 
процеса 

7.027.134  50.893  999  8.313  4.812.179  30.282  37.460  5.141  6.341.287  9.786  86.824  5.294  6.725.714  12.614  

1
1

  Заштита метала и 
других материјала 

326  446  6  48  748  339  188  95  515  228  182  211  739  301.353  

1
2

 

Обликовање и 
површинска обрада 
метала и пластике 

7.036  44  3.995  107  20.724  2.451  6.674  78  2.583  1.388  11.022  193  44.388  622  

1
3

  Отпадна уља и остаци 
течних горива 

/  4.086  /  1.664  /  627  /  1.162  /  868  /  3.645  /  20.085  

1
4

 

Отпадни органски 
растварачи, средства за 
хлађење… 

/  /  /  0,54  /  0,10  /  4  /  0  /  3  /  180  
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Порекло отпада 

2010 2011 2012 2013 

Компаније које 
достављају извештаје 
за Национални 
регистар извора 
загађења1 

Остале компаније 2 

Компаније које 
достављају извештаје 
за Национални 
регистар извора 
загађења 1 

Остале компаније 2 

Компаније које 
достављају извештаје 
за Национални 
регистар извора 
загађења 1 

Остале компаније 2 

Компаније које 
достављају извештаје 
за Национални 
регистар извора 
загађења 1 +  Остале 
компаније 2 
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1
5

 

Отпадна амбалажа, 
aбсорбенти, крпе за 
брисање… 

3.207  60  11.287  173  24.081  488  22.369  155  8.472  329  65.394  588  86.780  1.205  

1
6

 

Отпади који нису 
другачије 
специфицирани у 
каталогу 

10.509  568  3.848  1.629  6.051  419  5.545  2.699  14.954  255  25.555  2.027  26.644  4.940  

1
7

 Грађевински отпад и 
отпад од рушења 

24.078  114  6.566  740  170.364  133  100.020  82  21.756  142  1.091.571  811  62.410  11.624  

1
8

 Здравствене заштите 
људи и животиња 

/  4  84  2,318  /  /  141  2.750  /  /  1.515  2.857  216  2.144  

1
9

 Отпади из постројења 
за прераду отпада 

3.576  420  11.727  40  444.065  1.057  42.421  7  10.445  1.053  50.267  64  223.843  818  

2
0

 Комунални и слични 
отпади 

2.549  190  29.601  64  3.705  27  13.726  296  5.983  135  27.706  1.424  807.766  716  

Подзбир 7.204.556  123.157  102.222  16.020  5.648.543  183.353  270.591  12.812  6.567.869  218.919  1.400.648  19.562  8.200.560  572.786  

Укупно   7,327,714 118.241 5.831.895 283.403 6.786.788 1,420,210 8,773,346 

Напомена:  

1. Евидентиране количине индустријског отпада по пореклу, компаније које достављају извештаје за Национални регистар извора загађења (у складу са 
Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања 
података  (Службени гласник РС, бр. 91/2010 и 10/2013) 
2. Евидентиране количине индустријског отпада по пореклу – остале компаније (Правилник о обрасцу дневне евиденције о отпаду  (Службени гласник РС, број 
95/2010). 

 Извор:www.sepa.gov.rs 

http://www.sepa.gov.rs/
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8.1.3  Посебни токови отпада  

Произвођачи  и  увозници  производа који након коришћења постају посебни токови отпада 
обавезни су, према прописима наведеним у Одељку  6.0, да достављају годишње извештаје.20 
Контролу достављених података врши Сектор инспекције за заштиту  животне средине.  

За отпад од електричне и електронске опреме (WEEE) објављују се следећи подаци: 

 Количина електричне и електронске опреме (EEE) стављене на тржиште по свакој 
од десет категорија  EEE, I до X (Слика  8-6); и 

 Количина третираног отпадa од електричне и електронске опреме (WEEE) (Слика  
8-7).  

 

Слика  8-6: Количине електричне и електронске опреме (ЕЕЕ) стављене на 
тржиште  Србије 2011-2014 (у тонама) 

 

Извор: МПЗЖС  (2016) Извештај о производима који након употребе постају посебни токови отпада у 
Републици Србији, за 2015.  http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf 

                                                      

 

20 У складу са Уредбом о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне 
евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима 
достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин 
обрачунавања и плаћања накнаде (Службени гласник РС, бр. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 – друга уредба, 
3/2014 и 81/2014 – друга уредба) и у складу са Правиликом о  обрасцу дневне евиденције о отпаду  (Службени 
гласник РС, број 95/2010). 
 

I Велики 
кућни 

апарати

II Мали 
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апарати

IV Роба 
широке 
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уређаји

IX 
Инструменти 

за 
мониторинг 

и надзор

X Механички 
роботи

2011 1,671 590 2,507 898 12,333 306 203 257 130

2012 1,887 592 1,919 987 1,738 318 164 256 103

2013 1,547 801 1,627 1,925 1,730 338 221 726 286

2014 1,407 483 890 784 1,409 1,240 220 412 125

2015 1,610 454 957 1,844 2,093 409 202 361 211

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

EE
E 

п
ла

си
р

ан
и

 н
а 

тр
ж

и
ш

те
(у

 т
о

н
а

м
а)

http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf
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Количина EEE тип III (IT опрема) и Va (опрема за осветљење) се извештава кроз број јединица 
стављених на тржиште, а не по тежини, у тонама и зато ове категорије EEE нису обухваћене 
подацима на графикону (Слика  8-6). Количина третираног отпад од електричне и електронске 
опреме (WEEE) је далеко већа од оне која се помиње у извештајима као  стављена на тржиште 
последњих година. До овог неслагања долази због текућег  третмана историјског отпада који 
је ускладиштен и материјала који сакупља неформални сектор. 

Слика  8-7: Производ стављен на тржиште и третиран отпад од електричне и 
електронске опреме, 2011-2015 (у тонама) 

 
 Извор: МПЗЖС  (2016) Извештај о производима који након употребе постају одвојени токови отпада у 
Републици Србији за 2015. годину http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf 

За отпадне батерије и акумулаторе објављени су следећи подаци: 

 Количина отпадних батерија и акумулатора стављених на тржиште, према врсти 
(Слика  8-8); и 

 Количина третираних отпадних батерија и акумулатора (Слика 8 9) 

Као и за отпад од електричне и електронске опреме (WEEE), у недостатку података о 
генерисању отпада или детаљна анализе животног века производа, из ових података је 
могуће стећи само ограничен увид. Количина производа која се пласира на тржиште је слична 
количини третираног отпада у свакој од година, а за очекивати је да постоје разлике од у 
овим подацима због животног века производа од неколико година. 
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Слика  8-8: Количине отпадних батерија и акумулатора стављених на тржиште 
Србије 2010-2014 (у тонама) 

 

 Извор: МПЗЖС  (2016) Извештај о производима који након употребе постају одвојени токови отпада у 
Републици Србији за 2015.  http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf 

Слика  8-9: Производ  стављен на тржиште и  третман отпада од  отпадних 
батерија и акумулатора, 2011-2015 (у тонама) 

 
Извор: МПЗЖС  (2016) Извештај о производима који након употребе постају одвојени токови отпада у 
Републици Србији за 2015.  http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf 
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http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf
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За нафту су објављени следећи подаци: количина нафте стављена на тржиште и количина 
третираног отпадног уља (Слика  8-10). 

Слика  8-10: Производ  стављен на тржиште и третман отпада од отпадних уља 
(у тонама) 

 
Извор: МПЗЖС  (2016) Извештај о производима који након употребе постају одвојени токови отпада у 
Републици Србији за 2015.  http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf 

За возила су објављени следећи подаци: количина возила стављених на тржиште и 
третираних отпадних возила (Слика  8-12). 
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Слика  8-11: Производ  стављен на тржиште и третман возила (у тонама) 

 
Извор: МПЗЖС  (2016) Извештај о производима који након употребе постају одвојени токови отпада у 
Републици Србији за 2015.  http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf 
 

Табела  8-3 приказује сумиране податке са претходног графикона. 

Табела  8-3: Подаци о количинама производа стављеног на тржиште и посебни 
токови отпада , 2011-2015 (у тонама) 

Посебни токови отпада 
Производ 

стављен на 
тржиште 

Одложен 
отпад 

Третиран 
отпад 

Извоз 
отпада 

Увозен 
отпад 

2011 

Отпад од електричне и електронске 
опреме (WEEE) 

18.837 - 7.084 793 - 

Азбест 26 - 310 315 - 

Отпадна уља 14.614 - 5.304 5 - 

Отпадне гуме 23.152 - 30.984 - - 

Отпадне батерије и акумулатори 14.032 - 5.295 - - 

2012 

Отпад од електричне и електронске 
опреме (WEEE) 

8,859 62 10.602 1.382 - 

Азбест 5 306 117 - - 

Отпадна уља 16.503 - 3.411 1.304 - 

Отпадне гуме 23.260 - 34.114 - 533 

Отпадне батерије и акумулатори 16.673 - 18.322 2.283 1.953 

75,041

335,693

290,702

2,583 1,914 603
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http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf
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Посебни токови отпада 
Производ 

стављен на 
тржиште 

Одложен 
отпад 

Третиран 
отпад 

Извоз 
отпада 

Увозен 
отпад 

2013 

Отпад од електричне и електронске 
опреме (WEEE) 

9.200 - 18.998 2.799 - 

Азбест 4 279 30 - - 

Отпадна уља 18.320 - 8.245 80  - 

Отпадне гуме 38.857 - 30.150 - 497 

Отпадне батерије и акумулатори 14.809 - 14.060 4.988  304 

Отпадна возила (ELVs) 75.041 - 2.583 - - 

2014 

Отпад од електричне и електронске 
опреме (WEEE) 

12.291 0,10 20.972 240 - 

Азбест 0 1.647 - - - 

Отпадна уља 22.001 - 10.136 - - 

Отпадне гуме 38.381 - 28.776 - 781 

Отпадне батерије и акумулатори 12.584 - 10.910 15.427 24 

Отпадна возила (ELVs) 335.693 - 1.914 184 - 

2015 

Отпад од електричне и електронске 
опреме (WEEE) 

8.141 - 27.351 2.311 - 

Азбест 0 287 28 - - 

Отпадна уља 20.719 - 3.042 244 - 

Отпадне гуме 121.045 - 32.400 - 537 

Отпадне батерије и акумулатори 12.953 - 10.227 14.637 - 

Отпадна возила (ELVs) 290.702 - 603 486 - 

Извор: МПЗЖС  (2016) Извештај о производима који након употребе постају одвојени токови отпада у 
Републици Србији за 2015.  http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf 

 

8.1.4 Отпад од грађења и рушења 

У време израде ове студије, подаци о отпаду од грађења и рушења нису били објављени. 

8.1.5 Амбалажни отпад  

Следећи подаци су објављени за амбалажу и амбалажни отпад :21 

                                                      

 

21 У складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Службени гласник РС, бр. 61/2010), прописана је 

обавеза израде и достављања годишњег извештаја произвођачу, увознику, пакеру / пуниоцу и испоручиоцу  

http://www.sepa.gov.rs/download/NRIZ_podaci/PTO_2015.pdf
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 Количина амбалаже стављене на тржиште у  Србији  (Слика  8-12); и 

 Количина сакупљеног и рециклираног амбалажног отпада (Слика  8-13). 

Слика  8-12: Количине амбалаже стављене на тржиште Србије 2010-2014 (у 
тонама) 

 

 Извор: SEPA (база података EPRTR) 

 

                                                                                                                                                                                  

 

(Образац 1), произвођачима отпада који независно управљају својим амбалажним отпадом (Образац 1) и  
оператеру из извештаја (Образац 2), без обзира на количину стављену на тржиште. Садржај оба извештаја је дат 
у Правилнику о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (Службени гласник РС, 
бр. 21/2010 и 10/2013). Квантитативну и квалитативну контролу података врши Сектор инспекције за заштиту  
животне средине.  
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Слика  8-13: Количине сакупљеног и рециклираног амбалажног отпада у Србији, 
у периоду 2010-2014 (у тонама) 

 

Извор: SEPA (база података EPRTR) 

 

8.1.6 Пројекције отпада 

Национална стратегија зе Управљање отпадом  2010-2019, садржи пројекције главних токова 
отпада  за  период 2010-2019. (Табела  8-4). Пројекције узимају у обзир промене у броју 
становника и животном стандарду и већи обухват организованог сакупљања комуналног 
отпада, са садашњих 60% на 90% покривености у 2020. Сматра се да су ове пројекције урађене 
уз коришћење прилично високог нивоа претпоставки и да би их стога требало тумачити уз 
одређену меру опреза.  

Табела  8-4: Пројекције главних токова  отпада  (у хиљадама тона) 

Ток отпада 2010 2014 2019 

 Комунални отпад  2.451 2.785 3.268 

Отпад из домаћинства 2.084 2.367 2.778 

Комерцијални и отпад из институција 367 418 490 

Амбалажа 607 693 817 

Биоразградив комунални отпад  1.538 1.747 2.049 

Опасан   комунални отпад  25 28 33 

Грађевински отпад и отпад од рушења 1.000 1.300 1.700 
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Ток отпада 2010 2014 2019 

Опасан   индустријски отпад 100 150 200 

Отпадно уље  50 54 59 

Отпадне гуме 26 30 34 

Батерије и акумулатори 27 29 32 

Отпад од електричне и електронске опреме  30 35 40 

Отпадна возила 93 106 124 

Медицински отпад 49 52 56 

Муљ из постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода 30 160 350 

Отпад животињског порекла 277 296 321 

 Извор: Стратегија управљање отпадом за период 2010-2019 

 

8.2 Резиме процене 

Процена стања везаног за квалитет података о отпаду је дата у Табела  8-5. Сваки од 
побројаних критеријума је оцењен на скали од  1 дo 3, где је: 

 Оцена   1 = наведена позиција није реализована или недостају подаци. 

 Оцена 2= наведена позиција јесте присутна али постоји забринутост у вези 
квалитета/тачности података. 

 Оцена   3 = наведена позиција је адекватна и одговара сврси. 

Табела  8-5: Процена квалитета података о отпаду 

Критеријуми Процена 

Постоји национални каталог отпада 
који је усаглашен са Европским 
каталогом (LoW) и користи се у 
пракси 

Оцена   3 –   Национални каталог отпада је хармонизован са ЕУ LoW. 

Постоје подаци о садашњој и 
пројекције будућег стварања отпада 
који омогућавају разумно/поуздано 
планирање инфраструктуре отпада 
(WFD, члан 28) 

Оцена 2 – постоје успостављене пројекције за комунални чврст отпад 
(MSW) и друге главне токове отпада у 2019. години, али постоје 
потенцијални проблеми у вези поузданости. 

Постоје подаци који омогућавају 
прецизан  мониторинг напредовања 
за  комунални чврст отпад (MSW), 
грађевински и отпад од рушења 
(C&D), продужену одговорност 
произвођача (EPR) и циљеве 
одлагања на депоније (WFD и WSD) 

Оцена 2 – подаци о третману отпад се саопштавају онлајн у 
Националном регистру извора загађивања. Укупне количине 
рециклаже нису дате за  MSW, али то може да указује да активност 
рециклаже није забележена. Састав MSW одлаганог на депоније ће 
бити неопходан за мониторинг циљева депонирања. 

Постоје подаци о количинама и 
управљању опасним отпадом (WFD, 
члан  17) 

Оцена 2 – постоје подаци за опасан   индустријски отпад;  међутим,  не 
постоје подаци о количинама и природи опасног комуналног чврстог 
отпада (MSW). 
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9.0 Транспоновање циљева и садашњи 

учинак  

9.1 Преглед 

Сваки  оператер у процесу управљања отпадом дужан је да прати/примењује циљеве који су 
наведени у плановима за управљање отпадом, како је наведно у дозволи за управљање 
отпадом издатој од стране Министарства или Аутономне покрајине Војводине или надлежног 
органа локалне самоуправе.  Oператери доставаљају годишње извештаје надлежном органу, 
а надлежни орган проверава да ли су циљеви испуњени. 

9.1.1  Циљеви спречавања настанка отпада 

Нису постављени циљеви за спречавање настанка отпада ни у једном од токова отпада који су 
обухваћени овом студијом. 

9.1.2  Комунални отпад  

Циљеви за рециклажу и комунални/отпад из домаћинстава нису унети у закон Србије. Један 
од циљева које је поставила Национална стратегија за апроксимацију у области животне 
средине наводи достизање циљева ЕУ за регенерацију и рециклажу  до 2025. године (Одељак  
7.1.1).  Међутим,  без увођења правних санкција и успостављања јаснијх линија одговорности 
за постизање циљева, врло је вероватно да они неће бити постигнути.   

9.1.3 Отпад од  грађења и рушења (C&D) 

Нису постављени циљеви који обухватају отпад од грађења и рушења. 

9.1.4 Амбалажни отпад  

Успостављени су циљеви за рециклажу конкретних амбалажних материјала и они су 
приказани у Табела  9-1. Циљеви за стакло и метал нису у складу са условима предвиђеним 
Директивом за амбалажни отпад  (Табела  9-2). Према извештајима за 2013. и 2014. за 
управљање амбалажом и амбалажним отпадом, циљеви су испуњени и у 2013. и 2014. 
години. 

Табела  9-1: Циљеви за рециклажу амбалаже по материјалима 

Амбалажни 
материјал 

2015 2016 2017 2018 2019 

Папир и картон  38%  42%  47%  53%  60%  

Пластика  14%  17%  19%  21%  22.5%  

Стакло  19%  25%  31%  37%  43%  

Метал  23%  29%  34%  39%  44%  

Дрво  11%  12%  13%  14%  15%  
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За регенерацију амбалажног отпада постављени су следећи циљеви: 38% у 2015., 44% у 2016., 
50% у 2017., 55% у 2018. и 60% у 2019.; а за  рециклажу целокупног амбалажног отпада:  31% у 
2015., 36% у 2016., 42% у 2017., 48% у 2018. и 55% у 2019. години. 

9.1.5 Отпад од елекричне и електронске опреме (WEEE) 

Циљеви сакупљања су: сакупљање два килограма oтпада од електричне и електронске 
опреме (WEEE) по глави становника годишње до 31. децембра 2015. године и четири 
килограма WEEE по глави становника годишње до  31. децембра 2019. године. Постављени су 
циљеви за поновно коришћење и рециклажу отпада од електричне и електронске опреме 
(WEEE).  Оператер и колективни  оператер управљања отпадом  морају обезбедити одређени 
проценат припреме за поновно коришћење и рециклажу саставних делова, материјала и 
супсанци отпада, како је наведено у следећим циљевима:  

 Категорије/класе 1 и 10 отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) у 
Прилогу 1 из Правилника: најмање  75% до 31. децембра 2019. године (рачунато у 
односу на просечну тежину опреме); 

 Категорије/класе 3 и 4 отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) 
побројане у Прилогу 1 из Правилника: најмање  65% до 31. децембра 2019. године  
(рачунато у односу на просечну тежину опреме); 

 Категорије/класе 2, 5, 6, 7 и 9 из Прилога 1 из Правилника: најмање  50% до  31. 
децембра 2019. године (рачунато у односу на просечну тежину опреме); и 

  за  отпадне сијалице са испуштањем гаса: најмање 80% до 31. децембра 2019. 
године  (рачунато у односу на просечну тежину опреме или производа). 

Ови циљеви се односе на десет старих категорија/класа  отпада од електричне и електронске 
опреме (WEEE) и не испуњавају услове за коначне циљеве наведене у Делу 3 Анекса V из 
Директиве за WEEE  (Табела  9-2). Иако се евидентирају подаци о количини генерисаног и 
третираног отпада од електричне и електронске опреме у извештајима не постоје тачни 
подаци о количини отпада од  електричне и електронске опреме која је рециклирана 
(Одељак  8.1.3). Ово значи да није могуће поуздано мерити/пратити учинак у односу на 
постављене циљеве.    

9.1.6 Отпадна возила (ELVs) 

За отпадна возила (ELVs) успостављени су циљеви за поновно коришћење  и третман. Циљ се 
базира на просечној тежини отпадних возила сакупљених сваке године: 

 85% отпадних возила треба да буде поново коришћено и третирано после 1. 
јануара 2015. године; и  

 95% отпадних возила треба да буде поново коришћено и третирано после 1. 
јануара 2019. године.  

Успостављени су и циљеви за рециклажу ELVs који су усклађени са циљевима наведеним у 
Директиви за ELVs (Табела  9-2). Циљ се базира на просечној тежини сакупљених отпадних 
возила током године.  Циљеви су:  

 80% отпадних возила треба да буде поново коришћено и рециклирано после 1. 
јануара 2015. године; и  

 85% отпадних возила треба да буде поново коришћено и рециклирано после 1. 
јануара 2019. године.  
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Циљеви за отпад од електричне и електронске опреме (WEEE) и отпадна возила (ELV) су дати 
за период после 2015.године, тако да није познато да ли се циљеви испуњавају/да ли ће бити 
испуњени. Надлежни органи нису за сада објавили никакве податке који се тичу циљева за 
ова два тока отпада. 

9.1.7   Батерије и акумулатори 

Успостављени су циљеви за сакупљене батерије и они су у складу са циљевима наведеним у 
закону ЕУ:  

 25% батерија треба да буде сакупљено до 2012; и  

 45% батерија треба да буде сакупљено до 2016.године. 

Ови циљеви се примењују на све отпадне батерије и акумулаторе (осим  отпадних батерија и 

акумулатора који се користе у опреми која има посебан значај за државну безбедност, 

опрему са уграђеним наоружањем, муницијом и војном опремом, осим у случају производа 

који се не користе искључиво у војне сврхе и опрему која је пројектована за коришћење у 

активностима истраживања свемира). Иако се евидентирају подаци о количинама генерисних 

и третираних батерија и акумулатора, не постоје прецизни подаци о количинама ових 

материјала који се рециклирају сваке године (Одељак  8.1.3). Ово значи да није могуће 

поуздано мерити/пратити учинак у односу на постављене циљеве.    

9.1.8 Циљеви за смањење количина за депонирање 

Успостављени су циљеви за смањење количина биоразградивог комуналног отпада који се 
упућује на депоније. Они су усаглашени  са циљевима из Директиве о депоноијама. У циљу 
успостављања система за контролисано одлагање биоразградивог отпада на депоније, 
утврђене су следеће стопе смањења одлагања  биоразградивог комуналног отпада: 

 Најмање 25% oд укупне количине (по тежини) биоразградивог  комуналног отпада  
у периоду 2012-2016.године; 

 Најмање 50% oд укупне количине (по тежини) биоразградивог  комуналног отпада  
у периоду 2017-2019.године; и 

 Најмање 65% oд укупне количине (по тежини) биоразградивог  комуналног отпада  
у периоду 2020- 2026.године. 

Начин смањења количине биоразградивог отпада који се одлаже на депоније се реализује 
према националном плану, у складу са законом.  Међутим,  у време израде ове студије 
процене, национални план за управљање биоразградивим отпадом у Србији није био усвојен. 

МПЗЖС је Уредбом прописало горе наведене циљеве, док ће коначни циљеви бити усвојени 
после преговора са ЕУ о придруживању. Министарство је припремило нацрт предложених 
циљева, уз напомену да је референтна година 2008. Предложени су циљеви:   

 сав отпад намењен за одлагање мора бити одлаган на депоније које су 
хармонизоване са стандардима ЕУ: рок  2028.година; 

 биоразградиви отпад биће смањен за  25%  (око 400.000 toна): рок  2022.година; 

 биоразградиви отпад биће смањен за  50%  (око 800.000 toна): рок  2026.година; 

 биоразградиви отпад биће смањен за  65%  (око милион toна): рок  2030.година. 
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9.1.9 Учинак система за управљање отпадом 

 Србију сада има четири система за  управљање отпадом: 

1) Систем управљања комуналним/отпадом из домаћинстава; 
2) Систем управљања амбалажним отпадом; 
3) Систем управљања отпадом   за   посебне токове отпада; и 
4) Систем управљања медицинским и фармацеутским отпадом. 

У овом одељку, описан је учинак прва три система.  

Нису постављени циљеви за отпад из домаћинстава, па је стога тешко пратити учинак 
сакупљања и рециклаже отпада из домаћинстава. Не постоје подаци о количини чврстог 
отпада (MSW) из домаћинстава који се сваке године рециклира у Србији. Према подацима 
добијеним од МПЗЖС, током 2013. године регенерисано је  24.843 тона MSW у односу на 
генерисаних 2,41 милиона тона (тј. стопа регенерације је 1%). У  2014. години извештава се о 
регенерисаних 14.251 тона MSW, док је укупно генерисано 2,13 милиона тона (тј. стопа 
регенерације је  0,7%). Ово су веома ниске стопе и није јасно који је удео рециклаже – наша је 
претпоставка да је то главнина.  

Према ЕУ Извештају о напретку Србије за 2014. годину, проценат сакупљања отпада из 
домаћинстава – то јест, број домаћинстава која користе званичну услугу сакупљања отпада је 
порастао са  78% у 2013. години на 80% у 2014. години. 

Амбалажни отпад сакупљају и финасирају оператери које оснивају произвођачи и увозници  
(тј. они који стављају амбалажу на тржиште). Према извештајима о управљању амбалажом и 
амбалажним отпадом за 2013. и 2014. годину  оператери су испунили циљеве у обе ове 
године. 

Циљеви за друге посебне токове отпада су можда испуњени, а можда и нису, пошто су 
циљеви постављени за период после 2015. Године, а надлежни органи још нису објавили 
податке који се тичу циљева за ове токове отпада.  

9.1.10  Транспоновање  циљева и мерење учинка  

Циљеви управљања отпадом који се односе на токове отпада који су обухваћени овом 
студијом су приказани у Табела  9-2. За сваки циљ, знак ‘’ у две задње десне колоне 
означава да циљ или није транспонован у законодавство или да, тренутно, не постоје 

расположиви подаци за мерење учинка у односу на циљ. Знак ‘’ означава да су подаци 
расположиви – иако, као што је наведено у Одељку  8.0, може се поставити питање 
квалитета/прецизности података – или да ли је наведени циљ транспонован у законодавство 
(рок за одређени циљ се често поставља после онога који је постављен у ЕУ Директивама за 
отпад).  

Кључни проблем који ће бити потребно размотрити тиче се сакупљања поузданих података о 
отпаду како би се осигурала тачна процена учинка у односу на постављене циљеве. 
Квалитетнији подаци ће такође омогућити боље планирање и прогнозирање. 

Вреди нагласити вероватан правац догађаја дугорочно гледано, имајући у виду предложене 
циљеве које је Европска комисија поставила у децембру 2015. Године, у оквиру пакета 
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циркуларне економије.22 Ови циљеви још увек нису унети у закон ЕУ и њихово 
транспоновање у национално законодавство се стога не захтева у овом тренутку.  

Међутим,  уколико би предложене измене и допуне биле прихваћене, ово би могло да 
доведе до повећања циљева рециклаже на општинском нивоу на 65%, при чему би и циљеви 
рециклаже амбалажног отпада, такође, били значајно увећани. Предложене измене и допуне 
Директиве о отпаду такође обухватају циљ за ограничавање количине чврстог комуналног 
отпада (MSW) који се одлаже на депоније на највише  10% oд укупно генерисаног отпада.  

 

                                                      

 

22 Предлози Комисије за законодавну ревизију шест Директива о отпаду могу се наћи овде: Европска комисија 
(2016) Стратегија циркуларне економије; датум приступа: 7. мај 2016.; доступно на: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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Табела  9-2: Транспоновање ЕУ циљева за управљање отпадом 

Циљ 
Материјал  / 
Производ  

Начин мерења Циљ 
Рок из ЕУ 
Директиве  

Циљ  
транспонован 

Подаци 
расположиви 

Комунални чврст отпад (MSW) 

Циљеви 
рециклаже MSW 
у Оквирној 
директиви за 
отпад  
2008/98/EК 

MSW 

Количина комуналног отпада 
припремљена за  поновно коришћење  и 
рециклирана, мерена на један од четири 
начина. 

50% 2020   

Биоразградиви комунални отпад (BMW) 

Скретање BMW 
са депонија  

(Директива о 
депонијама 
1999/31/EК, члан 
5) 

BMW 
Удео мереног циља BMW (по тежини) 
који одлази на депоније, према унапред 
дефинисаној години почетног стања. 

75% 
+5  године  +4 
одступање    

50% 
+8  године  +4 
одступање    

35% 
+15  године  +4 
одступање    

Отпад од грађења и рушења (C&D)  

Циљ за C&D    
(члан 11 у 
ревидованом 
законском 
предлогу за 
Оквирну 
директиву за 
отпад ) 

  C&D отпад 

Циљ мерен по тежини неопасног   C&D 
отпада припремљеног за  поновно 
коришћење, рециклираног и насутог, без 
природно насталих материјала сврстаних 
у категорију 17 05 04 у каталогу отпада  
каталогу отпада . 

70% 2020   

Амбалажни отпад   

Циљеви 
рециклаже 
амбалажног 
отпада  

Пластика  

Тежина рециклираног материјала  

22.5% децембар  2008   

Дрво  15% децембар  2008   
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Циљ 
Материјал  / 
Производ  

Начин мерења Циљ 
Рок из ЕУ 
Директиве  

Циљ  
транспонован 

Подаци 
расположиви 

(Директива за 
амбалажни 
отпад 94/62/EК, 
члан 6) 

Метали 50% децембар    2008   

Стакло  60% децембар    2008   

Папир и картон  60% децембар    2008   
Отпад од електричне и електронске опреме (WEEE) 

Циљ је стопа  
сакупљања 
(WEEE Директива   
2012/19/ЕУ, члан 
7). Земље могу 
да одаберу један 
од циљева. 

 EEE 

Циљ се базира на тежини  EEE која је 
стављена на тржиште у претходне три 
године. Земље могу да одаберу овај циљ 
или ниже наведен циљ. 

65% 2019  23  

  (WEEE) 

Циљ  се  базира на регенерисаном отпаду 
WEEE у датој години. Земље могу да 
изаберу овај циљ или напред поменути 
циљ. 

85% 2019    

Циљеви 
регенерације и  
рециклаже  
(WEEE  
Директива  
2012/19/EУ, члан 
11, Aнекс III) 

Категорија  1 

Циљ се базира на тежини WEEE 
припремљеној за поновно коришћење 
или рециклираној подељено са укупном 
тежином сакупљеног WEEE  за конкретну 
категорију. 

> 85% ће бити 
регенерисано 
> 80% ће бити 
припремљено за 
поновно 
коришћење и 
рециклирано 

август  2018.  

                                                      

 

23 Циљеви за отпад од електричне и електронске опреме (WEEE) наведени у закону Србије су у складу са циљевима из Директиве за WEEE из 2015. године.  
Међутим, они нису у складу са циљевима за  2018. годину који су дати у табели која се односи на шест ревидованих категорија WEEE.   
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Циљ 
Материјал  / 
Производ  

Начин мерења Циљ 
Рок из ЕУ 
Директиве  

Циљ  
транспонован 

Подаци 
расположиви 

Категорија  2 

> 80% ће бити 
регенерисано 
> 70% ће бити 
припремљено за 
поновно 
коришћење и 
рециклирано 

август  2018.  

Категорија  3 
> 80% ће бити 
регенерисано 
 

август  2018.  

Категорија  4 

> 85% ће бити 
регенерисано  

> 80% ће бити 
припремљено за 
поновно 
коришћење и 
рециклирано 

август  2018.  

Категорија  5 

> 75% ће бити 
регенерисано  

> 55% ће бити 
припремљено за 
поновно 
коришћење и 
рециклирано 

август  2018.  

Категорија  6 

> 75% ће бити 
регенерисано  

> 55% ће бити 
припремљено за 
поновно 
коришћење и 
рециклирано 

август  2018.  
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Циљ 
Материјал  / 
Производ  

Начин мерења Циљ 
Рок из ЕУ 
Директиве  

Циљ  
транспонован 

Подаци 
расположиви 

Отпадна возила (ELVS) 

Циљеви за ELV 
регенерацију и 
рециклажу (ELV  
Директива  
2000/53/EК, члан 
7) 

Сва отпадна 
возила  

 

> 85% ће бити 
регенерисано  

> 80% ће бити 
припремљено за 
поновно 
коришћење и 
рециклирано 

јануар  2006.  

ELVs 
произведена 
пре 1980. 

> 75% ће бити 
регенерисано  

> 70% ће бити 
припремљено за 
поновно 
коришћење и 
рециклирано 

јануар  2006.   

Сва отпадна 
возила  

> 95 % ће бити 
регенерисано  

> 85 % ће бити 
припремљено за 
поновно 
коришћење и 
рециклирано 

јануар  2015.  

Батерије  и акумулатори  

Циљ је стопа 
сакупљања 
(Директива за 
батерије  
2006/66/EК, члан 
10) 

Батерије  и 
акумулатори  

Све  батерије сакупљене за рециклажу 
требало би да буду рециклиране (члан 
12(1)(б). Постоје одређена изузећа  за   
преносне    батерије . 

25% септембар 2012.   

45% септембар 2016.   
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9.2 Резиме процене 

Процена учинка Србије у односу на главне циљеве за управљање отпадом дата је у  Табела  
9-3. Учинак земље према циљевима за појединачне токове отпада је оцењиван на скали од  1 
до 3, где је: 

 Оцена 1  = не постоји постављени циљ или, тамо где су циљеви постављени, они 
нису испуњени или вероватно неће бити испуњени. 

 Оцена 2 = циљеви су делимично усаглашени са циљевима ЕУ и одређени напредак 
ка овим циљевима је евидентан. 

 Оцена 3  = циљеви су у потпуности усаглашени са циљевима ЕУ и учињен је добар 
напредак у правцу испуњења ових циљева. 

Табела  9-3: Процена учинка у односу на  главне циљеве  

Критеријуми Процена 

Циљ за рециклажу чврстог комуналног отпада (MSW)  

Постављени су циљеви 

Оцена 1  – Циљ Оквирне директиве за отпад у вези 
припреме и  поновног коришћења  / рециклаже није 
транспонован у закон. Не постоје поуздани подаци о 
количинама рециклираног и генерисаног MSW. У 
сваком случају, и оно мало података који постоје 
указују на веома мали учинак. 

Циљеви су у складу са Директивама ЕУ 

Циљеви се испуњавају 

Успостављене су мере спровођења које 
добро функционишу и које треба да 
обезбеде испуњење циљева 

 Циљ за рециклажу отпада од грађења и рушења (C&D) 

Постављени су циљеви 

Оцена 1  – нису постављени циљеви и нема података  
(а издгледа да подаци о индустријском  отпаду дају 
мање количине од генерисаних). 

Циљеви су у складу са Директивама ЕУ 

Циљеви се испуњавају 

Успостављене су мере спровођења које 
добро функционишу и које треба да 
обезбеде испуњење циљева 

Циљеви за амбалажу  

Постављени су циљеви 

Оцена 2 – циљеви су постављени и према 
извештајима  су испуњени у 2013. и 2014. години.  
Међутим,  циљеви за стакло и метал за 2019. годину 
нису у складу са циљевима наведеним у Директиви 
за амбалажни отпад.  

Циљеви су у складу са Директивама ЕУ 

Циљеви се испуњавају 

Успостављене су мере спровођења које 
добро функционишу и које треба да 
обезбеде испуњење циљева 

Циљеви за отпад од електричне и електронске опреме (WEEE) 
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Критеријуми Процена 

Постављени су циљеви Оцена 1  – циљеви су транспоновани у закон.  
Међутим,  они се односе на старих десет 
категорија/класа електричне и електронске опреме 
(WEEE) и они не испуњавају услове из коначних 
циљева зацртаних у Директиви за отпад од 
електричне и електронске опреме (WEEE)  који се 
односе на нових шест категорија отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE). У време 
израде студије процене, нису објављени никакви 
подаци о количинама рециклираног отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE).    

Циљеви су у складу са Директивама ЕУ 

Циљеви се испуњавају 

Успостављене су мере спровођења које 
добро функционишу и које треба да 
обезбеде испуњење циљева 

Циљеви за отпадна возила (ELVs) 

Постављени су циљеви 

Оцена 2 – EU циљеви су транспоновани у закон, али 
не постоје поуздани подаци за мерење учинка у 
односу на циљеве. 

Циљеви су у складу са Директивама ЕУ 

Циљеви се испуњавају 

Успостављене су мере спровођења које 
добро функционишу и које треба да 
обезбеде испуњење циљева 

 Циљеви за батерије 

Постављени су циљеви 

Оцена 2 – EU циљеви су транспоновани у закон, али 
не постоје поуздани подаци за мерење учинка у 
односу на циљеве. 

Циљеви су у складу са Директивама ЕУ 

Циљеви се испуњавају 

Успостављене су мере спровођења које 
добро функционишу и које треба да 
обезбеде испуњење циљева  

Биоразградиви комунални отпад (BMW) за циљ одлагања на депонију 

Постављени су циљеви 

Оцена 2 – EU циљеви су транспоновани у закон, али 
не постоје поуздани подаци за мерење учинка у 
односу на циљеве. 

Циљеви су у складу са Директивама ЕУ 

Циљеви се испуњавају 

Успостављене су мере спровођења које 
добро функционишу и које треба да 
обезбеде испуњење циљева. 

Садашњи учинак показује да се  
хијерархија управљања отпадом 
користи приоритетним редом у 
законодавству и политици (WFD, члан 4) 

Оцена 1  – садашњи учинак показује да хијерархија 
управљања отпадом није спроведена у пракси. 
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10.0 Спровођење одговорности произвођача  

10.1 Преглед 

10.1.1 Амбалажа 

Амбалажни отпад  је регулисан  Законом о амбалажи и амбалажном отпаду  (Службени 
гласник РС, бр.  36/2009). Овај Закон успоставља механизме одговорности произвођача   за 
амбалажу и амбалажни отпад  – графички приказ структуре система је дат на  Слика  10-1. 
Произвођачи,  увозници, пакери/пуниоци и испоручиоци амбалаже који стављају амбалажу 
на тржиште у Србији могу сами да управљају произведеним отпадом или да своје обавезе 
пренесу на колективног оператера. Колективни  оператери су након тога, у складу са законом, 
одговорни за управљање амбалажним отпадом  и постизање циљева у име својих чланова. У  
Србији, већина произвођача,  увозника, пакера/пуниоца и испоручиоца  преноси своје 
обавезе на колективне  оператере.   Колективни оператери   сакупљају  амбалажни отпад кроз 
своју сакупљачку мрежу, док ЈКП  по правилу сакупљају  чврст отпад. Међутим, све већи број 
ЈКП сакупља амбалажни отпад у име  колективних оператера и, када га сакупе, шаљу га 
колективним  оператерима.  За ову услугу ЈКП  су плаћена у складу са условима договореним 
у уговорима између колективних  оператера и ЈКП. 

 У време израде ове студије процене, Србија је имала шест националних колективних    
оператера који су одговорни за управљање амбалажним отпадом: SEKOPAK, EKOSTAR PAK, 
DELTA-PAK, CENEKS, TEHNO EKO PAK и EKOPAK SYSTEM. Они су такође одговорни за постизање 
националних циљева за амбалажни отпад (види одељак 9.1.4). Произвођачи су стимулисани 
да се укључе у ово самим тим што неће морати да плате накнаду Министарству уколико 
испуне националне циљеве. Накнада се обрачунава на бази годишњег извештаја о 
управљању амбалажом и амбалажним отпадом који произвођачи, увозници, пакери/пуниоци 
или испоручиоци  и колективни  оператери достављају Агенцији за заштиту животне средине. 
Министарство наплаћује накнаду на основу годишњег извештаја и доноси одлуку о плаћању 
накнада или изузећу од плаћања накнаде у року од   30 дана од пријема годишњег извештаја. 
Решење о изузећу од плаћања накнаде се доноси на основу чињенице да је обвезник 
плаћања накнаде испунио све опште и конкретне циљеве за регенерацију и рециклажу 
амбалажног отпада. 

Циљеви за управљање амбалажним отпадом су према извештајима  испуњени у 2013. и 2014. 
годиниј (Одељак 9.1.4). Међутим, да би се постигли национални циљеви у 2016. години, као у 
претходном периоду,  неопходно је наставити рад на подизању јавне свести и капацитета 
правних субјеката, веће укључивање ЈКП у системе сакупљања амбалажног отпада и појачати 
инспекцију постројења која управљају амбалажним отпадом и произвођача/фабрика које 
стављају амбалажу на тржиште у Србији. 
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Слика  10-1:  Систем управљања амбалажним отпадом у Србији 

Извор: http://www.sepa.gov.rs/download/Otpad/Ambalaza2015.pdf; Закон о управљању амбалажом и амбалажним отпадом  (Службени гласник РС, бр.  36/2009) 
цитиран у документу Асоцијације за управљање чвртим отпадом Грчке и Асоцијације за управљање чврстим отпадом Србије (2013):  Могућности и препреке 
рециклажи у балканским земљама: Случај Грчке и Србије, уз безповратну финансијску подршку, Пројекта ISWA 2012 
www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251 

 

http://www.sepa.gov.rs/download/Otpad/Ambalaza2015.pdf
http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251
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Инспектори врше надзор над спровођењем Закона о амбалажи и амбалажном 
отпаду  (Службени гласник РС, бр. 36/2009) и прописа који су усвојени ради његовог 
спровођења. Инспекцију спроводе МПЗЖС, Аутономна покрајина Војводина (на 
својој територији) и  Министарство надлежно за трговину. 

Постоје националне колективне шеме  и неформалне колективне шеме. Све су оне 
„профитно оријентисане“. 

Према извештају о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, на тржиште је  
2014. године пласирано 327.714 тона амбалаже. Количина поновно искоришћеног 
амбалажног отпада износила је 102.673 тона, од чега су национални  колективни 
оператери рециклирали 99.497 тона. Кратак приказ приступа прикупљању 
амбалажног отпада дат је у Одељку  11.1.1.3. 

 У неким градовима и  општинама примарна сепарација амбалажног отпада се 
врши са одређеним успехом (нпр. у Новом Саду, Београду, Нишу, Шапцу, Суботици 
и Сремској Митровици).  Међутим,  у највећем броју општина примарна сепарација  
амбалажног отпада је још увек на ниском нивоу. Секундарна сепарација мешаног 
комуналног отпада се врши у погонима за сортирање отпада у Јагодини, Чачку, 
Обреновцу, Новом Саду и Лесковцу.  

10.1.2 Отпадна возила (ELVs) 

У време израде студије процене,  законодавни прописи  који се односе на 
управљање отпадним возилима су се налазили у почетној фази имплементације.  
Међутим,  ови законодавни прописи не садрже елементе одговорности 
произвођача. Национално законодавство не предвиђа прописе који утврђују 
одговорност произвођача и покривају отпадна возила, пошто оператери постојећег 
система за управљање отпадом већ остварују добит из својих активности које су  
према извештајима  у потпуности финансијски самоодрживе.  

Од 2013. до маја 2015. године, надлежни органи су издали пет дозвола за 
складиштење  и  третман отпадних возила са опасним супстанцама. Од 2009. до 
2015. године МПЗЖС  је издало приближно 500  дозвола за сакупљање и превоз 
отпадних возила. Установљен је систем за постројења за сакупљање, али 
неопходно је наставити са развојем и ширењем система. Ефикасност прераде ће 
морати да се повећа како би се отварили циљеви. Такође је неопходно  повећати 
густину мреже за сакупљање. Ово ће изискивати додатне инвестиције и вероватно 
потребу финансирања од стране произвођача који пласирају возила на тржиште 
Србије, уколико се жели постизање циљева.  

Према подацима добијеним од Агенције за безбедност саобраћаја, просечан век 
возила у Србији  2012-2013. године износио је око 16 година. Тржиште половних 
аутомобила је веома раширено у Србији и слабо је контролисано. Због лоше 
економске ситуације аутомобили се оправљају докле год је то могуће.  

Оператери који врше репроцесирање отпада су известили Агенцију да су 2014. 
године прерадили 1.914 тона отпадних возил, од чега су 1.194 тона чинила  отпадна 
возила која не садрже ни течности ни друге опасане компоненте, а преосталих 720 
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тона су отпадна возила регистрована у Каталогу отпада под индексом 16 01 04* (тј.  
отпадна возила  која садрже опасне материјале). Укупно 184 тона отпадних возила  
која не садрже ни течности ни опасне компоненте је извезено. Број отпадних 
возила је повећан у последњих пет-шест година због повећања увоза јефтиних 
половних аутомобила из ЕУ. 

Сакупљање отпадних возила врше откупни центри или надлежни општински 
орагани који периодично сакупљају напуштена возила са паркинга и нелегалних 
депонија. У неким случајевима отпадна возила продају њихови власници центрима 
за рециклажу. Постоји конкретан пројекат за третман отпадних возила, који ради у 
Фијатовој фабрици аутомобила у Крагујевцу. Овај пројекат, у сарадњи са државом, 
даје попуст на куповину новог аутомобила, уколико купац преда своје отпадно 
возило на рециклажу. У Србији постоје постројења за демонтажу и сечење и 
пресовање отпадних возила и постројења  за рециклажу одређених делова и 
материјала са отпадних возила. Једини комбиновани уређај за сечење и пресовање 
у  Србији  се налази у рециклажном центру у Железнику (види Слика  10-2). Пре 
него што отпадно возило уђе у постројење, гуме, течност (као што су антифриз, уље 
и гориво) и акумулатори се скидају. Постројење за сечење и пресовање затим 
одваја метал и сече делове аутомобила на ситне комаде, а најквалитетнији челични 
отпад се упућује у Железару Смедерево. 

Слика  10-2: Рециклажни центар у  Железнику 

 

 Извор: јавни извор (http://mondo.rs/a798793/Foto/Info/Centar-za-reciklazu-u-Beogradu-i-FIAT-u-akciji-
Recikliranje-je-cool.html) 

10.1.3 Отпад од електричне и електронске опреме 

 Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр. 36/09 и 88/10) дефинише 
услове под којима компаније могу добити дозволу за сакупљање отпада, превоз, 
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третман и складиштење. Отпад од електричне и електронске опреме (WEEE) је  
опасан отпад и њега сакупљају специјализоване компаније. За превоз овог и других 
врста опасног отпада неопходна је дозвола према Европском споразуму за 
међународни превоз опасних роба друмским путем (ADR).  

Отпад од електричне и електронске опреме (WEEE) се углавном сакупља одвојено, 
по принципу сакупљања од-врата-до-врата који врше компаније за управљање  
отпадом од електричне и електронске опреме (WEEE) и/или неформални сектор. У 
неким случајевима, власници доносе отпад од електричне и електронске опреме 
(WEEE) у рециклажне центре од којих постоје  три главна центра (ниже описана) и 
одређени број малих центара. Места за сакупљање отпада су ретко организована. У 
највећем броју случајева, места за сакупљање се организују преко образовних 
активности и пројеката које воде невладине организације. Важно је да овакви 
пројекти добију подршу рециклажних центара ради преузимања сакупљеног 
отпада. 

Закон дефинише плаћање таксе за заштиту животне средине на отпад од 
електричне и електронске опреме (WEEE) од стране произвођача и  увозника EEE. 
Висина таксе се формира према врсти  EEE који се пласира на тржиште. Постоји  10  
класа/категорија отпада од електричне и електронске опреме (EEE/WEEE), са низом 
производа у свакој од категорија – висина таксе зависи од појединачног производа 
и његове тежине. Ове цене су дате у Анексу 2 Уредбе о производима који после 
употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и 
врсти произведених и увезених производа, годишњег извештаја, начину и 
роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, 
критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања плаћања накнаде  
(Службени гласник РС, бр.54/2010, 86/2011, 15/2012, 41/2013 -  други правилник, 
3/2014, 81/2014 -  други правилник  31/2015 –  други правилник  и 44/2016). 
Правилник се ажурира сваке године новим ценама које утврђује МПЗЖС. Ова такса 
се користи за финансирање управљања отпадом од електричне и електронске 
опреме (WEEE) – то јест: сакупљање, транспорт и третман.   

Постоје неки основни проблеми у системима за сакупљање и сортирање отпада у 
Србији. Прво, мало је документације о произведеним и сакупљеним количинама и 
врстама отпада од електричне и електронске опреме (WEEE). Поред тога, нема 
информација о одлагању опасног електронског отпада на депоније. Штавише, 
постоји само мали број компанија које се баве рециклажом WEEE, а процедуре за 
извоз одабраних врста отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) које не 
могу бити рециклиране у Србији се сматрају исувише компликованим. Већина 
секундарних материјала добијених из рециклаже се користи за производњу нових 
производа у Србији, а приближно 20% се извози (углавном опасне компоненте 
отпада од електричне и електронске опреме (WEEE). 

Званични сакупљачи су у принципу они који раде у званичном пословном 
окружењу и плаћају порез, а сакупљени отпад од електричне и електронске опреме 
(WEEE) предају легитимном рециклажном постројењу које има дозволу за рад. У 
2014, у компанијама које поседују одговарајуће дозволе регенерисано је близу 50% 
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застарелих компјутера, што представља приближно 20.000 тона отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE).  

Напред поменута три највећа центра третирају 90% сакупљеног отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE) у Србији. Свако од ових постројења је 
овде описано.   

Jugo-Impex E.E.R., Ниш 

Jugo-Impex E.E.R.  има интегрисану дозволу за  управљање  отпадом од електричне 
и електронске опреме (WEEE).  То је прво постројење у Србији за прераду   
расхладних уређаја и  електронског отпада. Тренутно има уговоре са државним и 
приватним компанијама за сакупљање и  третман отпада  од електричне и 
електронске опреме (WEEE).  Недефинисана количина отпада од електричне и 
електронске опреме (WEEE) се ручно демонтира уз коришћење пнеуматских алата, 
као и инсталација за испуштање уређаја за хлађење и замрзавање и инсталација за 
третман изолационе пене. Компанија поседује два компакатна погона за третман и 
рециклажу каблова. Овај центар је у 2013. години рециклирао близу 10.000 тона 
свих врста отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) (углавном 
расхладних уређаја), што одговара 60% oд укупно регистрованог отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE) рециклираног у земљи. Jugo-Impex E.E.R. 
добија отпад  од електричне и електронске опреме (WEEE) са сметлишта, од 
компанија које се баве сакупљањем отпада, из домаћинстава и преко програма 
рециклаже. 

Неколико компонената извађених из отпада од електричне и електронске опреме 
(WEEE) се извози. Челик, алуминијум и бакар се извозе на коначну прераду. 
Пластични отпад одлази у Кину, полиуретанска пена се шаље у Немачку, а  
хлорофлуороугљеници  (CFCs) се шаљу у Холандију на финални третман. У новим 
погонима компаније се рециклира приближно 80 тона отпада од електричне и 
електронске опреме (WEEE).  

 У време израде ове студије процене,  компанија је имала 145 запослених у свом 
главном погону и имала је уговоре са 15 малих подлифераната.  Компанија планира 
да до краја 2015 има 200 запослених (процена је урађена током 2015).  Поред тога,  
компанија је имала 192 спољна сакупљача под уговором који примају исплате на 
своје банковне рачуне и пријављују приход у пореске сврхе. Док је 20% спољних  
сакупљача истовремено радило и за остале компаније, преко 100 сакупљача 
радило је искључиво за Jugo-Impex E.E.R у том тренутку. Жене чине до 30% 
сакупљача и сматрају се веома поузданим и преданим сарадницима. Компанија 
остаје усмерена на проширење своје сакупљачке мреже. Главну забринутост 
компанија изражава у погледу законодавних и институционалних решења за 
складиштење постројења за опасан  отпад од електричне и електронске опреме 
(WEEE), који је јако тешко регулисати. Сви подлиферанти који раде за  Jugo-Impex 
E.E.R. имају најмање још једну дозволу за  управљање отпадом (сакупљање,  
складиштење, транспорт и рециклажу), али само један од њих поседује дозволу за 
складиштење отпада од електричне и електронске опреме (WEEE). 
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SET Reciklaža, Београд  

SET Reciklaža (SETrade) је компанија са дозволом за сакупљање, транспорт, 
складиштење и прелиминарни третман отпада од електричне и електронске 
опреме (WEEE). Компанија кроз операције прелиминарног третмана регенерише 
различите вредне фракције метала, чисте пластике (акрилонитрил бутадиен стирол 
[ABS], полистирол, полипропилен), и мешавине пластике и метала из отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE). Постројење врши демонтажу и вади 
пластику, гуму и вредан метал за продају на домаћем тржишту. Десет процената од 
укупног отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) које  SETrade прими 
чине штампане плоче, позиције за пренос дигиталних података (на пример утикачи, 
утичнице),  батерије,  кондензатори , оловно стакло,   широка гама  материјала,  
укључујући бакар, драгоцене метале и опасне супстанце. Ова фракција отпада се 
извози на даљу прераду. Науљени материјали  и  полиуретанска пена се шаљу у  
цементаре на спаљивање. Неопасно стакло из катодних цеви се одлаже на 
депоније. 

 За  SETrade, главани проблеми идентификовани у организацији рециклирања 
отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) укључују:  

 одсуство споразума између оператера који се баве рециклажом отпада 
од електричне и електронске опреме (WEEE) ради координације 
ефикасног сакупљања широм Београда  и оптимизације трошкова 
транспорта у друге делове ланца; и  

 кашњења у исплати  државних средстава од такси за отпад од 
електричне и електронске опреме (које су напред описане). 

Božić i Sinovi, Панчево 

Božić i Sinovi (BiS) обухвата рециклажни центар у Панчеву и мобилни погон и има 
дозволу за управљање отпадом од електричне и електронске опреме (WEEE) и 
флуоросцентних цеви од маја 2010. године. 

BiS послује у постројењу од 3.000 m² које се налази у Омољици. Има два главна 
посла: рециклажу IT отпада и израду софтвера. Рециклирају све врсте отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE),  поред магнетних трака и 
флуоросцентних сијалица.  

Прелиминарна обрада, односно демонтажа и сепарација отпада од електричне и 
електронске опреме (WEEE) се обавља ручно. Компанија такође пружа услуге 
уништавања CD и DVD сакупљених из државних канцеларија.  У време израде 
студије процене, BiS је имао 40 пријаваљених запослених и додатно је сарађивао са 
још 20 спољних независних  сакупљача. Примали су од једног до четири теретна 
камиона отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) недељано од својих 
испоручилаца (екстерних сакупљача), који често сакупљају гомиле отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE) од испоручилаца који не поседују 
одговарајућа возила за транспорт отпада од електричне и електронске опреме 
(WEEE). 
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Око 30% од BiS-овог отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) долази од 
директних услуга сакупљања од стране приватних компанија, а осталих 70% отпада 
на кућни отпад који испоручују неформални сакупљачи. BiS сматра да би, уколико 
би државна администрација редовно исплаћивала одговарајуће субвенције, они 
могли да приме у стални радни однос своје спољашње сакупљаче.  

Званичне компаније за рециклажу, као што је BiS се суочавају са другим изазовима 
у продаји секундарних сировина. На пример, начин наплате таксе за очување 
животне средине која се користи за финансијску подршку активностима управљања  
отпадом од електричне и електронске опреме (WEEE) није транспарентан. Тачан 
број компанија (увозници и трговци EEE) који би требало да плаћају ову таксу није 
познат. Постоји око 40 великих, а процењује се и приближно 1.000 малих компанија 
која увозе EEE у  Србију.  Међутим, за многе од њих није познато на који начин 
плаћају прописану таксу.  

Постоји и један штетан тренд у промету опасног отпада од електричне и 
електронске опреме (WEEE) у Србији. Конкуренција која долази из неформалног 
сектора је охрабрила државна предузећа да организују јавна надметања за продају 
свог отпада од електричне и електронске опреме (WEEE). На овим аукцијама, 
приватни предузетници и компаније које не поседују дозволе за управљање 
отпадом од електричне и електронске опреме (WEEE) представљају нелегалну 
конкуренцију оператерима који имају дозволе за рециклажу. У исто време, цене 
сировина у Србији су на сличном нивоу или чак и више од цена било где у региону, 
због значајног обима неформалног сектора, што смањује испоруку у оквиру 
домаћег тржишта. BiS извози опасан  отпад од електричне и електронске опреме 
(WEEE) у Бугарску, а мање количини у Немачку и Француску преко посредничких 
компанија.24 Добијање извозне дозволе је дуготрајан и компликован процес, који 
може да охрабри друге учеснике на илегалан извоз. 

10.1.3.1 Неформални начини сакупљања отпада од електричне и 
електронске опреме (WEEE)  

 У Србији постоји могућност укључивања неформалних сакупљача (‘учесници из 
сиве економије’) у званични систем сакупљања. У садашњим условима, рециклери 
неформално сакупљеног отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) су 
често неефикасни, њихове праксе наносе штету животној средини и они 
функционишу у веома небезебдним условима. Број људи који је незванчно 
ангажован у сектору прикупљања отпада од електричне и електронске опреме 
(WEEE) је значајан, и изгледа да повећава (тачан број није познат).  Међутим,  ова 
активности садржи веома јаку социјалну компоненту. 

Рециклажа отпада од електричне и електронске опреме (WEEE), као и 
традиционална рециклажа чврстог отпада, могу се посматрати као начин на који се 

                                                      

 

24 Илић, 2013б 
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могу обезбедити могућности за пристојан посао за сиромашне и особе са ниским 
квалификацијама, као и за преквалификацију (на пример, за активности поправке и 
поновног коришћења, укључујући испитивање електронске опреме). Неформални 
радници (тј. сакупљачи)  би вероватно имали више користи од таквих активности 
уколико би се организовали кроз кооперативне шеме и друге организације 
социјалне и солидарне привреде (SSE) које би постепено озваничавале своје 
активности. Организовање радника из неформалног сектора  не само да би њима 
олакшало свакодневни посао и побољшало им услове рада, већ би им такође 
омогућило да унапреде своје вештине. Штавише, то би и подигло свест о 
опасностима од супстанци којима манипулишу и омогућило би спровођење мера и 
за заштиту не само њиховог здравља и безбедности већ и животне средине. 
Штавише, добро обучени сакупљачи и радници би били у стању да регенеришу 
веће количине и квалитетније материјале и да, самим тим, остваре већу вредност. 

Међународна организација рада (ILO) је изразила забринутост и затражила 
побољшање услова у неформалној привреди и подржава развој кооперативних 
активности. Она својим чланицама може да обезбеди смернице и помоћ за 
организовање радника из неформалног сектора. У већини случајева, неформални 
сакупаљачи могу да буду конкурентни у сакупљању и  репроцесирању отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE). Ове фазе захевају велико учешће радне 
снаге и захтевају минимална улагања капитала, што би олакшало улазак 
неформалних актера на званично тржиште. Са друге стране, чини се да се званични 
погони за рециклажу суочавају са недостатком испорука отпада од електричне и 
електронске опреме (WEEE) широм земље. Концепт ‘најбоље од оба света’ може 
бити користан приступ за делотворну интеграцију неформалног сектора.25  

 У Србији, као земљи са ниским капацитетом рециклаже индустријских производа, 
вредело би истражити могућности које постоје за организовање неформалних 
сакупљача и њихово укључивање у партнерство са трговцима који траже 
сакупљање великих количина отпада од електричне и електронске опреме (WEEE). 
У принципу, ово  би се могло решити на локалном нивоу али, до тада, чини се 
вероватним да ће се овај отпад извозити у званчне и одговарајуће рециклажне 
погоне у суседним земљама. 

Тамо где постоји искуство  у  организовању  сакупљача општег отпада, постоји и 
тенденција лакшег организовања радника за сакупљање отпада од електричне и 
електронске опреме (WEEE). Уобичајено је да задруге и организације које сакупљају 
„уобичајени“ отпад проширују своје услуге на рециклажу отпада од електричне и 
електронске опреме (WEEE). Иако радници у овим организацијама имају искуства у 
раду и кооперацији као колективна јединица, ипак им је потребна изградња 

                                                      

 

25 Wang et al. (2012) Филозофија најбоље од два света: Изградња локалне и глобалне 
инфраструктурне мреже за демонтажу и одржив третман Е-отпада у новим гранама привреде, 
Управљање отпадом, том 32, No. 11, стр. 2134 - 2146 
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капацитета за специфичне карактеристике поступања са отпадом од електричне и 
електронске опреме (WEEE). Сакупљачи отпада од електричне и електронске 
опреме (WEEE) морају имати приступ обуци и информацијама о опасним 
карактеристикама отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) и морају да 
обрате посебну пажњу на мере заштите на раду и заштите здравља (OSH). Пожељно 
би било да владе установе политику и правне оквире засноване на промовисању 
сарадничких (кооперативних) препорука (бр. 193)  Међународне организације рада 
(ILO) из 2002. године за развој одржвих сарадничких (кооперативних) јединица.  

10.1.4  Батерије  и акумулатори  

Истрошени  акумулатори  и  батерије су они који се не могу поново користити и који 
су намењени за третман отпада или рециклажу.  Истрошени   акумулатори  и  
батерије  спадају у класу опасног отпада (уобичајено се класификују под индексима 
16 06 и 20 01 из Каталога отпада). У време израде ове студије процене, није у 
законодавство била унета одговорност произвођача за отпадне батерије и 
акумулаторе. 

Према подацима добијеним од оператера погона за третман отпада, у 2014.години 
рециклирано је укупно 10.910 тона отпадних батерија и акумулатора (отпадни 
акумулатори чине већину од приближно 99%) у компанији Koncern Farmakom MB. 
На основу годишњег извештаја извозника отпада, извезено је 15.427 тона отпадних 
батерија и акумулатора (и овде отпадни акумулатори чине већину од приближно 
99%), док је у истом периоду увезено 24 тоне отпадних акумулатора. 

Места за сакупљање аутомобилских акумулатора се налазе у Београду, Лесковцу, 
Лозници, Александровцу, Новом Саду, Љубовији, Ваљеву, Врбасу, Великој Плани и 
многим другим градовима у Србији. Постоје два центра за третман аутомобилских 
акумулатора  у Србији. Они тренутно раде са минималним капацитетом пошто се 
велике количине сакупљених акумулатора извозе. У Србији не постоји третман за 
мале кућне батерије пошто њих сакупљају оператери за управљање отпадом од 
електричне и електронске опреме (WEEE)   и извозе их на третман. 

10.2 Резиме процене 

Процена делотворности законодавства које се тиче одговорности произвођача за  
пет токова отпада дата је у Табела  10-1. Делотворност законодавства које покрива 
сваки од побројаних токова отпада оцењивана је  на скали од 1 до 3, где је: 

 Оцена   1 = не постоји шема проширене одговорности произвођача (EPR) 
или еквивалентна мера за испуњење циљева.  

 Оцена  2 = EPR шема или еквивалентна мера за испуњење циљева 
постоји и финансирају је призвођачи, али ове шеме не могу да испуне 
циљеве или наилазе на  друге проблеме. 

 Оцена   3 = EPR шема или еквивалентна мера за испуњење циљева 
постоји и финансирају је призвођачи и не постоје значајни проблеми.    
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Табела  10-1: Процена примене законодавства које се тиче 
одговорности произвођача за посебне токове отпада  

Критеријуми Процена 

EPR шема за амбалажу и амбалажни 
отпад или еквивалентна мера за 
испуњење циљева је успостављена и 
фианнсирају је произвођачи  (WFD, 
члан 8) 

Оцена   2 – успостављен је систем који тренутно 
обухвата шест колективних    оператера који поседује 
дозволе. Циљеви Србије за 2013. и 2014. су  према 
извештајима  испуњени (одељак 8.1.5) 

EPR шема  за  отпад од електричне и 
електронске опреме (WEEE), или 
еквивалентна мера за испуњење 
циљева је успостављена и 
финансирају је произвођачи  (WFD, 
члан 8) 

Оцена   2 – систем је успостављен;  међутим,  слабо је 
транспарентан и није јасно како многе компаније 
пласирају EEE на тржиште Србије и колико њих плаћа 
утврђену таксу. 

EPR шема за  отпадна возила или 
еквивалентна мера за испуњење 
циљева је успостављена и 
финансирају је произвођачи  (WFD, 
члан 8) 

Оцена 2–  У време израде студије процене,  у 2015. 
години је тек уведен нови систем за произвођаче ЕLV . 
Успостављена је сакупљачка мрежа, али захтева даљи 
развој и ширење.  

EPR шема  за   батерије  и  преносне   
акумулаторе, или еквивалентна мера 
за испуњење циљева је 
успостављена и финансирају је 
произвођачи  (WFD, члан 8) 

Оцена 1  – уопште није примењена. 
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11.0 Адекватност инфраструктуре за 

сакупљање отпада 

11.1 Преглед 

11.1.1 Сакупљање комуналног отпада (из домаћинстава и 
комерцијални отпад) 

Систем сакупљања отпада из предузећа и установа је исти као и за домаћинства и 
јавни сектор. У овом одељку описани су системи за сакупљање отпада који 
обухватају и токове отпада из домаћинстава као и комерцијални. 

11.1.1.1 Преглед компанија за сакупљање отпада 

Сакупљање отпада из домаћинстава углавном организују јавна комунална 
предузећа. У неколико случајева, организују га приватна предуећа. Иако је издато 
више дозвола за приватне оператере, само њих пет-шест је у стварности и 
ангажовано на сакупљању отпада из домаћинстава.  

 У Србији оператери управљања отпадом сакупљају  амбалажни отпад  преко своје 
сакупљачке мреже, а ЈКП сакупљају  чврст отпад. Међутим, у последње време расте 
број ЈКП која су почела да сакупљају амбалажни отпад  и усмеравају га на   
колективне  оператере  (као што је наведено у Одељку  10.1.1, ЈКП  су плаћена за 
ову услугу на основу уговорних споразума са колективним оператерима). 
Управљање амбалажом и другим токовима отпада које је могуће рециклирати је 
описано у даљем тексту. 

11.1.1.2 Сакупљање мешаног комуналног отпада (чврст отпад) 

У урбаним деловима, најчешћe се за комунални отпад  користи контејнер 
запремине 1,1 m3 , док се у неким урбаним деловима користе подземни контејнери 
запремине  3 m3 и 5 m3. У приградским деловима најчешће коришћена врста 
контејнера су канте запремине 1,1 m3 и 240 литара (свако домаћинство има 
властиту канту за ђубре). У сеоским областима, где нема станова, чврст отпад се 
сакупља из сваког домаћинства коришћењем пластичних кеса или канти запремине 
240 / 140 / 80 литара.  

За сакупљање отпада користе се различите врсте специјалних возила. За 
сакупљање ђубрета користе се возила са ротопресом (Слика  11-2), камиони за 
ђубре са потисном плочом, камиони са кранским подизањем контејнера, обични 
камиони и трактори са приколицама. 

Учесталост сакупљања варира од општине до општине. У  Београду, према 
подацима из Локалног плана за управљање отпадом Београда 2011 – 2020 (Сл. лист 
Града Београда, бр. 28/2011), фреквенција сакупљања је следећа: 

 подземни контејнери се празне два пута недељно; 
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 контејнери запремине 1,1 m3 у ужем центру града се празне сваког дана 
и до три пута на дан; 

 контејнери у широј зони града се празне три пута недељно, а у неким 
деловима четири пута недељно; и 

 корисници услуге (у приградским и сеоским подручјима града) који 
користе канте за ђубре се опслужују једном недељно. 

У урбаним деловима других градова и општина, уобичајено је одношење смећа 
једном дневно или два пута недељно. У сеоским подручјима и у подручјима где 
свако домаћинство има властиту канту за ђубре, смеће се најчешће односи једном 
недељно. Не постоје трансферне станице за  комунални отпад и зато се отпад 
одлаже директно на депонију.   

Слика  11-1: Подземни контејнери у Београду 

 
 Извор: јавни извор (www.kurir.rs/vesti/beograd/osam-miliona-dinara-gradska-cistoca-popravila-137-
podzemnih-kontejnera-clanak-1554919) 

http://www.kurir.rs/vesti/beograd/osam-miliona-dinara-gradska-cistoca-popravila-137-podzemnih-kontejnera-clanak-1554919
http://www.kurir.rs/vesti/beograd/osam-miliona-dinara-gradska-cistoca-popravila-137-podzemnih-kontejnera-clanak-1554919
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Слика  11-2: Ротопреса за ђубре у Тополи 

 

 Извор: јавни извор (www.topola.com/arhiva/infrastruktura_2010.htm) 

 

11.1.1.3 Сакупљање одвојеног рециклажног отпада 

Тренутно је амбалажни отпад једина врста материјала која се одвојено сакупља. 
Кратак преглед система оператера који сакупљају  амбалажни отпад је дат у одељку  
10.1.1. Најчешће се за амбалажни отпад користи врста контејнера запремине 1,1 m3 

(Слика  11-3), 5 m3 и 3 m3, док у неким урбаним подручјима домаћинства добијају 
канте запремине 240 литара и понекад кесе за сакупљање рециклажног отпада. 
Нема података о томе како се рециклажни отпад сакупља у сеоским подручјима. У 
неколико великих градова ЈКП или приватна предузећа су успоставила центре где 
се може донети отпад. Додатне информације о овим центрима се могу наћи на 
Интернет страницама оператера. 

http://www.topola.com/arhiva/infrastruktura_2010.htm
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Слика  11-3: Контејнери за амбалажни отпад  

 

 Извор: јавни извор (www.deponija.rs/?tag=reciklaza) 

Пројекат USAID који је трајао 2009 – 2010 анализирао је системе рециклаже у 
Србији кроз интервјуе вођене са кључним заинтересованим странама у сектору, 
укључујући 13  општина.26 На основу обављених разговора са општинама, у Табела  
11-1 дат је пример врста система за сакупљање отпада за рециклажу који су у 
време спровођења студије били успостављени у десет општине. Ова студија је 
показала да су општине углавном усмерене на сакупљање ПЕТ амбалаже, а у мањој 
мери на папир и картон. Јако мали број је сакупљао стакло, а било је и оних које су 
сакупљале већи број материјала.  

Ова студија USAID описује три врсте система за сакупљање отпада: 

 Контејнерско сакупљање – “Традионално контејнерско сакупљање, при 
чему су контејнери пројектовани за конкретне  материјале, био је 
начешћи приступ, реализован само или уз друге иницијативе у осам од 
девет општина (Чачак користи мокро-суви модел за сакупљање 
рециклажних материјала). Општине најчешће имају наменске 
контејнере за пластику, а у мањој мери за папир; у неколико случајева 
постављени су контејнери и за друге материјале. У Инђији су сва 
правна лица у обавези да купе по два контејнера запремине од 140 
литара за пластику и папир.” 

 Сакупљање кеса (домаћинства) – “Инђија и Чачак имају програме 
управљања отпадом где домаћинствима у циљаним деловима деле 
кесе за рециклажу. У кућама се кесе стављају испред куће на дан 
одношења смећа; у стамбеним зградама, кесе се скупљају од врата-до-

                                                      

 

26 USAID (2010) Комерцијализација секундарних сировина и рециклажe отпада  у Србији, април  
2010, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadz991.pdf  

http://www.deponija.rs/?tag=reciklaza
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadz991.pdf
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врата. У оба програма, приликом преузимања отпада кесе се замењују 
новим кесама. Иако ови програми спадају у најефикасније у смислу 
сакупљених количина (иако не обавезно и по глави становника) они су 
уједно и најзахтевнији са становништа управљања и вероватно и 
скупи за управљање.” 

 Модел мокро-сувог сакупљања“Oд свих анализираних општина, једино 
се Чачак ослања на модел “мокро-сувог” сакупљања рециклажних 
материјала. У овом систему, мокри отпад се ставља у једну кесу или 
контејнер, а суви отпад се ставља у други (другачије боје). Мокри 
отпад се одлаже на санитарну депонију (JKП Градско зеленило Чачак 
управља и пилот постројењем за компостирање где се шаље мала 
количина мокрог отпада); суви отпад се шаље на сортирање  (у Чачку 
је то линија у комплексу за управљање отпадом којом управља 
приватник).” 

 

Табела  11-1: Пример програма сакупљања комуналног отпада у 2009. 

Општина Материјали Сакупљање Сортирање/сепарација Тржишта/купци 

Чачак  

• Пластика  (све 
врсте )  

• Папир  (сав,  
укључујући  
Tetra Pak)  

• Metal  

• Гуме   

• Стакло   

• Компост  

• Мокро-суви 
модел; систем 
кеса за 
сакупљање сувог 
отпада.  

• тона/месечно 
сакупљеног 
корисног сувог 
отпада; детаљна 
евиденција се 
води за све врте 
материјала.  

• ЈКП  и Општина 
управљају 
сакупљањем 
отпада и 
финансирају га.  

•  Грађани који 
учествују у 
програму су 
ослобођени 
плаћања будуће 
таксе за 
санитарну 
депонију.  

• Пилот споразум 
са  Seko-Pak да 
подржи 
непрофитабилне 
аспекте 

• Општински програм  
“Инкубатор за 
управљање отпадом” 
уз петогодишњи 
уговор, без плаћања 
закупнине за приватне 
партнере.  

•  Локални приватни 
партнери:  

Pima (неметал),  

Scholz (метал).  

• Линијом за 
сортирање управља 
Pima.  

• ЈКП Градско зеленило 
управља пилот 
програмом 
компостирања.  

• Постројење за 
секундарну сепарацију 
планирано на 
санитарној депонији 
Duboko.  

•Различити 
купци разних 
рециклажних 
материјала; 
приватни    
оператери  
управљају 
целокупном 
продајом и 
пословима.  

• “Симболична” 
цена се плаћа  
ЈКП на бази 
количине 
рециклажног 
материјала.  
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Општина Материјали Сакупљање Сортирање/сепарација Тржишта/купци 

сакупљања 
рециклажних 
материјала.  

Крагујевац  

• Пластика  (ПЕТ 
амбалажа , ПП )  

• Папир   

• 2009: >100 тона 
пластике.  

• Почетак уз 
помоћ USAID.  

• 200 жичаних 
контејнера; 200 
великих  
платнених “кеса.”  

• Стабилно 
управљање (без 
утицаја 
политике).  

• Опслужују се 
приградски 
делови (али не и 
села).  

• Кампање 
подизања свести.  

• ПП  чепови одвојени 
од ПЕТ  боца; ПЕТ 
амбалажа  сортирана 
по боји и балирана.  

• Радници ангажовани 
на одређено време 
преко републичког 
програма социјалног 
запошљавања 
(субвенција).  

• ПЕТ амбалажа : 
Saniplast, 12 
RSD/kg 
провидни; 8 
обојено.  

• ПП : Разни 
мали 
произвођачи 
пластике, 12 
RSD/kg  

Инђија  

• Пластика  
(углавном ПЕТ 
амбалажа , 
LDPE)  

• Папир   

•  електронски 
отпада   

• Гуме  
(планирано)  

• Стакло  (нема)  

• 2009: 100 тона 
ПЕТ. 

• Папир : 200-240 
тона/годишње.  

• Сакупљање 
путем кеса  за  
домаћинства.  

• Предузећа 
обавезна да купе 
два контејнера 
запремине од по 
140 литара.  

• Јавни 
контејнери.  

• Сакупљање 
путем кеса у  11 
села.  

• Систем са 
кесама скоро 
потпуно 
неисплатив.  

• ПЕТ амбалажа  
пресован и балиран 
заједно са ПП  
чеповима.  

• Постројење за 
сортирање лоцирано  
10 km од града.  

• Умка обезбедила 
пресу за картон.  

• Папир : Умка.  

• ПЕТ амбалажа : 
Вероватно  
Greentech, али 
није сасвим 
сигурно.  

Крушевац  

• Пластика  
(мешана)  

•Папир 
/караатон  

• Стакло   

• 2008: 50 тона 
укупно  

• Пластика : 750 
kg/месечно.  

• Почетак 2006; 

• ПЕТ амбалажа  
пресована и балирана 
заједно са  ПП  
чеповима.  

• У преради и 

• ПЕТ амбалажа : 
Saniplast, 
€150/тона, 2008.  

• Папир : Умка, 
4,8 RSD/kg, 2008; 
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Општина Материјали Сакупљање Сортирање/сепарација Тржишта/купци 

 USAID подржао 
проширење.  

• Управљање ЈКП  
се мења са 
доласком нове 
политичке 
партије на власт.  

• Жичани 
контејнери са 
неколико (рано) 
затворених 
контејнера.  

• Проширено на 
неколико села.  

 

сакупљању пет 
радника.  

• У изгледу и планиран 
“Центар за рециклажу” 
у будућности.  

 

тренутно 
YuKarton у Нишу.  

 

Ниш  

• ПЕТ амбалажа   

• Metal  

 

• ПЕТ амбалажа : 
8 тона/месечно  

• Припрема за 
ЈПП.  

• 250 контејнера 
за ПЕТ амбалажу, 
планирано 
додавање још  
50.  

• Планирано још 
50 металних 
контејнера.  

• Општина 
откупљује старо 
гвожђе од 
локалне 
индустрије.  

• Планирано 
рециклажно 
двориште и 
„острва.”  

• ПП  чепови одвојени 
од ПЕТ боца; ПЕТ 
амбалажа  сортирана 
по боји и балирана. 

• ПЕТ амбалажа  
и ПП : Greentech.  

 

Краљево  
• Пластика  
(мешана)  

• 3 тоне ПЕТ 
амбалаже  од 
2008.  

• Почели у 
сарадњи са 
Министарством 
привреде и 
регионалног 
развоја, 
Министарством 
туризма.  

• ПП  чепови одвојени 
од ПЕТ боца; ПЕТ 
амбалажа  сортирана 
по боји и балирана.  

• 55 радника на 
одређено време преко 
социјалног програма 
запошљавања “Eko 
бригада”.  

• ПЕТ амбалажа : 
€85/тона  

• ПП  чепови: 
€150/тона   
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Општина Материјали Сакупљање Сортирање/сепарација Тржишта/купци 

• 50 контејнера.  

• Дозволили  
сакупљање 
папира 
припадницима 
Рома и 
приватним 
сакупљачима.  

Рашка  

• ПЕТ амбалажа   

•Папир  
(почели, па 
касније 
обуставили)  

• ПЕТ амбалажа : 
1.0-1.5 
тона/месечно.  

• Папир : 15 тона 
пре обуставе.  

• Жичани 
контејнери са 
поставом од 
платна касније 
додати.  

• Почели са 
USAID донацијом 
од  60 жичаних 
контејнера и 
пресом.  

• Добар пример 
ефикасности 
сакупљања и 
сепарације на 
извору.  

• 3-4 оближња 
села обухваћена.  

•Пресовање, балирање 
и акумулирање ПЕТ 
амбалаже.  

• До тренутка 
интервјуа само 
депонован 
материјал.  

Житорађа  

• ПЕТ амбалажа   

• LDPE  

• Картон  

• ПЕТ амбалажа : 
1 тона/месечно.  

• Картон: 3 
тоне/месечно.  

• Почели уз 
помоћ USAID.  

• 120 жичаних 
контејнера (50 од 
USAID).  

• Сепарација.  

• ПЕТ амбалажа  
пресована и балирана 
заједно са ПП 
чеповима. 

• ПЕТ амбалажа : 
Greentech, 16 
RSD/kg, 2008.  

• Папир : Умка, 3 
RSD/kg, 2008.  

Блаце  

•Пластика  
(мешано)  

• Картон  

• Пластика : 750 
kg/месечно.  

• Почели уз 
помоћ USAID.  

• 70 жичаних 
контејнера (50 од 
USAID).  

• ПЕТ амбалажа  
пресована и балирана 
заједно са ПП 
чеповима.  

• Пластика: 
Greentech.  
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Општина Материјали Сакупљање Сортирање/сепарација Тржишта/купци 

• Кампања у 
медијима.  

• Добар одзив и 
сепарација на 
извору.  

• Опслужују села.  

Ивањица  
• Тренутно 
нема 
активности.  

• Добили 
донацију од  
USAID, почели, а 
затим обуставили 
активност.  

• Затворени 
контејнери.  

• Приватник 
сакупља 
комунални отпад,  
жичани 
контејнери .  

• Нема података  • Нема података 

Прибој  
• Тренутно 
нема 
активности. 

• Добили 
донацију од 
USAID , почели, а 
затим обуставили 
активност.  

• 5m3 запремина 
контејнера са 
преградама.  

• Сакупили 20 
тона пре 
обуставе.  

• Приватник 
сакупља 
комунални отпад,  
жичани 
контејнери . 

• Нема података 

• Сав сакупљен 
материјал 
продат Новаку, 
укупно €1000.  

Нова Варош 
• Тренутно 
нема 
активности. 

• Добили 
донацију од 
USAID; у време 
интервјуа није 
била 
искоришћена.  

• 20 контејнера 
запремине 5m3 са 
преградама. 

• Нема података • Нема података 

Тутин  
• Тренутно 
нема 
активности. 

• Добили 
донацију USAID 
од  50 контејнера 
и пресу; у време 
интервјуа није 

• Нема података • Нема података 
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Општина Материјали Сакупљање Сортирање/сепарација Тржишта/купци 

била 
искоришћена.  

• Приватизовано 
(уговором) ЈКП .  

Напомена:  

У табели се наводе  ‘тоне’, а  из изворног документа није јасно да ли се ради о метричкој тони 
или о тзв. америчкој (краткој) тони. Из језика који је коришћен може се наслутити да се ради о 
„америчкој“ или „краткој тони“ која износи  0,907 метричких тона.  

 Извор: USAID (2010) Комерцијализација секундарних сировина и рециклажe отпада  у Србији, април  
2010, http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadz991.pdf 

Општина Инђија користи систем сакупљања рециклажног материјала путем кеса и  
према извештајима  је наишла на велики одзив.27 Од предузећа се захтева да купе 
плаве и жуте контејнере за одвојено сакупљање папира односно пластике 
(фотографија на левој страни, Слика  11-4). Индивидуалне куће и зграде и у граду и 
у 11 села добијају кесе од  ЈКП  (фотографија десно). Слика  11-4 приказује како ЈКП  
које послује у Инђији оставља празну плаву кесу у дворишту након преузимања 
пуне кесе папира, раније истог дана. ЈКП се враћа да покупи жуту кесу која садржи 
пластику (углавном ПЕТ амбалажу и LDPE) и истовремено обезбеди заменску кесу. 
Чини се вероватнм да ће пластична кеса остављена на ивичњаку одлетети или се 
изгубити пре него што се домаћини врате кући на крају дана. У оваквим 
ситуацијама,  могуће је да ће бити потребно обезбедити нове кесе за замену како 
би се осигурало одвајање рециклажног материјала који се сакупља. 

                                                      

 

27 Асоцијација за управљање чвртим отпадом Грчке и Асоцијација за управљање чврстим 
отпадом Србије (2013):  Могућности и препреке рециклажи у балканским земљама: Случај Грчке и 
Србије, уз финансијску подршку Пројекта ISWA 2012 
www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251 

 

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnadz991.pdf
http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251
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Слика  11-4: Одвојено сакупљање материјала за рециклажу од стране 
Општине Инђија за  A) комерцијални отпад и B) отпад из домаћинстава 

  
 Извор: Асоцијација за управљање чвртим отпадом Грчке и Асоцијација за управљање чврстим 
отпадом Србије (2013):  Могућности и препреке рециклажи у балканским земљама: Случај Грчке и 
Србије, уз финансијску подршку Пројекта ISWA 2012 
www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251 

Пример контејнера за сакупљање рециклажног материјала који је обезбедило ЈКП 
Рашка, у овом случају за пластику, је приказан на  Слика  11-5. Овај систем 
сакупљања је, како се извештава:  

“…решио проблем прилагођавања контејнера њиховим камионима 
постављањем огромних кеса које облажу унутрашњост контејнера. 
Контејнери се отварају, кесе се подижу и празне, а затим враћају у 
контејнер. Контејнери у Рашкој су показали одличну сепарацију и чини се 
да су ефикасно постављени широм града.”28   

USAID извештава да ниједна од општина или  ЈКП које су биле предмет студије нису 
у стању да покрију трошкове везане за сакупљане сувих рециклажних материјала.   
Међутим, они схватају да то смањује захтеве на депонији. Уколико би се трошкови 
одлагања на депонију повећали, укупни трошкови сакупљања сувог рециклажног 
материјала би били далеко повољнији. На пример, уколико би се сав чврст отпад 

                                                      

 

28 Ibid. 

Нова плава кеса за 
сакупљање папира  

A B 

http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251
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одлагао на  санитарне депоније, које би од  ЈКП на капији наплаћивале таксу која је 
довољна за покриће свих оперативних и трошкова накнадних активности након 
затварања депоније („афтеркер“ активности), тада би постало економичније 
скренути рециклажни материјал са санитарне депоније.29  Трошкови рециклаже би 
такође били повољнији, уколико би се увела такса за одлагање на санитарану 
депонију – поред таксе која се плаћа на капији – као начин интернализације и 
екстернализације трошкова повезаних са одлагањем на санитарну депонију (тј. 
штете по здравље људи и животне средине). 

Слика  11-5: Одвојено сакупљање пластике у Општини Рашка 

 
 Извор: Асоцијација за управљање чвртим отпадом Грчке и Асоцијација за управљање чврстим 
отпадом Србије (2013):  Могућности и препреке рециклажи у балканским земљама: Случај Грчке и 
Србије, уз финансијску подршку Пројекта ISWA 2012 
www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251 

 

11.1.1.4 Допринос неформалног сектора  

Неформални сакупљачи већ деценијама дају главни допринос рециклажи у Србији. 
Неформалан сектор сакупља и прерађује веће количине секундарних сировина него 
било који други сектор. Правно гледано, неформални сектор није препознат у 
законодавству Србије. Према истој процени, сектор неформалног сакупљања 
отпада у Србији чини 30.000 дo 50.000  индивидуалних сакупљача – углавном 
припадника Рома – који су ангажовани у сивој економији.30 Резултати истраживања 

                                                      

 

29 Такозвани „афтеркер трошкови“ односе се на средства која се морају издвојити током фазе рада 
санитарне депоније, како би се обезбедило прописно управљање и мониторинг локације једног 
дана када она буде затворена (овај период би могао потрајати више деценија).   
30 Ilic, 2013 

http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251
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које је спровела компанија за рециклажу пластике Greentech из Новог Сада, унутар 
властите мреже добављача, указују на важност и утицај неформалног сакупљања 
отпада у Србији. 

Као и за рециклажу амбалаже, у Србији постоји значајна неформална мрежа за 
сакупљање отпада од електричне и електронске опреме (WEEE). Један овлашћени 
оператер је недавно проценио да постоји између 5.000 и 8.000 неформалних 
сакупљача отпада од електричне и електронске опреме (WEEE). Ови подаци нису 
заступљени у званичној статистици. Неформални сакупљачи ангажовани на 
прикупљању отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) су углавном 
заинтересовани за регенерацију свих врста отпада који садржи метал.31 Зато се 
неки отпад од електричне и електронске опреме (WEEE) продаје на постојећим 
тржиштима старог гвожђа која често раде у сивој зони.  Поред тога, сакупљачи 
често снабдевају локалне радионице и продавнице половне робе резервним 
деловима извађеним из отпада од електричне и електронске опреме (WEEE). 

Како извештава Greentech, у 2014. години скоро 87% од укупног износа 
рециклиране ПЕТ амбалаже потиче из приватног сектора, а само 13% од ЈКП.  

Процењује се да неформални сакупљачи прикупе приближно 90% метала и да је 
њихов допринос приближно 50%  од укупне количине сакупљеног рециклажног 
материјала у Србији.  Поједине  општине/ЈКП која су била део студије коју је 
спровео USAID сматрају да крађа производа за рециклажу – углавном папира и  
картона – из контејнера за сакупљање представља проблем и подрива 
комерцијалну одрживост ове услуге.32  

Неформалан сектор нема правну могућност да регулише свој статус и добије право 
на пензионо и социјално осигурање, иако овај сектор игра важну улогу у развоју 
индустрије рециклаже у Србији.  

Представници неформалног сектора у Србији су најсиромашнији слојеви друштва  
(Слика  11-6). Радни дан типичног сакупљача производа за рециклажу у Србији, у 
просеку, траје 11 сати. Већина сакупљача не поседује никакву основну опрему или 
радне алате. Сви послови се обављају ручно, без обзира на временске услове и 
радници се суочавају са многим изазовима. Побољшања у примарном сакупљању и 
индустрији рециклаже би допринела бољем решавању проблема са којима се 
суочавају индивидуални сакупљачи секундарне сировине. Укључивање 
неформалних сакупљача у систем за управљање отпадом и пружање подршке 

                                                      

 

31 Jovanic, Tosic и Rochat, 2011 
32 Извор: Асоцијација за управљање чвртим отпадом Грчке и Асоцијација за управљање чврстим 
отпадом Србије (2013):  Могућности и препреке рециклажи у балканским земљама: Случај Грчке и 
Србије, уз финансијску подршку Пројекта ISWA 2012 
www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251 

http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251
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њиховим активностима би подстакло сакупљање отпада и обезбедило бољу 
економску будућност радницима33 

Слика  11-6: Неформални сакупљачи рециклажног материјала у Србији  

 

 Извор: јавни извор (www.kurir.rs/u-srbiji-35-hiljada-sakupljaca-sekundarnih-sirovina-clanak-122301) 

 

11.1.1.5 Остале услуге 

За чишћење улица користе се камиони-цистерне, машине за чишћење, специјалне 
машине за прање и полирање пешачких зона, итд.(Слика  11-7). 

                                                      

 

33 Зелена иницијатива – сарадња грађана и државе на спровођењу промена, 
http://csai.iscserbia.org/serbian/how_weve_helped/zelena_inicijativa/ 

http://csai.iscserbia.org/serbian/how_weve_helped/zelena_inicijativa/
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Слика  11-7: Чишћење улица у Лесковцу 

 

 Извор: јавни извор (www.telegraf.rs/vesti/884999-leskovac-komunalac-posle-32-godine-kupio-nov-
kamion) 

11.1.1.6 Повраћај трошкова  

Повраћај трошкова за услуге управљања отпадом је кључни  проблем на Западном 
Балкану који међународне финансијске институције које инвестирају у овај регион 
наглашавају (види Одељак  19.0). Национална стратегија за апроксимацију у 
области животне средине поставила је за циљ да се најкасније до 2022. године 
постигне пун повраћај трошкова на име сакупљања и управљања комуналним 
отпадом, кроз наплату од корисника. Данас многе  општине имају огромне и 
растуће дугове и финансирање локалне самоуправе је кључни проблем у Србији у 
целини (постоје редовни трансфери средстава из држваног у буџете јединица 
локалне самоуправе).  Повраћај трошкова за остале комуналне услуге –  на пример, 
услуге водовода и канализације, такође представља проблем за многе општине у 
Србији, што ограничава могућност обједињавања накнада са другим комуналним 
услугама.  

У многом европским земљама, наплата услуга за управљање отпадом (и других 
комуналних услуга) се врши путем локалних пореза што може да побољша 
ефикасност и делотворност повраћаја трошкова. У Србији, сви порези за покриће 
услуга локалне самоуправе, као што су полиција, уличног осветљење и образовање 
се убирају на нивоу Републике, а затим се преусмеравају општинама.  Због тога 
подизање прихода на овај начин представља још већи изазов. Постоји неколико 
примера где су трошкови комуналних услуга повећани у општинама у којима 
приватне компаније управљају сакупљањем отпада. У овим подручјима, приватне 
компаније покрећу судске спорове против домаћинстава који су неплатише и то је 
већ дало одређене позитивне резултате (иако судски спорови могу да буду скупи).      
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11.1.2  Сакупљање индустријског отпада 

Према истраживању које је финансирала Међународна асоцијација за управљање 
отпадом: 

“Индустријски и комерцијални отпад (из фабрика, самопослуга, јавних 
институција као што су болнице и складишта) је најпожељнија врста 
отпада на тржишту. Вероватно се може рећи да оператер из приватног 
сектора не би могао да опстане без индустријског и комерцијалног 
оптапда; сви приватни сакупљачи и оператери рецилаже који су 
консултовани за потребе ове студије у одређеној мери се (у неким 
случајевима искључиво) ослањају на индустријски или комерцијални 
отпад.”34 

Приватна предузећа држе скоро 100% тржишта сакупљања опасног индустријског 
отпада. Сакупљање опасног индустријског отпада се врши коришћењем 
специјалних контејнера са поклопцима. Материјали од којих су сачињени ови 
контејнеру су отпорни на нежељене ефекте опасног отпада.   

У Србији не постоји постројење за прераду и одлагање опасног отпада  (види 
Одељак  13.0). Постоје само погони за  третман одређених  посебних токова отпада, 
као што су акумулатори, електронски отпад и отпадна уља. Због недостатка  
постројења  за  третман и одлагање опасног отпада, индустрија је приморана да 
привремено складишти опасни отпад или да га извози у постројења за прераду која 
су овлашћена од стране OЕЦД. Међутим, трошкови извоза су високи и наводно 
мали број индустријских грана то може да приушти. У неким случајевима, углавном 
у индустријама чији је власник држава, привремено складиштење се користи 
деценијама.  С обзиром на трошкове који се доводе у везу са прописаним 
третманом опасног отпада, он се понекад заједнички одлаже са комуналним 
отпадом на несанитарне депоније или дивље  депоније.  

Према Извештају о стању животне средине у Републици Србији, у Србији је 2013. 
године произведено 8.780.998 тона индустријског отпада од чега је 8.203.392 тона 
неопасног отпада и  577.606 тона опасног отпада. 

У 2013. години привремено је складиштено 984.045 тона неопасног отпада, 165.841 
тона је одложено на одобрене депоније, 756.083 тона је третирано (углавном 
одвојено), а 43.284 тона је извезено на прераду и коначно одлагање у 

                                                      

 

34Асоцијација за управљање чвртим отпадом Грчке и Асоцијација за управљање чврстим 
отпадом Србије (2013):  Могућности и препреке рециклажи у балканским земљама: Случај Грчке и 
Србије, уз финансијску подршку Пројекта ISWA 2012 
www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251 
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иностранство.  Међутим,  оператери генерално не достављају редовно извештаје са 
подацима, тако да су подаци некомплетни и стога непоуздани. 

Исте године (2013), привремено је ускладиштено 150.741 тона опасног отпада,  
6.973 тона је одложено на депоније са  коморама за  одлагање  индустријског 
отпада са опасним карактеристикама,  81.364  тона је третирано и 2.360 тона је 
извезено. Нема расположивих детаљнијих информација о врстама третмана који се 
примењује у Србији  за  опасан отпад. 

11.1.3 Сакупљање отпада од грађења и рушења 

Тржиште за сакупљање отпада од грађења и рушења (C&D) је подељено између 
јавних и приватних предузећа. Врсте контејнера који се користе за сакупљање  C&D 
отпада су запремине 5 m3, 6 m3, 7 m3, 8m3, 24 m3, 38 m3 , итд.  Правно или физичко 
лице изнајмљује ове контејнере за отпад од грађења и рушења од приватних или 
државним компанија. Контејнер се поставља на договорену локацију и договарају 
се услови одлагања и транспорта отпада. Неки отпад од грађења и рушења заврши 
на допонијама за комунални отпад и користи се као инертни материјал за 
покривање. Значајна количина овог материјала се одвози на нелегалне депоније  
које користе сакупљачи како би уштедели на трошковима транспорта и одлагања.  

Ако изузмемо спашавање неоштећеног материјала које власници могу поново да 
искористе,  рециклажа отпада од грађења и рушења је на самом почетку у Србији . 

35 Ово се углавном може приписати одуству директива о отпаду. Шуша је компанија 
која се бави рециклажом отпада од грађења и рушења (како је приказано  на  Слика  
11-8), а рециклажу врши на захтев клијената. Прерада отпада коју врши ова 
компанија се састоји прво, од сортирања материјала по саставу, а затим сечења 
армираног бетона и дробљења бетона, камена и других чврстих материјала. Након 
дробљена, материјали се одвајају по гранулацији и шаљу на градилишта компаније 
или испоручују клијентима. Овај материјал се користи пре наливања бетона као 
подлога приликом изградње путева, тротоара и плочника, итд. 

                                                      

 

35Асоцијација за управљање чвртим отпадом Грчке и Асоцијација за управљање чврстим 
отпадом Србије (2013):  Могућности и препреке рециклажи у балканским земљама: Случај Грчке и 
Србије, уз финансијску подршку Пројекта ISWA 2012 
www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251 

 

http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3251
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Слика  11-8: Рециклажа грађевинског отпада 

 

 Извор: јавни извор (www.susa.rs/index.php/galerija/tretman-gradjevinskog-otpada/reciklaza-
gradjevinskog-otpada) 

11.2 Резиме процене 

Процена адекватности инфраструктуре земље за сакупљање различитих токова 
отпада дата је у Табела  11-2. Адекватност инфраструктуре за сакупљање је 
оцењивана на скали од 1 до 3, где је: 

 Оцена 1  = садашњи и/или планирани системи за сакупљање отпада су 
неадекватни да обезбеде испуњење релевантих циљева из ЕУ 
Директива; 

 Оцена 2 = садашњи и/или планирани системи за сакупљање отпада 
омогућавају одређени напредак према циљевима ЕУ Директива, али није 
вероватно да ће циљеви бити постигнути. 

 Оцена 3  = постоји адекватна инфраструктура за сакупљање отпада, или 
је чврсто планирана, што ће омогућити испуњење ЕУ Директива. 

Табела  11-2: Процена адекватности инфраструктуре сакупљања 
отпада  

Ток отпада Постојећа инфраструктура Чврсто планирана инфраструктура 

Комунални 
чврст отпад 
(MSW) 

Оцена 1  – већина MSW се шаље на 
депонију и сакупља се као мешани 
отпад (чврст отпад) путем мреже 
комуналних канти које се налазе на 

Оцена 1  – нема чврсто планираних 
измена 
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Ток отпада Постојећа инфраструктура Чврсто планирана инфраструктура 

јавним просторима. Амбалажни отпад  
садржан у комуналном отпаду 
сакупљају оператери система који имају 
дозволу за сакупљање амбалажног 
отпада.  Неки оператери система имају 
уговор са ЈКП да у њихово име  
сакупљају материјал. Неколико општина 
има успостављене одвојене системе 
сакупљања за мали број сувих 
производа и супстанци који се могу 
рециклирати  (углавном ПЕТ и, у мањој 
мери, папир  и картон ).   

Отпад од 
грађења и 
рушења 
(C&D)  

Оцена 2 – успостављени су системи за 
сакупљање и њима управљају приватне 
компаније. Међутим, раздвајање 
материјала за рециклажу на извору је 
ограничено и многи материјали се не 
одлажу на прописан начин. 

Оцена 1  – нема чврсто планираних 
измена 

Амбалажа 
Оцена 3  – системски оператери  
задужени за амбалажни отпад постоје  и 
изгледа да добро функционишу. 

Оцена 1  – нема чврсто планираних 
измена 

Отпад од 
електричне 
и 
електронске 
опреме 
(WEEE) 

Оцена 2 – системи за сакупљање се 
ослањају на мешавину званичних и 
неформалних начина сакупљања. Биће 
потребно много више учинити како би 
се постигао циљ за сакупљање према 
законима ЕУ. 

Оцена 1  – нема чврсто планираних 
измена 

Отпадна 
возила 
(ELVs) 

Оцена 1  – званични системи сакупљања 
су у фази реализације и израде. 

Оцена 1  – нема чврсто планираних 
измена 

 Батерије  
Оцена 1  – не постоје званични системи 
за сакупљање. 

Оцена 1  – нема чврсто планираних 
измена 
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12.0 Адекватност инфраструктуре за 

третман отпада 

12.1 Преглед 

Један од највећих проблема прераде отпада у Србији је велики број дозвола које се 
издају без доказа о томе да ли компаније за прераду отпада заправо и раде. 
Резултат тога је да постоји далеко мањи број компанија које се баве третманом 
отпада, него што би се дало закључити према информацијама које се воде код 
Министарства и/или Агенције. Због тога не постоји поуздана статистика о броју 
погона за третман отпада у земљи који су заиста у функцији.  

12.1.1 Регенерација амбалажног отпада  

Амбалажни материјал који је намењен за рециклажу се третира на следећи начин:  

 У два велика постројења за производњу папира: Авала Ада и Умка, 
укупног капацитета од око 25.000 тона папира годишње. Јако мала 
количина амбалажног папира се извози, али не постоје расположиви 
подаци о тачним количинама извезвеног амбалажног папира. 

 Алуминијумски амбалажни отпад се транспортује у компанију Ball 
Packaging Europe у Београду, чији је производни капацитет око 20.000 
тона или  1,5 милијарди конзерви годишње. Само мала количина 
алуминијума се извози, приближно 10%. 

 Осим уколико није намењена за поновно коришћење, дрвена амбалажа 
се шање у цементаре на спаљивање, као алтернативно гориво.  

 У једном периоду, стаклена амбалажа је прерађивана у фабрици стакла 
у Параћину, док је ова фабрика још радила. Мала количина стаклене 
амбалаже (око 10%) се извози, док се већина шаље на поновно 
коришћење, а стаклене боце се поново пуне пивом у фабрикама пива. 

 ПЕТ амбалажа  је најчешће коришћена амбалажа  у Србији  и постоји 
неколико центара за третман: Greentech, Дени ПЕT  и Брзан Пласт су 
највећи и на њих заједно отпада 90% тржишта. 

 Тетра паковања се третирају у јединој фабрици за ову врсту амбалаже у 
Србији,  Брзан Пласт. 

12.1.2 Третман посебних токова отпада  

Изграђена је следећа инфраструктура за третман/прераду/рециклажу посебних 
токова отпада: 

 Дванаест компанија је регистровано за третман  биоотпада, од којих су 
две цементаре које користе биоразградиви отпад као алтернативно 
гориво. Компанија Modecolo нуди решења за биорекултивацију. 
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 Постоји само пет регистрованих оператера за третман отпадних  возила  
са опасним материјама (16 01 04), али постоји преко 130 оператера  
регистрованих за   третман отпадних возила која не садрже ни течности 
ни опасне материје (16 01 06*). Компанија Sholc из Железника (центар за 
рециклажу) третира отпадна возила према веома високим стандрадима.   

 Постоје три велика оператера која третирају отпад  од електричне и 
електронске опреме (WEEE) – Jugo-Impex из Ниша, SET Рециклажа из 
Београда и Божић и Синови из Панчева. Укупан капацитет ових 
постројења износи преко 40.000 тона годишње (током 2014.године у 
овим постројењима је третирано око 21.000 тона, док су у 2015. години 
ова постројења третирала око 28.000 тона). Детаљан опис њихових 
активности дат је у Одељку  10.1.3. 

12.1.3 Инфраструктура за  третман мешаног отпада 

Погони за сортирање мешаног комуналног отпада постоје у Обреновцу, Лесковцу, 
Јагодини и Новом Саду. Чини се да се ради о постројењима која су пројектована да 
сортирају материјале из мешаног отпада (тј. постројењима за регенерацију 
„прљавих“ материјала). На пример, у погону у Обреновцу, отпад прво пролази кроз 
ротационо сито. У ротационом ситу се врши сепарација органског отпада, воде, 
песка и сличних материјала, а преостали, релативно сув отпад се усмерава у део где 
се ручно врши одвајање конзерви, пластичних кеса, папира, картона за паковање 
млека и алуминијума.  За одвајање метала се користи магнетни сепаратор. Све што 
прође сепарацију се сабија ради лакшег складиштења и продаје. Сепарисан 
органски отпад и преостали материјали се шаљу на локалну депонују Гребача.  

Две депоније у приватном власништву, Јагодина и Лесковац, ваде и балирају 
секундарне сировине  из чврстог комуналног отпада (MSW) и других токова отпада.  

Постоје планови за изградњу једног великог енергетског постројења на отпад у 
Београду .36   

12.1.4 Одлагање отпада 

Отпад се у Србији по правилу одлаже на локалне депоније које, уз мали број 
изузетака, не испуњавају ни најосновније санитране и технолошке стандарде. 
Штавише,  неке од  постојећих  депонија су скоро на истеку свог животног века и 
мораће да се затворе. Србија је 2009. године почела изградњу регионалних 

                                                      

 

36 Свет управљања отпадом (2015) Траже се заинтересовани за велики пројекат ЈПП за 
претварање отпада у енергију и рециклажу у Београду, Србија; Датум објављивања: 16. јануар 
2016.; Доступно на: https://waste-management-world.com/a/interest-sought-for-major-waste-to-energy-
recycling-ppp-in-belgrade-serbia  

https://waste-management-world.com/a/interest-sought-for-major-waste-to-energy-recycling-ppp-in-belgrade-serbia
https://waste-management-world.com/a/interest-sought-for-major-waste-to-energy-recycling-ppp-in-belgrade-serbia
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санитарних депонија које су пројектоване да испуњавају ЕУ стандарде за рад.37 Овај 
одељак даје  кратак преглед депонија у Србији.  

Према подацима добијеним од Агенције за заштиту животне средине, ЈКП су у 
2015. години користила 164  неконтролисане депоније (Слика  12-1). Покривање 
отпада се врши на 117 (72%) од ових депонија, углавном земљом или другим 
интертним материјалом. Од ових 117 локација, коморе се свакодневно покривају 
на само 15 локација, а на 101 депонији само на захтев. Једна од ових депонија се 
покрива у интервалима од по месец дана. 

Депоније се разликују по карактеристикама: 

 34  депоније  су повезане на електричну мрежу;  

 25  депонија   су повезане на водоводну мрежу;  

 10  депонија   су повезане на канализациону мрежу;  

 6  депонија има колску вагу;  

 48  депонија  су извршиле озелењавање унутрашњих саобраћајница;  

 113  депонија има приступ јавним саобраћајницама;  

 33  депоније  имају противпожарну опрему; 

 12  депонија има систем за сакупљање депонијског гаса;  

 18  депонија има платформу за прање возила;  
 22  депоније  имају платформу за истовар отпада;  

 30  депонија  има канале за одводњавање атмосферских падавина; 

 17  депонија  има систем за сакупљање-одводњавање филтрата 
сметлишта; 

 7  депонија третира филтрат сметлишта; 

 124  депоније  нивелишу отпад; 

 83  депоније  сабијају отпад; 

 56  депонија врши дезинфекцију, фумигацију и уништавање штеточина у 
отпаду; 

 2  депоније  имају  заштитне мере против буке; и  

 47 депонија има заштитне мере за свођење на најмању меру растурање 
отпада услед ветра.  

Што се тиче заштите депонија, 61 депонија има рампу и пријавницу на улазу у 
депонију, 58  депонија има ограде, 79 депонија има обезбеђење током дана, 55  
депонија има обезбеђење у три смене, 24  депоније поседује насипе и 158  
депонија  има  ‘зелене појасеве’ (тј. тампон зону) за заштиту околног простора од 
буке, прашине и непријатних мириса.  

                                                      

 

37 Међународна асоцијација за управљање чврстим отпадом (2012) Извештај о стању нације: 
праксе одлагања на депоније и прописи у Србији, децембар  2012. 
www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3141  

http://www.iswa.org/index.php?eID=tx_iswaknowledgebase_download&documentUid=3141
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Комунални отпад се третира на само четири од ових депонија. На једној од њих, у 
Вршцу, отпад се третира физички и хемијски (сабијање отпада и рециклажа – 
производња брикета и пелета од биљних остатака и дрвета, као и амбалаже за јаја 
и еколошких саксија за биљке и цвеће од старог картона и папира). На преостале 
три депоније  (Аранђеловац, Винча и Врање) отпад се третира физичким путем 
(млевење отпада и компактирање на депонијама у Винчи и Врању, а за 
Аранђеловац није било могуће добити додатне информације о врсти третмана који 
се обавља на овим локацијама).  

Слика  12-1: Депонија Винча у Београду  

 
 Извор: јавни извор (www.blic.rs/vesti/beograd/zavrseno-uredenje-deponije-vinca/jyzh3wb) 

У време израде ове студије, Србија је имала осам регионалних санитарних депонија 
које су усаглашене са прописима ЕУ – четири су у приватном власништву, а остале 
су у државном власништву. Депоније које се налазе у Јагодини, Лесковцу, Кикинди 
и Лапову су у приватном власништву, а оне у Ужицу, Пироту, Панчеву и Сремској 
Митровици су у државном власништву. 

Скоро свака општина има проблем са дивљим депонијама. Према подацима 
добијеним од Агенције за заштиту животне средине, 2015. године је постојало 
преко 3.500 дивљих депонија.  Међутим, број дивљих депонија варира пошто се 
оне јако брзо стварају.  

 Кључни проблеми везани за локацију  депонија у Србији су: 

 од укупног  броја  депонија , 12 (7,3%) се налазе на удаљености мањој од 
100 m од села. Ова близина показује рањивост становништва на 
загађење које депонија производи као и на евентуални настанак болести 
које преносе мишеви, пацови и остале животиње које живе на 
депонијама.  

 Двадесет пет депонија (15,2%)  се налази на удаљености мањој од  50 m 
од обала реке, потока, језера или резервоара за воду. Од тога, 14  
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депонија је практично лоцирано на обали реке. Треба напоменути да за 
32 општине (20%), нема евидентираних података о удаљености депоније 
од водних тела. 

 Једанаест депонија (6,7%) је лоцирано на удаљеностима мањим од  500 
m од извора водоснабдевања, а 28 депонија (12,2%) је лоцирано на 
удаљеностима мањим од  1.000 m од извора водоснабдевања. 

Слика  12-2 представља мапу локација депонија које користе ЈКП и локацију дивљих 
и старих депонија.  

Отпад од грађења и рушења се уклања са градилишта, али у већини случајева он се 
нити третира нити поновно искоришћава, већ се само одлаже на нерегулисана 
сметлишта. У неким случајевима, као што је напред наведено, отпад од грађења и 
рушења се користи као интертан материјал  за покривање депонија, док се мала 
количина рециклира. 
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Слика  12-2: Мапа депонија у Србији  

 
 Извор: Агенција за заштиту животне средине 
 www.sepa.gov.rs/index.php?menu=207&id=1007&akcija=showExternal 

http://www.sepa.gov.rs/index.php?menu=207&id=1007&akcija=showExternal
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12.2 Резиме процене 

Процена адекватности инфраструктуре земље, у смислу шта је неопходно да се 
исшпставо и некој земљи,  дата је у Табела  12-1 (а узимајући у обзир да, према 
закону ЕУ, земље не морају да имају све токове отпада третиране у својој земљи). 
Адекватност сваке од побројаних технологија третмана је оцењивана на скали од 1 
до 3, где је: 

 Оцена 1  = садашња и/или планирана инфраструктура  је неадекватна,  
на пример, због неадекватног управљања и одржавања локација што 
може довести до ризика по здравље и  животну средину.  Планиран 
капацитет инфраструктуре за третман остатака отпада може негативно да 
утиче на способност земље да испуни циљеве рециклаже. 

 Оцена 2 = инфраструктура за третман отпада је адекватна, али и даље 
постоје проблеми у вези са управљањем и / или   планираним  
капацитетом. 

 Оцена 3  = инфраструктуром за третман отпада се добро управља и она 
неће негативно утицати  на способност земље да испуни циљеве 
рециклаже. 
 

Табела  12-1:  процена адекватности инфраструктуре за третман отпада   

Ток отпада  / врста 
третмана 

Постојећа инфраструктура  
Чврсто планирана 
инфраструктура   

Одвајање органских 
материја на извору/ 
компостирање/анаеробна 
дигестија 

Оцена 1  – регистровано је 
дванаест компанија за третман 
биоотпада, од којих су две 
цементаре које користе овај 
материјал као алтернативно 
гориво. Компанија Modecolo 
нуди решења за 
биорекултивацију. Нема 
информација о укупном   
капацитету постројења за  
компостирање у Србији.  
Међутим,  с обзиром на велико 
учешће биоразградивог отпада 
у токовима комуналног отпада 
(Одељак 8.1.1), потребан је 
далеко већи број постројења.   

Оцена 1  – нема евидентираних 
планова. 

Мешани отпад /MBT 

Оцена 2 – на три или четири 
депоније постоје постројења  
која врше екстракцију  
производа и супстанци који се 
могу рециклирати из мешаног   
комуналног отпада. Нема 
информација о  учинку ових 
постројења.  

Оцена 1  – нема евидентираних 
планова. 
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Ток отпада  / врста 
третмана 

Постојећа инфраструктура  
Чврсто планирана 
инфраструктура   

Мешани отпад / 
добијање енергије из 
отпада 

Оцена 1  – пећи за цемент 
прерађују (напред описан) 
биоотпад. Нема постројења за 
третман мешаног комуналног 
отпада (чврст отпад  ). 

Оцена 1  –  планирано добијање 
енергије из погона за третман 
отпада у Београду.  

 

Процена адекватности инфраструктуре земље за одлагање отпада дата је у Табела  
12-2. Адекватност ове инфраструктуре  је оцењивана на скали од 1 до 3, где је: 

 Оцена 1  = садашња или планирана инфраструктура за одлагање отпада 
је неадекватна. Повећани су ризици по људско здравље и  животну 
средину од нелегалних/неовлашћених депонија. Укупни постојећи или 
планирани   капацитет за одлагање отпада може да има негативног 
утицаја на способност земље да испуни циљеве рециклаже. 

 Оцена 2 = садашња или планирана инфраструктура за одлагање отпада 
је довољна краткорочно-средњерочно, а ризици по људско здравље и  
животну средину од нелегалних/неовлашћених депонија су сведени на 
минимум.  

 Оцена 3  = адекватна инфраструктура за одлагање отпада – која 
омогућава прописано еколошко управљање отпадом - је успостављњена 
или  чврсто планирана. Постојећа или планирана  инфраструктура неће 
имати негативног утицаја на способност земље да испуни циљеве 
рециклаже. 

Табела  12-2:  Процена адекватности инфраструктуре за одлагање 
отпада   

Врста одлагања Тренутно Чврсто планирана 

Одлагање отпада се 
дешава само на 
депонијама (или 
другим) локацијама 
које обезбеђују 
адекватну заштиту  
животне средине   
заштиту  

 Оцена 1  – изграђено је осам   
санитарних депонија, али 
велике количине отпада се и 
даље одлажу на несанитарне 
депоније или се бацају у 
животну средину.  

Оцена 1  – KfW финансира две  
регионалне депоније. 
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13.0 Управљање опасним отпадом 

13.1 Преглед 

Не постоје постројења за термичку или физичку/хемијску прераду или одлагање 
опасног отпада на депоније у Србији. Постоји само неколико погона за третман 
одређених врста посебних токова отпада, као што су акумулатори, отпад од 
електричне и електронске опреме (WEEE), отпадна уља, итд. 

У последњих 10 година, било је неколико покушаја планирања и изградње 
постројења  за  третман опасног отпада. Иницијативе су генерално подржаване од 
стране ЕУ, преко Европске агенције за реконструкцију (Програм CARDS 2003-2004) и 
Канцеларије  ЕК за предприступну помоћ (IPA). Ове иницијативе су пропадале 
углавном због противљења јавности. Резултат тога је да постројења нису изграђена 
упркос расположивог финансирања на централном нивоу. Ова негативна реакција 
јавности углавном је настајала због одсуства информација, а често је била 
испровоцирана и давањем некоректних или нетачних информација.  Међутим,  
приступ консултацијама јавности се такође може сматрати проблематичним, као и 
политички утицаји на националном и локалном нивоу.38 

Узимајући у обзир садашњу фазу индустријског и економског развоја Србије, 
вероватно ће бити изводљива изградња само једног постројења за интегрално 
управљање опасним отпадом (у време израде ове студије надлежни органи су 
разматрали 40 локација). Политичка подршка за избор локације је од суштинске 
важности. Она мора добити подршку свих партија на националном, регионалним и 
локалним нивоима. Неопходно је да заинтересоване стране добију више 
информација о томе зашто је ова   инфраструктура потребна и да им се пружи више 
информација о природи постројења које треба да буде изграђено. Без такве 
подршке, избор локације ће и даље представљати проблем. Идеално би било 
предложити механизам консултација који би предупредио политичку 
експлоатацију страха код људи, ангажовањем свих страна  у процесу. 

Због непостојања постројења  за  третман и  одлагање опасног отпада, индустрија је 
приморана да привремено складишти или извози опасан отпад на третман у 
овлашћена постројења ОЕЦД.  Међутим, трошкови извоза су толико високи да само 
неколико индустрија може то да приушти. У неким случајевима, привремана 
складишта се користе деценијама. Пошто не постоји законит начин третмана 
опасног отпада у Србији, нагомилане су велике количине, које представљају 
потенцијалну опасност по животну средину  и људско здравље. И док неке 
индустрије предузимају разумне мере и брину о својим ‘привременим’  
складишним погонима, извештаји показују да већина то не чини. 

                                                      

 

38 Национални конвент о ЕУ, Радна група за животну средину (2011) Управљање отпадом и локални 
планови – анализа и препоруке, октобар 2011. 
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Други проблем представља то што се, нажалост, неки опасан отпад одлаже заједно 
са  комуналним отпадом на санитарне депоније  или  дивље депоније.  

Садашња ситуација је критична. Постоје јасни негативни утицаји на животну 
средину  (ваздух, земљиште и велики утицај на квалитет подземних и вода у 
рекама). Према подацима Агенције за заштиту животне средине за 2013. годину, 
база података потенцијално загађених и загађених локација је обухватала 222 
локације, од чега највећи део отпада на нафтну индустрију (42%), затим хемијску 
индустрију (14%), индустрију за прераду метала (12%), електране (8,6%), угља (4,5%) 
и друге индустрије на које отпада преосталих 19%.  

13.2 Резиме процене 

Процена приступа управљању опасним отпадом је дата у Табела  13-1. Адекватност 
расположиве инфраструктуре за складиштење, третман и одлагање је оцењивана 
на скали од  1 до 3, где је:  

 Оцена 1  = припадајућа инфраструктура је неадекватна. 

 Оцена 2 = припадајућа инфраструктура је прихватљива, али изазива 
одређену забринутост. 

 Оцена 3  = припадајућа инфраструктура је адекватна и сврсисходна. 

Табела  13-1: Процена система за управљање опасним отпадом   

Критеријуми  Процена 

Опасан отпад се складишти без ризика по   
животну средину  (WFD, члан 17 - 20) 

Оцена 1  – постоје бројне локације за 
складиштење историјског опасног отпада које 
изазивају забринутост. Поред тога, непостојање 
капацитета за третман опасног отпада у  Србији  
и трошкови његовог извоза на третман доводе 
до тога да компаније настављају да гомилају 
опасни отпад. Многи објекти за складиштење 
су испод стандарда. 

Опасне врсте отпада се могу третирати/ 
одлагати у одговарајућим постројењима било 
у оквиру земље или у другим земљама 

Оцена 1  – у Србији не постоје одговарајућа 
постројења за третман или одлагање опасног 
отпада. Иако је извоз могућ, он је веома скуп и 
захтева сложене административне процедуре 
(тј. представља велико и финансијско и 
административно оптерећење). Ово наводи 
многе компаније да гомилају своје опасне 
отпаде. 
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14.0  Кључна постигнућа 

14.1 Напредак у усвајању законодавних аката   

Уредба о техничким и другим захтевима за грађевински материјал који је намењен 
за употребу у изградњи, реконструкцији, санацији и одржавању инфраструктурних 
објеката јавне намене објављена је у Службеном гласнику РС, бр. 56/15 од 
06.26.2015. године, а ступила је на снагу 7. априла 2015. године. 

Измене и допуне Закона о управљању отпадом и  Закона о заштити  животне 
средине     објављени су у Службеном гласнику РС, бр. 14/2016,  a ступили су на 
снагу 1. марта 2016. године.  

14.2 Напредак у извештавању о комуналном и 
индустријском отпаду и o посебним токовима отпада 

Према подацима добијеним од Агенције за заштиту животне средине, податке о 
комуналном отпаду у 2013. години доставило је 107 јавних комуналних предузећа. 
Ово показује значајан напредак у поређењу са 2012. и 2011. годином када је број 
јавних комуналних предузећа којa су доставила одговарајуће податке износио 51, 
односно 50. 

Побољшано је извештавање о подацима о индустријском отпаду. Број компанја 
које су 2013. године доставиле извештаје износио је 1.400 у поређењу са  1.200 у 
2012. години  и 600 у 2011. години. 

Овај тренд побољшања извештавања се односи и на одређени број других  
посебних токова отпада, пошто све већи број компанија сада испуњава своје 
законске обавезе.  

14.3 Напредак у извештавању и управљању 
амбалажним отпадом  

Индустрија рециклаже је најмађа индустрија у Србији, али то је такође сектор који 
бележи стални раст и напредује. 

Анализом и поређењем извештаја о амбалажи и амбалажном отпаду,   Агенција за 
заштиту животне средине је дошла до следећих закључака: 

 све већи број компанија преноси своје надлежности на националне    
оператере; 

 количина евидентиране амбалаже која се ставља на тржиште расте, што 
показује да се компаније све више придржавају законских обавеза; 

 највећу количину амбалаже која се пласира на тржиште  Србије 
преузимају национални  оператери ; 

 количина амбалажног отпада који је примљен и поново искоришћен 
расте; и 
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 укупна количина примљеног амбалажног отпада је поново искоришћена. 

14.4 Напредак у управљању комуналним отпадом   

Проценат сакупљања отпада из домаћинстава повећан је са 78% у 2013. години на  
80% у 2014. У  2014. години  отворен је нови регионални центар за управљање 
отпадом у Сремској Митровици – Шабац, који покрива близу 200.000 становника. У 
2015.години је такође отворен нови регионални центар за управљање отпадом у 
Панчеву. Србија сада има осам регионалних санитарних депонија, од којих је седам 
усклађено са захтевима ЕУ директива. 

Према подацима добијеним од  Агенције за заштиту животне средине у 2013. 
години дошло је до пада просечнe дневнe количинe комуналног отпада 
генерисаног по глави становника, у поређењу са претходном (2012.) годином, за 
око 7%. Ово показује, пре свега, даље смањење куповне моћи становништва што је 
резултат економске кризе, али такође и већи обим сепарисаног комуналног отпада 
за рециклажу у локалним заједницама. 

14.5 Напредак у сакупљању и третману отпада од 
електричне и електронске опреме (WEEE) 

Највећи успеси у управљању отпадом у Србији су постигнути у сакупљању и  
третману отпада од електричне и електронске опреме (WEEE), где је дошло до 
значајног повећања количине сакупљеног отпада, као и до највећих инвестиција у 
управљању отпадом. 

У 2014.години у фабрици Jugo-Impex отпочео је са радом погон за прераду 
расхладних уређаја капацитета  1.000 дневно (15.000 тона годишње). 

14.6 Напредак у укидању дивљих депонија  

У Србији је 2010. године постојало 4.481 дивљих депонија, а данас је број дивљих 
депонија  смањен на  3.500. 

Општине које су недавно затвориле своје дивље депоније су Топола, Лесковац, 
Горњи Милановац, Нови Сад и Врбас. 

Приликом затварања једне од дивљих депонија у општини Топола 2015.године по 
први пут у Србији је коришћено специјално возило Doppstad. Ово возило је 
мобилни сепаратор за одвајање отпада на локацији: земљиште и декомпонован 
органски отпад се аутоматски одвајају и одбацују, док се отпад као што је папир, 
разне врсте пластике и боце транспортују на регионалну депонију у Лапово, са 
којом Општина Топола има уговоре о сарадњи. Најтежи део овог процеса је 
поступање са органским отпадом биљног порекла. Уколико се овај органски отпад 
остави на локацији, пошто није опасан по околину, процена је да би то смањило 
трошкове затварања депоније за  50-60%. 
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14.7 Уклањање историјског опасног отпада 

 У Србији постоји Програм за уклањање историјског опасног отпада из 
фабрика/индустрија које су у стечају и реструктурирању. У наредном периоду, 
Министарство пољоприврее и заштите животне средине (МПЗЖС) ће трајно и 
безбедно уклонити опасни отпад са 12 локација: Прва искра – Барич,  ECO-gas MGS 
у Шапцу, Вискоза у Лозници, Концерн Петар Драпшин у Младеновцу, ХИ Жупа у 
Крушевцу, ИМТ у Београду, Зорка обојени метали у Шапцу, Зорка Истраживачки 
центар у Шапцу, Утва производња ваздухоплова из Панчева, Минел 
Трансформатори у Рипњу, ПД Ливница у Тополи, ИМТ  култиватори из Тополе и 
фабрика мотора из Књажевца. Не постоје јавно доступне информације о томе како 
ће овај отпад бити трајно и безбедно одложен. 

“Уклањање 818 тона историјског опасног отпада из погона Прве искре у Баричу 
(Слика  14-1), требало би да буде завршено до почетка септембра  2015.године а 
уклањање историјског опасног отпада из ECO-gas MGS у Шапцу требало би 
ускоро да буде завршено”, изјавила је министарка Пољопривреде и заштите 
животне средине  Снежана Богосављевић-Бошковић током посете фабрици Прва 
искра у Баричу. 

Богосављевић-Бошковић је нагласила да је ово само почетак процеса и да ће се 
пројекти за уклањање опасног отпада наставити следеће године. 

Слика  14-1 Складиште опасног отпада у Првој искри у Баричу 

 

 Извор:јавни извор (http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=v&&GalID=171660) 
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15.0 Кључни  проблеми 

Обављене су консултације са 11 заинтересованих  страна ради добијања повратних 
информација о низу важних питања/проблема која су идентификована у оквиру 
Националне процене стања управљања отпадом представљене у претходним 
одељцима (комплетан списак организација које су консултоване налази се у 
Прилогу A.1.0). Табела  15-1 садржи кратак приказ кључних проблема који се морају 
решавати што би допринело да Србија побољша ниво услуга управљања отпадом, 
како би оне биле усаглашене са захтевима утврђеним у ЕУ acquis за управљање 
отпадом. Ова важна питања чине полазну тачку за израду Плана за достизање 
циљева (Roadmap) и припадајућих препорука  (Одељак  16.0). 

Табела  15-1: Кључни проблеми са резимеом коментара 
заинтересованих страна  

Бр. Проблем 

Регулаторна питања 

1 Многе  депоније  не испуњавају услове из Директиве о депонијама. 

2 
Многе  депоније , нпр.  неконтролисане депоније   за   комунални отпад  пуштене су у рад без  
употребних дозвола и адекватних техничких пројеката. 

3 Санкције се не примењују или не спроводе у потпуности. 

4 Покривеност сакупљања отпада од стране ЈКП је далеко испод 100%. 

Законодавство 

1 Премостити јаз у транспоновању ЕУ acquis. 

Планирање управљања отпадом 

1 План би морао да буде усклађен са чланом 28. 

2 
Нису планиране измене у системима за сакупљање комуналног/отпада из домаћинстава у 
будућности. 

3  Неадекватно  просторно планирање  за  регионалне депоније . 

4 Недостају неки  регионални  и  локални  плански документи. 

5  Недоследности  између  регионалних  и  локалних  планова. 

6 Одсуство ангажовања заинтересованих страна у изради  планова. 

Административни капацитет 

1  Неадекватни ресурси инспекцијских органа. 

2  Неадекватна обука државних службеника, нарочито на локалном нивоу. 

3 Недостатак особља и потребних вештина у државним агенцијама. 

4 
Недовољни финансијски и институционални капацитети јединица локалне самоуправе за 
управљање отпадом. 

5 Не постоји национални форум за размену  знања  и  искуства. 

Подаци 
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Бр. Проблем 

1 Подаци које достављају ЈКП  нису прецизни (нису увек засновани на измереним количинама). 

2 Проблеми са добијањем тачних података о производима који се пласирају на тржиште. 

3 Непостојање података који омогућавају мониторинг учинка. 

Циљеви и  хијерархија управљања отпадом 

1 Хијерархију није могуће имплементирати, пошто је инфраструктура неадекватна. 

2 Недостатак инфраструктуре за третман отпада  /већина отпада завршава на депонијама. 

3 Нема утврђених циљева за рециклажу/поновно коришћење комуналног отпада. 

4 Неадекватан ниво опреме за сакупљање комуналног (чврстог) отпада. 

5 
Непостојање званичних система за посебне токове отпада/рециклажна постројења раде 
далеко испод својих капацитета. 

6 Недовољно развијена рециклажна дворишта. 

7 
Хијерархија отпада није прописно примењена у Београду, где постоје планови за велико 
постројење за добијање енергије из отпада, пре него што су максимално искоришћене 
могућности за поновно коришћење  и рециклажу. 

8 Нема успостављених циљева за рециклажу/регенерацију отпада од грађења и рушења (C&D). 

Повраћај трошкова за комунални отпад 

1 
ЈКП  не наплаћују пуну цену коштања за сакупљање, транспорт,  складиштење, третман и   
одлагање отпада. 

2 
Приоритети диктирају да удео прихода од локалних пореза намењен отпаду буде сувише 
мали да подстакне промене у услугама. 

3 
Недостатак јасних смерница које се тичу финансијских импликација планова по локалне 
самоуправе. 

 Одговорност произвођача  

1 Постоје „слободни стрелци“ на тржишту који не плаћају порезе за заштиту животне средине.  

2 Непостојање механизма за испуњење кључних циљева  за  отпадна возила. 

3 Непостојање механизма за испуњење кључних циљева  за  батерије. 

Управљање опасним отпадом  

1 
Неадекватно управљање опасним отпадом / проблеми у припреми постројења за управљање 
опасним отпадом. 

2 
Не постоје постројења за третман фармацеутског отпада. Исто тако, инфективан медицински 
оптад се одлаже на комуналне депоније након третмана, без информација о томе да ли 
испуњава критеријуме за пријем на депонију. 

3 
Изгледа да се историјски опасни отпад складишти на неограничен временски период, због 
неадекватних средстава за управљање ове врсте отпада. 
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2. ДЕО:  ПЛАН ЗА 
ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА ЗА 
УНАПРЕЂЕЊЕ УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ 
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16.0 План за достизање циљева 

управљања отпадом 

Овај План за достизање циљева (управљања отпадом) следи, по својој структури, 
Одељке који се разматрају у оквиру Националне процене стања управљања 
отпадом, и разматра проблеме који су идентификовани у оквиру ове процене. Та 
питања се разматрају у оквиру релевантних Одељака у даљем тексту. Није 
једноставно ‘издвојити’ неке од тих проблема. То је зато што системи управљања 
отпадом имају системски карактер, са повратним информацијама, међусобним 
везама и тако даље, и тако би неки ‘проблеми’ могли да потпадају под више 
различитих поглавља. У Пројектном задатку за овај пројекат се захтевало да се 
испита разматрање алтернативних мера за бављење проблемима који су 
идентификовани. Ми смо настојали да разрадимо ове алтернативе у складу са 
широким поглављима под којима су ти проблеми идентификовани као део 
Националне процене стања управљања отпадом. Да смо морали да истражимо те 
алтернативе за сваки идентификовани проблем, ово излагање би било изузетно 
дугачко.  

У принципу, потребно је позабавити се свим од тих идентификованих проблема. 
Пошто је то тако, давање предности неким поступцима над другима је од мањег 
значаја него да се осигура организовање паметног редоследа догађаја: потребно је 
да се неке ствари догоде пре осталих. То питање какав треба да буде редослед 
датих препорука је изложено у Одељку 17.0. 

У одељцима у даљем тексту, излажемо следеће под појединачним потпоглављима:  

 шта су кључни проблеми; 

 разлози због којих ови проблеми постоје; 

 могући алтернативни приступи за решавање тих проблема; и 

 наши препоручени приступи решавању проблема. 

Као што је напоменуто у Одељку 3.0, први нацрт препорука је расправљан на 
састанку са МПЗЖС пре него што је шире подељен са заинтересованим странама 
пре почетка националне радионице, која је одржана у Београду у октобру 2016. Та 
радионица је искоришћена да се прибаве додатне повратне информације о 
кључним препорукама садржаним у одељцима у даљем тексту. Те препоруке, и 
неке од са њима повезаних дискусија, су потом дотеране и проширене како би 
одразиле примљене повратне информације.    

При крају овог Плана за достизање циљева, назначили смо, тамо где је то могуће и 
примерено, трошкове везане за програм мера који смо предложили. Нема много 
смисла да се то ради на примципу ‘проблем по проблем’ из разлога који су већ 
наговештени: циљ је да се разради један утемељен систем кроз решавање 
широког низа проблема, тако да утицај конкретних мера не може увек тако лако да 
се разлучи. 
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Национална стратегија за управљање отпадом за период 2010.-2019. године је сама 
идентификовала низ проблема: 

“…недостатак инфраструктуре за третман и одлагање отпада, 
заједничко одлагање комуналног и опасног отпада из домаћинстава, 
недостатак података о саставу и токовима отпада, одсуство објеката 
за складиштење, третман и одлагање опасног отпада, одсуство 
засебног сакупљања и третмана медицинског отпада, загађење отпадом 
земљишта, површинских вода и подземних вода.” 

Нажалост, већина ових проблема је и даље врло евидентна. Учињен је недовољан 
напредак откако је та стратегија разрађена, мада је повећано засебно сакупљање 
амбалаже и неких других фракција, и мада су изграђене неке регионалне депоније.  

Како се крајњи циљеви за управљање отпадом померају нагоре по хијерархији – а 
то чине по предлозима Комисије за ревизије Оквирне директиве о отпаду, 
Директиве о амбалажи и амбалажном отпаду, и осталих Директива поред њих – 
тако вероватноћа да системи управљања отпадом могу да се пројектују ‘одозго 
надоле', и да се решавају кроз реализацију капиталних пројеката, постаје све мања. 
Биће потребно да тај приступ управљању отпадом као ресурсу размотри како 
најбоље да се сакупљају отпадни материјал и производи с намером да се поново 
користе, припреме за поновно коришћење, или рециклирају, пре било каквог 
разматрања о томе како они могу да се третирају као резидуални отпад. Следи да 
ће у будућности прогресивна реконфигурација система сакупљања бити критична, и 
да је потребно да се ово прилагоди локалним ситуацијама. 

Такође следи да се, када су у питању капитални пројекти, фокус удаљује од великих 
капитално интензивних пројеката који су се типично користили за третман 
резидуалног отпада и да се иде све више у правцу: 

1) система за засебно сакупљање отпадног материјала и производа који 
олакшавају њихово поновно коришћење, припрему за поновно 
коришћење и рециклирање; 

2) предузећа / објеката који се баве поновним коришћењем / припремом за 
поновно коришћење; 

3) третмана засебно сакупљаних биоотпада и, када их шеме сакупљања 
захтевају (а ово треба да се сматра питањем на које треба да се одговори у 
локалном, а не у националном контексту, зависно од природе система 
сакупљања који ће се користити), објеката за сортирање; и 

4) предузећа која се баве локалном прерадом материјала који се сакупљају 
за оправку, или рециклирање. 

Тачна природа и локација ових ставки не може да се идентификује у једној студији 
попут ове, али могу да се дају индикативне потребе. Међутим, оно што је потребно 
да се догоди кроз овај План за достизање циљева, јесте да је потребно да се услови 
за развој таквог система учине могућим, да је потребно да се повећа капацитет за 
покретање пројеката такве природе и да се начини на које ће се осигурати да такви 
пројекти буду финансијски одрживи учине безбеднијим. 
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16.1 Регулаторна питања 

16.1.1 Који су то проблеми? 

Анализа регулаторне инфраструктуре у Србији је навела на проблеме који су 
изложени у Табела 16-1. 

Табела 16-1: Проблеми везани за регулаторна питања 

Бр. Проблем 

1 Многе депоније нису у складу са Директивом о депонијама отпада. 

2 
Многе депоније, нпр. неконтролисане депоније за комунални отпад, су пуштене у рад без 
дозвола за рад и адекватних техничких пројеката. 

3 Санкције се не примењују или извршавају у потпуности. 

4 
Обухваћеност прикупљањем од стране јавних комуналних предузећа (ЈКП) је знатно испод 
100%. 

 

16.1.2 Зашто постоје ови проблеми? 

У Србији постоји 16 региона за управљање отпадом: постоји 8 регионалних 
депонија, од којих су 7 санитарне депоније које задовољавају стандарде ЕУ. 
Уколико се комунални чврсти отпад (MSW) (и неопасан индустријски отпад, и отпад 
од изградње и рушења) исправно одлаже, он треба да заврши на санитарној 
депонији, али јасно, нема довољно обезбеђених таквих депонија у земљи. У 
одсуству санитарних депонија, онда се у великим деловима земље одлагање 
обично обавља на неконтролисаним депонијама (од којих су општине користиле 
164 у 2015. години), или на једној од неких 3.500 дивљих депонија. Постоји хитна 
потреба да се изгради мрежа санитарних депонија које могу да служе целој земљи.  

Мада су прописи установљени, нема довољно контроле и инспекције, а санкције за 
непоштовање прописа се не спроводе. У одсуству оваквог делотворног 
спровођења, непоштовање прописа ће онда остати као проблем. Постоји 
забринутост, у том погледу, да правосудна служба тренутно показује недовољно 
разумевања за питања која се односе на казнена дела против животне средине. 

Корисно је размотрити колико дуго ова ситуација упорно траје. У стратегији из 2009. 
године је напоменуто, о стратегији из 2003. године: 

Према Националној стратегији управљања отпадом из 2003. године, 
утврђено је да се затворе и рекултивишу постојећа сметлишта и да се 
изгради 29 регионалних санитарних депонија, са центрима за одвајање 
отпада који може да се рециклира и трансфер станицама. На територији 
АП Војводине, разрађен је предлог за микро локације на основу геолошких, 
хидролошких и инфраструктурних критеријума, у складу са Стратегијом 
и Студијом просторног размештаја регионалних депонија и трансфер 
станица. До децембра 2009. године, ти установљени региони за 
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управљање отпадом су у неким случајевима организовани на другачији 
начин него што је то предложено у Националној стратегији из 2003. 

Јасно је да је ово проблем који, коначно, треба да се разреши. 

Што се тиче покривености званичним службама за сакупљање, мада то очигледно 
није регулаторно питање, оно има регулаторне последице. Уколико се отпад не 
сакупља, онда у принципу, о прописном управљању тим отпадом у ствари одлучује 
оно што приватне заинтересоване стране одлуче да ураде са својим отпадом. То 
није само случај у оним деловима земље где је инфраструктура непотпунија, ово 
има последице по животну средину као резултат недостатка опција за прописно 
управљање отпадом. Према извештају Европске комисије о напретку Србије за 
2014. годину, стопа сакупљања из домаћинстава – тј. број домаћинстава која 
добијају званичну услугу сакупљања отпада – је порасла са 78% у 2013. на 80% у 
2014. години. 

16.1.3 Алтернативни приступи овим проблемима 

Од фундаменталне је важности да се проблем незаконитог одлагања елиминише у 
мери у којој је то разумно могуће. Има релативно мало алтернативних приступа 
овом проблему, мада, када је у питању стално спровођење закона, мора да се 
размотри равнотежа између нивоа активности на спровођењу закона и изречених 
мандатних казни. У принципу, тај приступ мора да се заснива на следећим крајњим 
циљевима: 

1) идентификација погодних локација за, и изградња санитарних депонија; 
2) паралелно, спровођење коришћења само одобрених депонија 

(санитарних плус оних бољих које су одобрене) појачавањем инспекције и 
активности на спровођењу закона и покретањем санкција против 
незаконитих оператера; 

3) планирање затварања неодобрених локација, и идентификовање захтева у 
смислу санације и затварања; 

4) како санитарне депоније буду почињале са радом, затварање 
несанитарних одобрених депонија, узимајући у разматрање потребу за 
санацијском активношћу; и 

5) спровођење напора да се осигура да се отпад шаље само на санитарне 
локације, уз захтевање од оператера санитарних локација да наплаћују 
пуне афтеркер трошкове (афтеркер трошкови обухватају сталне трошкове 
за активно управљање локацијом након што се она затвори – овај период 
може да траје много деценија). 

У смислу спровођења закона, Инспекторат за животну средину унутар МПЗЖС је 
одговоран за спровођење санкција везаних за животну средину и инспекцију 
објеката за које је Одељење за управљање отпадом издало дозволе. Међутим, 
неке дозволе издају општине или аутономна покрајина, и општине такође обављају 
инспекцију таквих објеката. Узимајући у обзир улогу и интерес који општине 
евентуално имају у осигурању да неки објекти остану отворени, онда иницијатива 
да се предузму мере спровођења закона против таквих локацијаможе да буде 
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смањена. Било би пожељно да издавање дозвола и инспекција свих депонија (и све 
остале инфраструктуре у некој дефинисаној групи, као што су оне локације за које 
се захтевају дозволе по Директиви о индустријским емисијама), буду у оквиру 
надлежности једног Одељења / Инспектората. Ово би смањило потенцијал за сукоб 
интереса на локалном нивоу, и смањило би потенцијал за просторно одступање у 
приступу издавању дозвола, инспекцији и спровођењу закона.   

Такође би требало предвидети да се узме у разматрање улога општинских 
инспектора. Није у потпуности јасно – зато што општински инспектори имају своје 
сопствене одговорности које се односе на комунални и грађевински отпад – где 
почињу и где се завршавају одговорности различитих инспектора. У овом контексту, 
разумно је да се улога општинских инспектора врло јасно дефинише, и да се 
ограничи на области делатности у којима постоји јасна основа за локалну 
инспекцију. Постојећи делокруг – управљање комуналним отпадом и отпадом од 
изградње и рушења – је исувише широк и нуди превише простора за настанак 
сукоба у инспекцијској делатности општинских инспектора (нпр. зато што ће 
општине вероватно обављати инспекцију објеката које оне користе и стога имају 
интерес да задрже трошкове ових објеката на што је могуће нижем нивоу). Осим 
тога, неуједначен је квалитет дозвола које се израђују и није увек нарочито висок; 
на пример, једна заинтересована страна је ставила примедбу да је било ‘много 
“слободног кројења”’, и да недостаје разумевање о томе шта је намеравана сврха 
издавања дозвола за отпад. 

Стога се предлаже да је потребно јасно у закону одредити специфичне околности 
где има смисла имати општинске инспекторе, са централном инспекцијском 
службом (са регионалним службеницима) која ће бити одговорна за већину 
инспекцијске делатности. 

Што се тиче сакупљања комуналног отпада, крајњи циљ би требало да буде да се 
територија комплетно покрије што је више могуће. Било би паметно да се 
дефинише шта значи ‘покривеност’ у овом контексту, узимајући у обзир да би 
системи за најудаљенија подручја могли да буду другачији у односу на оне у 
урбаним подручјима.   

16.1.4 Препоручене мере 

Препоручују се следеће мере: 

1) према Закону о управљању отпадом, локална самоуправа ће сачинити 
листу свих незаконитих депонија на својој територији – тј. локација које 
нису у складу са условима који су наведени у Закону – до 2017. (тј. годину 
дана након што је Закон ступио на снагу). По Закону, од јавних комуналних 
предузећа која тренутно управљају несанитарним 
депонијама/сметлиштима се такође захтева да припреме планове за 
адаптацију објекта најкасније до 31. децембра 2017. У овим плановима је 
потребно да се наведу све корективне мере за које оператери сматрају да 
су неопходне како би се осигурало да дата локација буде у складу са 
условима наведеним у Закону. Надлежне власти (или аутономни регион) 
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ће размотрити те планове до краја 2018. и одлучити да ли неки објекат 
може да настави да функционише након реализације предложених 
адаптација, или да ли дата локација мора комплетно да се затвори. Та 
идентификација неусаглашених локација и израда планова адаптације 
представљају кључни корак у задатку решавања проблема одлагања на 
депоније у овој земљи и он би требало да се обави као питање 
приоритета. 

2) Закон о управљању отпадом захтева да до 2019. локална самоуправа, 
радећи самостално или у партнерству, идентификује одговарајуће 
локације за објекте за складиштење отпада, третман и одлагање. У оквиру 
овог процеса, требало би размотрити, на националном нивоу, адекватност 
обезбеђења санитарних локација широм Србије (просторно) путем 
локација које се сматрају одговарајућим за функционисање у будућности. 

3) По Закону о управљању отпадом, локална самоуправа мора, до 2018. 
године, да идентификује и припреми пројекте рехабилитације / санације 
како би решиле све нерегулисане депоније на свом подручју. Санацијске 
мере треба да се пројектују, зависно од величине, локације и састава 
отпада на датој локацији. Планови рада и трошкови за затварање дивљих 
сметлишта/постојећих депонија могу да се разраде након одговарајућих 
истраживања. Генерално, могу да се разликују три приступа: 

a. уколико је нека локација мала и још увек није проузроковала било 
какве утицаје на површинске воде или подземне воде, можда је 
мање скупо да се тај одложени отпад однесе на неку другу (нову) 
депонију. Ти трошкови зависе од количине коју треба транспортовати 
и растојања до те пријемне депоније. Овим могу да се уштеде 
трошкови везани за дугорочни мониторинг таквих локација пошто је 
отпад уклоњен. 

б.   рекултивација може да буде још једна опција. Ово може да укључује   
компактирање тог отпада; покривање глином; даље покривање плодном 
земљом; и пејзажно уређење (коришћењем траве, дрвећа, итд.). Било би 
потребно поставити бунаре за мониторинг подземних вода и захтевао би 
се редовни мониторинг. Потребно је размотрити одговарајуће приступе 
сакупљању и спаљивању гаса / рекуперацији енергије на принципу од 
локације до локације; и 
в.  неопходне су свеобухватније санацијске мере уколико је дата 
депонија контаминирала, или ће вероватно загадити, подземне воде 
услед одлагања отпада (што је нарочито вероватно у случају опасних 
индустријских отпада). 

4) За оне општинске локације за које се сматра да могу безбедно да 
функционишу у будућности, потребно је да се предузму неопходни радови 
на унапређивању што је пре могуће након 2018. како би се осигурало да 
оне нуде неопходну заштиту животне средине и људског здравља. Ово је у 
складу са једним од кључних крајњих циљева из Националне стратегије 
апроксимације у области животне средине у којој је наведено да ће 90% 
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становништва бити покривено потпуно усаглашеним депонијама за 
комунални чврсти отпад до 2020. 

5) Што се тиче свих осталих локација које нуде неадекватну заштиту животне 
средине, њих је потребно затворити како би се обезбедило да преостале 
локације буду пријемници отпада који се одлаже. Потребно је да се ово 
дешава паралелно са, а не пре, радова на њиховом унапређивању, како се 
не би погоршали постојећи проблеми. У Закону о управљању отпадом се 
наводи да ће надлежно тело предузети одговарајуће мере како би 
осигурало затварање несанитарних депонија за које је донета одлука да се 
дата локација затвори. 

6) Требало би спречити појаву нових дивљих локација кроз активност 
спровођења закона циљану на превознике отпада и (где је то битно) 
оператере дивљих локација. У оквиру Закона о управљању отпадом, 
требало би размотрити примену ретроактивних новчаних казни за 
незаконита одлагања на депоније / функционисање незаконитих 
депонија. 

7) Од оператера депонија би требало да се захтева да установе накнаде на 
такав начин да се покрију сви њихови трошкови, укључујући и афтеркер 
трошкове, у складу са Директивом о депонијама. Ово је у складу са 
крајњим циљем Националне стратегије апроксимације у области животне 
средине да се постигне пуна надокнада трошкова најкасније до 2022. и са 
краткорочним приоритетима из Пост-скрининг документа да се критички 
размотре системи финансирања управљања отпадом. 

8) Потребно је дати приоритет потреби да се постигне 100% покривеност 
становништва услугом сакупљања отпада ради смањења потенцијала за 
незаконито бацање отпада. У настојању да се постигне ова цифра, требало 
би размотрити неку диференцијацију широм подручја са различитим 
густинама насељености. Ово би омогућило да се примене рентабилна 
решења, прилагођена локалним околностима.  

16.2 Законодавство 

16.2.1 Који су то проблеми? 

Анализа законодавства у Србији (није предузета комплетна провера 
хармонизације) је довела до идентификације проблема из Табела 16-2. 

Табела 16-2: Проблем који је Идентификован у вези са законодавством 

Бр.  Проблем 

1 Остало је да се попуне правне празнине у транспоновању acquis-а. 
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16.2.2 Зашто је ово проблем? 

Од земаља које настоје да приступе Европској унији се очекује да усвоје приступ по 
коме се специфичности Директива транспонују у законодавство, и да осигурају да 
се законима да смисао кроз одговарајуће мере примене (о чијем је планирању, по 
принципу супсидијарности, земљама дозвољено да саме одлучују). У случају 
Србије, остали су неки значајни пропусти у погледу разних кључних Директива када 
је транспоновање у питању (на пример, циљеви Оквирне директиве о отпаду 
(2008/98/ЕК)), мада се комплетно транспоновање кључних Директива очекује да 
буде постигнуто до 2018. (видети напред). Тачан механизам за комплетно 
транспоновање ће се одредити у контексту ревизије Националне стратегије 
управљања отпадом и припреме Интегрисаног плана управљања опасним отпадом 
(оба та документа се разрађују у време ове процене).  

16.2.3 Препоручене мере 

У пракси, уколико Србија хоће да приступи ЕУ, нема друге алтернативе него што су 
мере које се препоручују у даљем тексту: 

1) да доврши транспоновање Директива ЕУ у законодавство. 
2) Да уведе мере примене које су осмишљене тако да се постигну резултати 

тих Директива, укључујући и оне који су поменути у оквиру овог Плана за 
достизање циљева.  

У Пост-скрининг документу се наводи да би комплетно транспоновање Директива 
ЕУ у српско законодавство требало да се заврши до 2018. и да ће примена свих 
Директива бити финализирана до 2034. 

16.3 Планирање управљања отпадом 

16.3.1 Који су то проблеми? 

Анализа планирања управљања отпадом у Србији указује на известан број 
слабости, како је приказано у Табела 16-3. 

Табела 16-3: Проблеми везани за планирање управљања отпадом 

Бр. Проблем 

1 Потребно је да се план учини конзистентним са чланом 28. Оквирне директиве о отпаду. 

2 
Не планирају се никакве будуће промене система сакупљања комуналног отпада/отпада из 
домаћинстава. 

3 Неадекватно просторно планирање за регионалне депоније. 

4 Недостају неки регионални и локални плански документи. 

5 Неконзистентности између регионалних и локалних планова. 

6 Одсуство ангажовања заинтересованих страна у разради планова. 
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16.3.2 Зашто постоје ови проблеми? 

У мери у којој Србија има план управљања отпадом (НПУО) којим се настоји да се 
задовоље захтеви из члана 28. Оквирне директиве о отпаду, онда би такав План 
могао да се сматра да се састоји од: 

1) Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр. 36/09); 
2) Стратегије управљања отпадом за 2010.-2019. (која се тренутно ревидира); 
3) регионалних планова (Стратегија је дефинисала 16 региона); 
4) повезаних локалних планова за управљање отпадом; и 
5) докумената о просторном планирању. 

У време писања овог документа, није било јасно колико је комплетан тај 
‘сет’планова, али се сматра да они нису комплетни. 

Сасвим независно од чиненице да нема комплетног сета докумената, Стратегија 
пати од следећег: 

1) хијерархија није правилно протумачена, нарочито у погледу прикладног 
нагласка на рециклирање и компостирање насупрот рекуперацији 
енергије; 

2) недостају квалитетни подаци. То питање података се детаљније разматра у 
Одељку 16.5. у даљем тексту; 

3) неадекватно разматрање врста услуга сакупљања које су евентуално 
потребне да би се испунили релевантни циљеви; 

4) недостатак смерница за општине у смислу шта треба да буде у њиховим 
сопственим плановима; 

5) нејасноће око природе и форме предвиђених 12 регионалних центара; и 
6) одсуство јасних смерница у погледу критеријума за локације објеката. 

Поред тога, мада НПУО садржи позивање на спречавање настанка отпада, нема 
јасног постављеног програма спречавања настанка отпада. Другим речима, има 
мало у смислу опредељења у овом правцу.  

Што се тиче регионалних депонија, у Националној стратегији се напомиње: 

Потенцијалне локације за регионалне центре за управљање отпадом, 
критеријуми и смернице за њихово оснивање ће се планирати кроз 
просторне планове, док ће коначне локације бити одабране након 
истражних радова и обављања поступка процене утицаја на животну 
средину. Нарочито је важно да се донесу нови критеријуми за оцену и 
избор локација депонија у складу са Директивом ЕУ 99/31/ЕК о депонијама, 
пошто је тренутни правилник застарео. 

Указано је да се регионалне депоније не дефинишу кроз урбанистичке и просторне 
планске документе како је потребно и да могуће локације нису детаљно истражене 
са техничког становишта (на пример, нема истраживања о близини подземних 
вода, расположивим приступним путевима, итд.). Као резултат тога, има 
регионалних депонија које нису изграђене због проблема са њиховом локацијом. 
Надаље, у оквиру региона, постоји проблем у погледу тога како се договорити, 
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широм општина, око локације регионалних депонија. Ово, због тога, изгледа да 
зауставља изградњу инфраструктуре депонија.  

У процесу локалног и регионалног планирања, мада прописи захтевају ангажовање 
заинтересованих страна, у пракси, ово често недостаје у изради планова. Ово би 
могло да буде, делимично, услед недостатка интереса, али такође може да буде 
случај да недостају напори да се спроведе аутентичан консултативни процес унутар 
релевантних државних управа/министарстава.  

Питање регионализације је питање које изгледа да годинама преокупира Србију. У 
Стратегији се говори о регионима и регионалној инфраструктури, и дефинисано је 
26 региона, па ипак се чини да ти региони нису чврсто конституисани. У Стратегији 
се наглашава шта треба да буде садржано у плановима локалне самоуправе, али 
такође изгледа да се наводи ‘визија’ за регионалне центре за управљање отпадом у 
будућности. Ово лако може да доведе до конфузије, и иде у правцу приступа 
процесу планирања одозго-надоле (и оставља отворено питање око тога шта је 
остављено за локалне самоуправе да планирају).  

У смислу консултација, било би паметно укључити заинтересоване страна (не само 
због проблема који изгледа да су се појавили у смислу одређивања локација 
објеката) како се ти планови разрађују. У одсуству таквог ангажмана, потребна 
изградња објеката ће вероватно бити поздрављена уз већу сумњичавост него што 
би то иначе био случај: тај процес консултација је често прилика да се 
заинтересоване стране и становници едукују и информишу о разлозима за, и 
приликама које проистичу из, дате мере која се предузима. Претпостављамо да 
активнији приступ затварању незаконитих локација могу такође да поздраве 
погођене заједнице. 

16.3.3 Алтернативни приступи проблемима 

Као и са транспоновањем, не постоји алтернатива обезбеђењу да план управљања 
отпадом буде у складу са чланом 28, и да постоји уведен програм спречавања 
настанка отпада.  По нашем мишљењу, паметно је да се програм спречавања 
настанка отпада интегрише у оквир процеса планирања управљања отпадом 
уместо да се држи засебно. Ово би требало да обезбеди да се спречавању настанка 
отпада предвиди статус који заслужује у хијерархији. 

Било би од помоћи, по нашем мишљењу, уколико би било јасно шта се очекује да 
се обухвати планирањем на националном нивоу, а шта би требало спровести пре на 
локалном нивоу. Требало би размислити које одлуке треба да се доносе на 
националном, регионалном и локалном нивоу. Ово такође захтева јасан концепт 
улоге регионализације, уколико она заиста постоји у Србији. У Стратегији се говори 
о регионалним депонијама, и центрима, па ипак су заинтересоване стране такође 
заузеле став да постојећи региони нису довољно избалансирани у смислу отпада 
којим управљају.  

У принципу, осим најстратешкијих одлука на националном нивоу (а ми можемо да 
додамо – сада – затварања депонија и изградње нових локација у оквиру овога, као 
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и објеката за опасан отпад и медицински отпад), у националној стратегији треба да 
се одреди правац пута. У њој треба да се наведе, до извесног степена детаља, који 
делови члана 28. у Плану треба да се разматрају на ком нивоу. Добар пример где 
Стратегија то чини је у погледу критеријума за локације и одлука о одређивању 
локација, које она делегира другима. Имало би смисла размотрити шта је потребно 
да се уради на ком нивоу, тако да ти планови узети заједно задовоље члан 28. 
Оквирне директиве о отпаду. Ово би требало размотрити ради: а) свођења 
дуплирања на минимум; и б) обезбеђења да се праве одлуке доносе на исправном 
нивоу. Постоји тенденција, на пример, да се заузме став да неки регионални план 
треба да покрене локални план, али може да има више смисла – у контексту 
кретања отпада навише по хијерархији – за региони одговоре – у смислу 
инфраструктурних потреба – на оно што локалне самоуправе планирају у погледу 
сакупљања. 

Питање одређивања локација објеката је важно питање. Опасност лежи у томе што 
се само урбанистички и просторни плански документи посматрају као одговарајуће 
место за утврђивање критеријума за локације, па се сама одлука о локацији увек 
одлаже, или одбија. Овде постоје неке опције: 

1) одлуке о одговарајућим локацијама се доносе на националном нивоу. Ово 
ће вероватно удаљити локалне заједнице; 

2) Критеријуми за локације су јасно наведени на националном нивоу. 
Захтеви за капацитет се утвтрђују за сваки регион, при чему су региони 
јасно дефинисани. Овим регионима би се онда дао задатак да 
идентификују одговарајуће локације како би задовољили тај капацитет; и 

3) Под условом да се предузму одговарајућа истраживања како би се 
идентификовале одговарајуће локације, локације треба распоредити у 
урбанистичкој и просторној планској документацији, са такође утврђеним 
критеријумима за локације, тако да они који граде могу да иступе са 
алтернативним предлозима за локације. Недостатак овог приступа је што 
он у ствари оставља да ова одлука ‘виси’ између националног и локалног 
нивоа. Локалне самоуправе ће, узевши све у обзир, настојати да избегну 
да буду домаћини тих локација, осим уколико не постоји јасан разлог 
зашто треба да буду (домаћини). 

Ово друго се чини да највише обећава. То би и даље, највероватније, доводило до 
тога да локалне самоуправе унутар сваког региона настоје да избегну да буду 
домаћини нових објеката. Стога би требало размотрити мере које делују тако да 
подстичу прихватање локација од стране домаћина. На пример, могао би да се 
користи неки мали намет за финансирање пројеката у близини дате локације као 
признање неугодности које имају локални становници. Приоритизација затварања 
нелегалних локација у локалним самоуправама домаћинима такође може да буде 
од помоћи.  

Што се тиче консултација, има много начина на које они који разрађују планове 
могу да се укључе у консултације изван званичног процеса стратешке процене 
утицаја на животну средину (SEA) (који има тенденцију да буде покретан процесом 
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и технички је по природи). Јавни састанци, анкете, фокус групе и коришћење 
друштвених медија и комуникација заснованих на Wебу су све начини на које 
заједнице и заинтересоване стране могу да се укључе у процес планирања. Ово би 
требало да помогне подизању свести о управљању отпадом као проблему, и као 
прилици, и да унапреди разумевање природе одлука које је потребно да се донесу. 

Укратко, одсуство једног комплетног плана управљања отпадом крајње отежава 
сигурност да ће пракса управљања отпадом, у будућности, бити усклађена са оним 
што захтева Европска унија. Одсуство комплетног преношења националног плана 
на локални ниво такође чини мање вероватним да ће национално законодавство 
бити преточено у деловање на локалном нивоу.  

16.3.4 Препоруке 

Укратко, препоруке су следеће: 

1) Национална стратегија управљања отпадом треба да се поново разради (и 
можда преименује, ради јасноће) да би била у потпуности у складу са 
чланом 28. Оквирне директиве о управљању отпадом. Ова препорука је у 
складу са краткорочним и средњорочним крајњим циљевима из Пост-
скрининг документа. Измене стратегије ће бити извршене у 2016. години, 
са новом Стратегијом управљања отпадом – која треба да покрије период 
од 10 година– која је планирана да буде разрађена пре 2020. (тј. током 
средњег рока, 2017.-2020.). Такође ће бити разрађен нови План 
управљања отпадом.  

2) У оквиру овог процеса, као што је изложено у Пост-скрининг документу, 
требало би разрадити конструктиван програм спречавања настанка 
отпада. Овај програм би потенцијално могао да се фокусира на ствари, као 
што су спречавање настанка индустријског / опасног отпада, развој, и 
подршку за, послове поновног коришћења, и зелене јавне набавке (тј. 
мере које очигледно не настоје да оптерећују потрошњу домаћинстава). 

3) У стратегији треба да се разјасне улоге које се очекују да играју нација, 
регион и локалне самоуправе у свеукупном процесу планирања. Ово би 
требало размотрити ради: а) свођења дуплирања на минимум и б) 
обезбеђења да се праве одлуке доносе на исправном нивоу. 

4) Нарочиту пажњу треба посветити питању одлука у погледу локација 
објеката. По Закону о управљању отпадом се захтева да до 2019. локална 
самоуправа, радећи независно или у партнерству, идентификује 
одговарајуће локације за објекте за складиштење отпада, третман и 
одлагање. Ми бисмо предложили да се критеријуми за локације јасно 
наведу на националном нивоу (нпр. у оквиру предложеног Националног 
плана управљања отпадом). Захтеви за капацитет би се одредили за сваки 
регион, уз јасно дефинисање региона. Овим регионима би се онда дао 
задатак да идентификују одговарајуће локације како би сместили тај 
капацитет. 

5) Они који разрађују планове управљања отпадом треба да размотре 
коришћење јавних састанака, анкета, фокус група и друштвених медија и 
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комуникација заснованих на Wебу за укључивање заједница и 
заинтересованих страна у процес планирања. Ово би требало да помогне 
подизању свести о управљању отпадом као проблему, и као прилици, и 
унапредило би разумевање прориде одлука које је потребно да се донесу. 

16.4 Административни капацитети 

16.4.1 Који су то проблеми? 

Анализа административних капацитета је указала на проблеме који су набројани у 
Табела 16-4.  

Табела 16-4: Проблеми везани за административне капацитете 

Бр. Проблем 

1 Неадекватно регрутовање инспекцијске професије. 

2 Неадекватна обука државних службеника, нарочито на локалном нивоу. 

3 Недостатак особља и одговарајућих стручности у централним владиним агенцијама. 

4 
Недовољни финансијски и институционални капацитети јединица локалне самоуправе да 
управљају отпадом. 

5 Нема националног форума за размену знања и искуства. 

 

16.4.2 Зашто постоје ови проблеми? 

Уколико Србија хоће да крене са свог садашњег стања управљања отпадом до 
нивоа који се захтевају да би у потпуности поштовала acquis Европске уније који се 
односи на животну средину, онда ће бити потребна фундаментална 
трансформација овог сектора. Ово је сектор који погађа сваког мушкарца, жену и 
дете у земљи, као и сваку фирму. То захтева да свака општина предузима мере, и 
биће потребно да се земља у целини ангажује у процесу едукације и консултација. 
Размере овог изазова, и прилика које та промена такође представља, су значајне.  

Чини се да је јасно да ово не може да се постигне без ангажовања великог броја 
људи, а они који су већ у овом сектору биће потребно да крену на програм поновне 
едукације, поновног стицања/промене стручности и промене културе. Те размере 
промене могу најпре да се схвате из чињенице да ће та промена покренути 
менаџере комуналног отпада са позиција где је фундаментална брига да се осигура 
да се отпад адекватно сакупља и да се не одлаже незаконито, на позицију у којој се 
сав материјал сакупља на такав начин да, у мери у којој је то могуће, он може да се 
прерађује да би постао роба. Ово је драматично померање у нагласку на систем 
који се заснива на максимизирању квалитета материјала и, као резултат тога, 
осигурању да се његова вредност максимизира и да се реализују користи по 
животну средину.  

У удаљавању од незаконитог одлагања, од виталног је значаја да се инспекцијске 
професије адекватно регрутују. Постоји особље од отприлике 20 људи са 
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одговорношћу ове природе на националном нивоу и у Војводини. Општине у 
крајњој линији сносе законску и финансијску одговорност за санацију дивљих 
сметлишта, али је за овај посао типично постављен само један члан особља у свакој 
општини (и вероватно не пуно радно време, или са конкретном и релевантном 
експертизом), и није познато колико су делотворни њихови напори (кроз новчане 
казне и судско гоњење). Више од 3.500 дивљих локација, и чињеница да се оне 
непрекидно појављују, сугерише да је регрутовање неадекватно. 

Постоји значајна сагласност међу свим консултованима да је, и на националном и 
на локалном нивоу, било озбиљних проблема у погледу регрутовања, и да постоји 
хитна потреба за јачањем капацитета и обуком. Јаз између тренутних нивоа 
стручности и компетенције и потребних нивоа изгледа да је значајан, нарочито на 
локалном нивоу. Има неких активности које финансирају донатори које су већ 
уведене, али ништа што би могло да се сматра да представља усклађен програм, 
који је хитно потребан.  

Један специфичан проблем се истиче као потенцијално значајан у погледу 
стручности. Било што се тиче депонија (видети дискусију напред), услуга сакупљања 
(од којих су неке већ уговором уступљене приватним приведним друштвима), 
објеката за третман биоотпада, објеката за сортирање, или објеката за третман 
резидуалног отпада, за Србију неће бити паметно да настоји да изврши све 
промене које су потребне кроз услуге у јавном власништву, или ‘интерне’ услуге. 
Биће потребна експертиза изван јавног сектора, и врло вероватно, изван Србије (не 
само из разлога који су већ наговештени у погледу постојећих капацитета унутар 
Србије). Стога релевантно особље у МПЗЖС и општинама у Србији мора да разуме 
како најбоље да прибави услуге од којих евентуално жели да има користи, како би 
обезбедило да те улуге буду делотворне и ефикасне.  

Набавка услуга управљања отпадом уопште није налик набавци остале робе, као 
што је папир, који би општине можда рутински набављале. Има много тога што 
може да пође странпутицом у том процесу, са потенцијално катастрофалним 
последицама по пружање услуга. Донаторске агенције нису имуне од прављења 
основних грешака у погледу набавке услуга управљања отпадом, што делимично 
одсликава интерне притиске и подстицаје се којима се оне, и њихово особље, 
суочавају како би осигурале да се финансирање осигура унутар датог временског 
периода. Србија ће вероватно да буде под притиском да ефикасно пружа услуге 
(видети Одељак 16.8. у даљем тексту), и такође узимајући у обзир чињеницу да ће 
донаторска средства бити вероватно стављена на располагање да их Србија 
користи, важност обуке за набавке не би требало да се подцењује. Лоше 
набављене услуге могу да доведу до понуда које су знатно изнад, и знатно испод, 
онога што је потребно да се пружи дата услуга, и у оба случаја, постигнути резултат 
може, у најгорем случају, да буде објекат или услуга за коју се покаже да је траћење 
новца, и која ствара незадовољство међу становницима. 

Такође би могло да се помене да се у једном броју земаља чланица ЕУ, чак и тамо 
где је финансирање јасно расположиво, средства често не повлаче, делимично 
услед недостатка релевантне експертизе у набавкама. Ово ће вероватно бити 
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нарочити проблем у Србији у којој тренутно има релативно мало у смислу 
укључивања приватног сектора у пружање услуга управљања отпадом. 

Тренутно не постоји јасан форум за размену искуства и знања у Србији. Потреба за 
јачањем капацитета сугерише да би била корисна нека редовна размена искустава 
– добрих и лоших.   

16.4.3 Алтернативни приступи проблемима 

Што се тиче регрутовања инспекцијске професије, нема алтернатива унапређењу 
капацитета инспекције. Као што је напред напоменуто, постоје аргументи за 
скидање одговорности за издавање дозвола и инспекцију са општина за главне 
објекте за управљање отпадом. Једно правно лице би, по нашем мишљењу, 
требало да буде одговорно за инспекцију (и издавање дозвола за) главне 
инсталације за управљање отпадом.  

Пошто је ово појашњено, биће потребно више особља. Тај број би могао да се 
размотри упоредо са природом и размерама свих казни за незакониту делатност / 
мањкав рад, и вероватноћом њиховог извршења. У принципу, регулаторна 
економика нам говори да што је виша новчана казна, онда је у принципу, потребан 
мањи број инспектора. Међутим, покретање успешних поступака против 
незаконитих оператера може само по себи да буде дуготрајна активност 
интензивна у погледу ресурса, и као резултат тога, ми бисмо сугерисали да постоји 
потреба и да се коригују новчане казне у одговарајућем законодавству и да се 
повећа број запослених инспектора.  

Недостатак експертизе у управљању отпадом је делимично одраз ниског броја 
запослених за управљање отпадом и у Министарствима и у ЈКП. За ЈКП, ово питање 
би могло да се разматра упоредо са питањем ‘ко шта ради’ након што буду 
успостављени регионални центри за управљање отпадом (RWMC): да ли све 
функције треба да преузимају региони, уз улогу ЈКП ограничену на конкретна 
подручја? Регионализација би могла да омогући неку поделу терета потребног 
додатног регрутовања на више од једне општине. Уколико ЈКП задрже одговорност 
за надзор над услугама, предложили бисмо да би поред свих оперативних улога (и 
поред било којих одговорности за инспекцију и издавање дозвола), могла да 
постоји потреба за најмање 3 особља по општини, са следећим улогама (Слика 
16-1): 

Шеф Службе: 

 усклађивање одељенских циљева и приоритета са корпоративним 
крајњим циљевима; 

 стратешко усмеравање, планирање и управљање уговором; 

 управљање односом са уговарачем, како би се осигурало да уговор даје 
резултате у односу на циљеве и да је усклађен са уговорним обавезама и 
принципима; 
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 одговоран за израду и примену стратегија у погледу животне средине, 
како би се осигурало поступање дате организације у складу са њеним 
законским обавезама; 

 разматрање и одобравање финансијских извештаја и извештаја о раду; 

 одговорност за регистар ризика уговора; 

 управљање односом са политичком администрацијом; и 

 руководећи у комерцијалним и преговарачким активностима на 
решавању правних и уговорних питања/проблема. 

Менаџер за мониторинг: 

 мониторинг пружања услуге, како би се обезбедило да је то оперативно 
делотворно; 

 координација ресурса за мониторинг свакодневног пружања услуга, како 
би се обезбедило да се испуњавају уговорне обавезе; и 

 израда, примена и одржавање упутства за уговоре. 

Менаџер за податке и учинак: 

 развој и одржавање система за управљање подацима, укључујући и 
одговорност за прикупљање података, анализу и извештавање, како за 
интерне тако и за екстерне потребе (нпр. локални показатељи, 
национални циљеви); 

 управљање оквиром за учинак и мониторинг напретка на основу 
показатеља пословања и осталих уграђених уговорних обавеза; 

 израда финансијских извештаја ради подршке ефикасном управљању 
уговорним обавезама и извршењем услуге; и 

 осигурање прописне примене плана плаћања и учинка, укључујући и 
управљање и обраду плаћања фактура и примене одбитака за лоше 
норме рада. 

Могло би да се сматра добром праксом да се такође укључи и Финансијски 
менаџер са улогама како следи: 

 израда буџета и обезбеђење да приходи и расходи буду више мање 
салдирани; 

 идентификовање потреба за финансирањем према потреби за подршку 
капиталним пројектима; 

 израда финансијских извештаја ради подршке ефикасном управљању 
уговорним обавезама и извршењем услуге; и 

 осигурање прописне примене плана плаћања и учинка, укључујући и 
управљање и обраду плаћања фактура и и примене одбитака за лоше 
норме рада.  
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Слика 16-1: Основни органограм за управљање службом за управљање 
отпадом на општинском нивоу 

 

 

Ови трошкови су део трошкова које ће бити потребно да буду наплаћени за 
пружање услуге (видети Одељак 16.7.) пошто су они битни, и стални трошкови.  

За централне агенције, осигурање потребног особља (укључујући и инспекцију – 
видети напред) и стручност остају кључни проблеми, и ствари које тек треба да се 
реше (у погледу механизама за постизање хијерархије, и за реализацију циљева 
према Оквирној директиви о отпаду, и према неким од Директива о одговорности 
произвођача – видети ниже), ће представљати изазове на кратак рок. 

За општине, вероватно ће следеће бити од највећег значаја: 

1) разматрање опција за сакупљање отпада, и потребе за с њима повезаном 
инфраструктуром (у погледу којих одлуке не би требало да се доносе на 
националном нивоу); 

2) разумевање импликација конкретних избора по трошкове и надокнаде 
трошкова; 

3) примена програма спречавања настанка отпада; 
4) избор и планирање локације; 
5) израда планова управљања отпадом (углавном на основу претходних 

тачака); 
6) разумевање приступа у саопштавању промена услуга / представљања 

становницима; 
7) предузимање укључивања заједнице; 
8) набавка повезаних услуга сакупљања отпада и третмана када се те услуге 

уступљују уговором; и 
9) разумевање принципа уговора / управљања учинком и (поновно) 

преговарање уговора.  

Има разних приступа који би могли да се примене како би се помогло у том 
погледу, укључујући и пројекте братимљења (тwиннинг), које подржава ЕУ, који би 
могли да буду прикладни за особље на националном нивоу, и остале пројекте 
техничке помоћи, укључујући и TAIEX. Међутим, по нашем искуству, мало је 
вероватно да ће они обезбедити ниво сталне подршке који је потребан да се 
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изазове ниво трансформације који је потребан у, на пример, локалним 
самоуправама у региону. По нашем мишљењу, била би значајна корист од 
разматрања врста програма који су уведени у УК по WRAP, или у Фламанском 
региону по OVAM, ради обуке особља у општинама, и за пружање подршке истом у 
његовој процени  опција и активностима на набавкама. Много финансирања од 
стране донатора се фокусира на национални ниво, и на пројекте који су 
идентификовани на националном нивоу. Ипак, гледајући унапред, биће пресудно 
да се блиско ради са локалном самоуправом, како би се помогло да се примене 
далековида решења, уместо да се очекује да се она појаве кроз приступе засноване 
на управљању одозго-надоле. Један програмски приступ обезбеђењу усклађеније 
подршке општинама би, по нашем мишљењу, понудио најбоље изгледе за 
постизање нивоа промене који је неопходан у погледу стручности у општинама. 

16.4.4 Препоруке 

Дају се следеће препоруке: 

1) схваћено је да је ММФ ставио забрану на запошљавање у државним 
институцијама. Међутим, у Пост-скрининг документу се наводи да је 
средњорочни приоритет (2017.-2020.) да се ојачају капацитети инспекције 
и извршење. Потребно је да се истраже и примене правни путеви за 
унапређење извршења са постојећим бројем особља – на пример, кроз 
унапређену обуку и ефикаснији режим издавања дозвола. 

2) Локална самоуправа би требало да интентзивира своје осигурање 
потребног особља и капацитета за управљање отпадом колико год је то 
могуће унутар органичења тренутним условима ММФ. Дисеминација 
добре праксе из развијених земаља ЕУ би требало да чини кључну 
компоненту овога. 

3) Као што је препознато у Пост-скрининг документу, особље министарства 
би имало користи од унапређене стручности у смислу примене кључних 
мера, и у погледу набавке у мери у којој то погађа његове активности (на 
пример, у погледу опасног отпада, и у погледу подршке општинама у 
груписању и набавци њихових услуга и објеката). Требало би разрадити 
програм активности обуке оријентисан на ове области као део 
средњорочног приоритета из Пост-скрининг документа (2017.-2020.) да се 
обезбеди обука за локалну самоуправу и фирме из примене Закона о 
управљању отпадом. 

4) Требало би разрадити главни вишегодишњи програм обуке и подршке за 
локалне самоуправе ради унапређења стручности особља у општинама. 
Ово би се надовезивало на средњорочни приоритет из Пост-скрининг 
документа да се обезбеди додатна обука.  



  126 

16.5 Подаци о отпаду 

16.5.1 Који су то проблеми? 

Анализа ситуације у вези са подацима о отпаду је указала на известан број 
проблема који су набројани у Табела 16-5. 

Табела 16-5: Проблеми везани за податке о отпаду 

Бр. Проблем 

1 Подаци које саопштавају ЈКП нису тачни (не заснивају се увек на измереним количинама). 

2 Проблеми са добијањем тачних података о производима који се пласирају на тржиште. 

3 Осдуство података који омогућавају мониторинг учинка. 

 

16.5.2 Зашто постоје ови проблеми? 

Јасно је да одсуство података ограничава степен до кога планирање може да се 
предузме са прецизношћу. Рекавши ово, пошто су многе инвестиције у управљање 
отпадом по природи релативно дугорочне, такође постоји потреба да се разраде 
уверљиве пројекције у погледу будућих секундарних сировина од отпада.  

Што се тиче комуналног чврстог отпада (MSW), локалне власти су одговорне за 
извештавање о комуналном отпаду за регион под њиховом надлежношћу, и за 
прикупљање података од јавних предузећа за управљање отпадом и приватних 
оператера за управљање отпадом.39 Међутим, треба напоменути да постоје 
проблеми са квалитетом података. Неке организације саопштавају податке о отпаду 
на бази тежине, али друге користе запремину. Одсуство потпуне покривености у 
смислу сакупљања, као и сагоревање и незаконито бацање отпада, доводи до 
података који нису поуздани. Агенција за заштиту животне средине саопштава да 
се, када достављање података касни, обавештавају релевантни инспектори. Она 
напомиње да су, генерално, повратне информације од инспекције врло мале, 
нарочито од оних инспектора који нагледају ЈКП у локалним заједницама. Ова 
ситуација значајно повећава проблем података лошег квалитета. 

Подаци о учинку у односу на кључне циљеве су изузетно климави и није јасно да ли 
се подаци траже у форми која би омогућила да се учинак израчунава на 
једноставан начин.  

Треба напоменути да се неки подаци од важности за учинак управљања отпадом не 
изводе обавезно из активности везаних за отпад, него из других извора (на пример, 

                                                      

 

39Према Правилнику о методологији за прикупљање података о саставу и количини комуналног 
отпада на територији јединице локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 61/2010) и према 
Правилнику о обрасцу дневне евиденције И годишњег извештаја о отпаду са упутством за негово 
попуњавање (Службени гласник РС, бр. 95/2010). 
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подаци о амбалажном отпаду се обично процењују кроз позивање на оно што је 
пласирано на тржиште). Било је тешкоћа да се ово прецизно утврди. Као резултат 
тога, вероватно ће бити потребно приступити осталим облицима података.  

Из напред наведеног треба да буде јасно да је израда конструктивних пројекција за 
сврхе планирања прилично отежана зато што је квалитет података лош. Рекавши 
ово, израда пројекциија везаних за отпад никад није лака на дужи рок, нарочито за 
земљу као што је Србија, у којој би будућност за економију могла да следи једну од 
више трајекторија. 

Системи за захват података који добро фукционишу такође могу да помогну да се 
идентификују неправилности у руковању отпадом, што може да доведе до 
идентификације незаконитих активности. Следствено томе, можда има смисла да 
се развију релативно напредни системи за подршку регулаторним напорима, које 
смо напред идентификовали као неопходне.  

16.5.3 Алтернативни приступи проблемима 

Разумели смо да је коришћење мосних вага постављено као услов за дозволе за 
рад, тако да, у принципу, када отпад уђе у објекте са дозволама, он би требало да 
се измери. Члан 44. Закона о управљању отпадом се односи на вођење евиденције 
о отпаду. Општине (Секретаријат за комуналне послове и транспорт) имају законску 
обавезу да саопштавају податке о отпаду за претходну годину до 31. марта. 
Међутим, то извештавање није нарочито добро, или свеобухватно, како је напред 
назначено. 

Има више опција које би могле да се следе: 

1) рад са постојећим системом, како би се осигурало да општине и оператери 
управљања отпадом саопштавају подаке неком централном телу 
одговорном за издавање дозвола; 

2) прилагођавање постојећег система како је напред наведено, а потом: 
a. обезбедити да се подаци прикупљају према ономе што ће бити 

потребно у будућности (не чини се да је постојећи формат 
извештавања ‘верификован за будућност’ за мерење учинка 
рециклирања); и  

b. обезбедити да општине и произвођачи / држаоци отпада / оператери 
управљања отпадом буду обучени за његово коришћење, и да 
саопштавају подаке на намеравани начин; и 

3) примена свеобухватнијег плана захвата података и мониторинга шеме на 
основу електронског праћења и саопштавана података од произвођача 
преко сакупљача, а потом, до даљих руковалаца отпадом. Поред тога: 

a. обезбедити да се подаци прикупљају према ономе што ће бити 
потребно у будућности (не чини се да је постојећи формат 
извештавања ‘верификованог за будућност’ за мерење учинка 
рециклирања); и  
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b. обезбедити да општине и произвођачи / држаоци отпада / оператери  
управљања отпадом буду обучени за његово коришћење, и да 
саопштавају подаке на намеравани начин. 

У сваком од наведених случајева, требало би донекле размотрити чињеницу да 
они, од којих се очекује да саопштавају податке, то можда неће да раде, тако да би 
требало да се размотре подстицаји за извештавање. На пример, када су у питању 
општине, могло би да се размотри да приступ финансирању и / или друге форме 
подршке буду условљени адекватним саопштавањем података. За регистроване 
превознике отпада, и за имаоце дозвола, извештавање би требало да се постави 
као услов за њихове дозволе (а принудна мера уколико то не раде би могла да да 
повод за мале новчане казне).  

Узимајући у обзир релативан недостатак постојећих система за захват података, 
можда има извесних предности везаних за припрему за реализацију једног 
релативно напредног система, схватајући да ће бити потребно да се мање 
напредни системи замене у релативно блиској будућности. Предност овог 
последњег од напред наведених приступа је у томе што: 

1) је такав систем верификован за будућност; и  
2) би он подржавао активности инспектора у уочавању / откривању 

неправилности у сакупљању и третману отпада.  

Овај систем би требало да буде оријентисан тако да омогући праћење учунка на 
основу кључних циљева управљања отпадом. 

Важно је напоменути да, мада би квалитет података могао да буде нижи него што 
би идеално то био случај, то не значи да ништа не може да се уради у смислу 
унапређења управљања отпадом док се квалитет (и количина) података унапређују. 
Рекавши ово, када се предвиђају пројекти који захтевају прецизне процене 
капацитета у објектима чији су јединични капитални трошкови високи, онда јасно, 
постоји много већи потенцијал да се праве грешке које имају значајне финансијске 
последице. 

Такође је потребно размотрити то да ће ти системи за захват података веротно 
захтевати неку интерполацију узимајући у обзир постојећу ситуацију у погледу 
покривености сакупљањем (мада се она повећава), и улогу неформалног сектора. 
Требало би уложити напоре да се почне са проценом укупних секундарних 
сировина из отпада у земљи као средства за планирање за будућност и стицаја 
осећаја за количине којима се управља преко различитих праваца.    

У погледу података о производима и амбалажи који се пласирају на тржиште, јасно 
је да је потребно да се предузме ревизија података које обезбеђују колективне 
шеме, и оних изван њих, при чему инспекције треба да се усмере на случајеве у 
којима се чини да су подаци сумњиви. У Пост-скрининг документу је постављен 
крајњи циљ, за период од 2017. до 2020. године, да се унапреди квалитет података 
о количини амбалаже, електричне и електронске опреме (EEE) и батерија које се 
пласирају на тржиште, количини која се појављује као отпад, и како се њиме 
управља (нпр. количина која је сакупљена, рециклирана и регенерисана). 
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16.5.4 Препоруке 

Препоручујемо следеће: 

1) реализовати свеобухватни план захвата података и шему мониторинга на 
основу електронског праћења и извештавања података од произвођача, 
преко сакупљача, и потом, до даљих руковалаца отпадом. Поред тога: 

a. обезбедити да се подаци прикупљају према ономе шта се тражи (као 
што је напред речено); и  

b. обезбедити да се општине и оператери управљања отпадоом обуче 
за његово коришћење, и саопштавање података на намеравани 
начин. 

2) Потребно је уложити напоре да се разјасни активност неформалног 
сектора. Тај систем за захват података би требало да обезбеди да 
руковаоци отпадом саопштавају улазне податке о отпаду који долази кроз 
овај пут. Можда ће бити потребно да се предузму напори за елиминисање 
готовинских трансакција како би се извештавање о овоме унапредило. 

3) Они који управљају подацима би требало да настоје да процене 
некомплетну покривеност услугама сакупљања у очекивању комплетније 
покривености, а ради разумевања импликација некомплетне 
покривености по постојећи приступ управљању отпадом. 

16.6 Циљеви и хијерархија отпада 

16.6.1 Који су то проблеми? 

Постоји значајан број проблема који су идентификовани у погледу циљева и 
хијерархије отпада, и они су идентификовани у Табела 16-6. О њима дискутујемо, 
не у смислу конкретних проблема, него у погледу одсуства мера осмишљених да се 
примени хијерархија, те отуда, да се испуне постојећи (и будући) циљеви. Одсуство 
конструктивног програма спречавања настанка отпада је већ идентификовано у 
Одељку 16.3. Примена одговорности произвођача, и с тим повезани циљеви, су 
засебно обрађени у Одељку 16.8.  
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Табела 16-6: Проблеми који се односе на утврђивање циљева и 
хијерархију отпада 

Бр. Проблем 

1 Хијерархија не може да се примени пошто је инфраструктура мањкава. 

2 Недостатак инфраструктуре за третман / гро отпада се одлаже на депоније. 

3 Нема постављених циљева рециклаже / поновног коришћења, за комунални отпад. 

4 Неадекватан ниво опреме за сакупљање комуналног отпада (чврстог). 

5 
Недостатак званичног засебног система сакупљања / објекти за рециклажу раде знано испод 
капацитета. 

6 Недовољна изградња рециклажних дворишта. 

7 
Хијерархија отпада се не примењује прописно у Београду, са плановима за велико постројење 
за добијање електричне енергије из отпада пре него што су активности на поновном 
коришћењу и рециклирању доведене до максимума. 

8 Нема постављених циљева рециклаже / регенерације за отпад од изградње и рушења. 

 

16.6.2 Зашто постоје ови проблеми? 

У члану 4. Оквирне директиве о отпаду се наводи да земље морају да примене 
хијерархију отпада, осим тамо где су меродавне специфичне околности, као ствар 
приоритета у свим практичним политикама и законодавству о управљању отпадом. 
Нема довољно доказа да се хијерархија управљања отпадом примењује у Србији. 
Та ситуација се побољшава у неким областима – на пример, у вези са 
рециклирањем амбалажног отпада – али то побољшање је некако непотпуно. 
Одсуство транспоновања циљева на општински ниво представља значајан фактор, 
као што је то и недостатак било ког покретача, као што су финансијске казне, да би 
се локалне самоуправе кретале ка тим циљевима.  

Та хијерархија је планирана да укаже на прилике за унапређено управљање 
отпадом (као и економске перспективе). Уколико та оријентација није у правцу 
усклађивања са хијерархијом, онда би систем управљања отпадом у Србији могао 
да упадне у замку ниских нивоа учинка. Ово се догађало у другим регионима и 
земљама ЕУ, нарочито тамо где је третману резидуалног отпада дат приоритет у 
односу на рециклирање (на пример, у Данској, док новије земље чланице, као што 
су Чешка Република и Хрватска, могу да се крећу у истом правцу).  

У Србији, Правилник о условима и начину сортирања, паковања и складиштења 
секундарних сировина (Службени гласник РС, бр. 55/01) утврђује услове и начине 
сортирања отпада за рециклирање. Једна заинтересована страна је напоменула да 
је у суштини немогуће да се примене та правила у одсуству адекватних услуга 
сакупљања.  

Одсуство развоја услуга сакупљања за рециклажу (укључујући и за биоотпад) је 
разочаравајуће. ‘Модел’ приступа у националној стратегији – на основу суве / 
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мокре сепарације на кратак рок (што се у сваком случају није догодило, осим на 
ограниченим подручјима) – није реализован. Ово је делом зато што се још увек 
нису појавили објекти који ће се бавити отпадима који се сакупљају на овај начин. 
Основа за предлагање система суве / мокре сепарације није јасно изложена у 
Националној стратегији. 

У Србији се и даље ради врло мало рециклирања комуналног отпада. Званични 
подаци сугеришу да је та стопа реда величине 1%, али они скоро сигурно 
занемарују улогу неформалног сектора.  

Ниски трошкови одлагања нису од помоћи у кретању отпада навише по 
хијерархији. У једном извештају USAID-а је напоменуто да су накнаде за депоније 
које наплаћују два приватна оператера ASA (Лапово) и Porr-Werner & Weber биле 16 
евра по тони, односно 21 евро по тони. Општине у којима се те депоније налазе 
добијају попуст од 1 евра по тони. Узимајући у обзир чињеницу да се санитарне 
депоније користе за одлагање незнатне количине комуналног отпада ове земље, 
може се претпоставити да су трошкови депонија генерално нижи од цена које су 
овде наведене (које су за санитарне депоније). Мере наведене у Одељку 16.1, за 
решавање проблема незаконитог одлагања на депоније, би требало да играју 
извесну улогу у повећању трошкова одлагања (до нивоа надокнаде трошкова) и 
подршци примене хијерархије. Такође у даљем тексту разматрамо оправдање за 
порез на неконтролисане локације које користе локалне самоуправе. 

Национална стратегија, у разматрању хијерархије, нагиње ка томе да ставља 
рециклирање и компостирање на исти ниво са рекуперацијом енергије. У извесној 
мери забрињава то да већ постоје планови за изградњу значајног капацитета за 
третман резидуалног отпада у Београду, пре него што је рециклажа заиста имала 
прилику да узме замах. Значај Београда у свеукупној слици управљања отпадом у 
Србији може да значи да ће, уколико постоје ниске стопе рециклирања у Београду, 
остатак земље морати да рециклира далеко више, како би се испунили релевантни 
циљеви (а оне који се разматрају по ревидираном пакету циркуларне економије ће 
бити довољно тешко испунити и без постављања лимита на оно што може да 
постигне центар са највећим бројем становника). 

Циљеви за рециклирање и поновно коришћење отпада од грађења и рушења у 
Оквирној директиви о отпаду нису транспоновани и нема уведеног механизма да се 
они постигну. Неки објекти за рециклажу отпада од грађења и рушења се појављују, 
али врло споро.  

Још једна додатна брига је у томе што се чини да економске и еколошке користи – 
од развоја индустрија за рециклажу, или развоја предузећа за поновно коришћење, 
или од унапређеног спречавања настанка отпада – нису део разматрања 
унапређења управљања отпадом у Србији. Ове користи могу да буду пропуштене 
уколико се прекомерно инвестира у објекте за третман резидуалног отпада. Тај 
потенцијални позитивни аспект за економију може да помогне придобијању 
подршке за промене које Србија треба да изврши у наредним годинама ако хоће да 
се усклади са acquis о животној средини на нивоу ЕУ. 
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16.6.3 Алтернативни приступи проблемима 

Важно је за законодавце и регулаторе да исправно разумеју хијерархију, и да 
прецизно пренесу њено значење. ‘Неодлагање на депоније’ није исто што и 
примена хијерархије.  

Стога се поставља питање како да се обезбеди да произвођачи отпада имају дужно 
поштовање према хијерархији отпада док раде свој посао. У том погледу, постоји 
читав низ могућих приступа који могу да се искористе (напомињемо да се овде 
концентришемо на механизме за примену хијерархије, а не на шири низ 
практичних политика које се разматрају у погледу других проблема констатованих у 
даљем тексту): 

1) Регулаторни приступи – они настоје да утврде директан пропис за 
контролисање управљања отпадом. Сектор управљања отпадом је сектор 
који у великој мери покреће присуство (и извршење) регулаторног оквира. 
Јасна практична политика / регулаторна структура која у себи садржи 
концепт хијерархије отпада је кључна за acquis о отпаду ЕУ. Могуће је 
више регулаторних приступа: 

a. у једном моделу, од произвођача отпада се захтева, по закону, да 
поштују хијерархију отпада у својим одлукама у погледу управљања 
отпадом. Ово је приступ који се следи у УК. Међутим, у пракси, ово је 
тешко спровести. У УК, он се примењује преко механизма Дужност 
пажње (Duty of Care), који се сам по себи лоше спроводи, и који 
фирме већином не разумеју. 

b. У другом моделу, произвођачима отпада се у суштини каже шта 
морају да раде путем низа правила. На пример, произвођачима 
отпада се каже да морају да одвајају отпад од хране (и остали 
материјал) на извору (као што се догађа са отпадом од хране у 
Француској, Ирској, Шкотској, и Северној Ирској, међу осталим 
земљама). У овом моделу, у време када дати захтев ступи на снагу, 
тада је потребно да постоји релевантна инфраструктура. Неколико 
земаља примењују наредбе којима се захтева сортирање, од стране 
домаћинстава, или фирми, или грађевинских фирми, низа различитих 
отпада како би се олакшала припрема за поновно коришћење и 
рециклирање. Овај приступ најбоље функционише тамо где се 
казнени приступи извршавају само као крајња мера након што се 
допусти да мере планиране за едукацију и подстицање иду својим 
током. 

c. У другом моделу, онима који пружају услуге управљања отпадом се 
одређују минимални нивои услуге, које они морају да понуде или 
домаћинствима или клијентима. Ово је најпре могуће тамо где власти 
имају контролу над услугом која се пружа, значи, типично, за 
комунални отпад. Такав приступ такође може да се примени кроз 
издавање дозвола за сакупљаче отпада. Циљ је да се обезбеди да 
постоји прилика за становнике / клијенте да користе услуге 
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рециклирања (а за пружаоце те услуге да промовишу њено 
коришћење). Овај приступ је омогућио Фландрији, у Белгији, да се 
помери са стопе рециклирања од око 10% почетком 1990-тих на 
преко 60% крајем ове декаде. 

d. За индустријске отпаде, у Директиви о индустријским емисијама су 
наведене најбоље расположиве технике за оне индустријске процесе 
који су покривени том Директивом. Стога, у принципу, третман 
отпада може да се утврди кроз процес издавања дозвола за такве 
индустријске инсталације. 

e. У једној земљи са стањем прихода као у Србији, прибегавање 
забранама одлагања на депоније – што је налик неограниченом 
порезу на депонију – јесте нешто што би требало радити само уз 
крајњи опрез (и након што се реше проблеми који се односе на 
непрописно одлагање). Међутим, могло би да постоји неко 
оправдање за забрану одлагања на депоније материјала који је (или 
лако може да буде) одвојен за рециклажу. Примери би могли да 
укључују баштенски отпад. Међутим, треба напоменути да чак и овде 
забране имају значајна ограничења: уколико нека депонија одбије 
товар материјала који је из оправданих разлога био одбијен 
(превисока контаминација) од стране оних који се баве рециклажом, 
где би он онда после тога ишао? Такође, како би оператер морао да 
зна – када отпад дође на дату локацију – да ‘забрањени отпад’ није у 
оквиру материјала који се одлаже на депонију? Забране одлагања на 
депоније су релативно неумесни инструменти, и с обзиром да један 
од циљева за Србију мора да буде да ограничи неконтролисано 
одлагање и одлагање на лоше управљане локације, онда се чини да 
би ово ограничило применљивост овог приступа на кратак рок. 

2) Економски приступи – они настоје да учине опције управљања које су 
високо у хијерархији најмање скупим за усвајање. Ови приступи обухватају 
следеће мере: 

a. Системи повраћаја депозита: они могу да се планирају да подржавају 
или поновно коришћење амбалаже за пића, или рециклирање 
амбалаже за пића за једнократну употребу. Они се примењују у 
Немачкој, Шведској, Финској, Норвешкој, Естонији, Литванији, 
Данској, Хрватској, и у мањој мери у Белгији и Холандији. Немачка 
такође користи такав ситем за акумулаторе. 

b. Циљеви повезани са накнадама за неусаглашеност: тамо где су 
циљеви уведени на националном нивоу, онда зато што је непосредна 
одговорност за пружање услуге ретко на националном нивоу, има 
смисла да се циљеви каскадно спуштају на оне који су у крајњој 
линији одговорни за постизање циља. Да би се подстакле ове 
организације да испуњавају циљеве које имају пред собом, онда неки 
облик подстицаја, у виду новчане казне за неусаглашеност, могу да 
буду користан начин да се оезбеди да се испуне циљеви. Било би 
потребно да се ова мера најави неколико година унапред, како би се 
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омогућило да се предузму неопходне мере на локалном нивоу тако 
да новчана казна може да се избегне (нпр., између осталог, 
лансирањем одговарајућих услуга сакупљања и изградње објеката за 
третман биоотпада).  

c. Када је у питању отпад од грађења и рушења, неке јурисдикције 
(нарочито у Северној Америци и у Азији) су, за велике пројекте 
изградње, увели концепт обвезница усклађености: у овим 
случајевима, од градитеља се захтева да разраде план управљања 
отпадом на градилишту за управљање свим отпадима произведеним 
на градилишту. Могло би да се захтева да план управљања отпадом 
на градилишту резултира у минимални ниво рециклаже (и, према 
потреби, поновно коришћење грађевинског материјала, итд.). Та 
обвезница се у суштини плаћа на почетку датог пројекта и рефундира 
се на крају тог пројекта зависно од тога да ли је пројекат постигао 
своје наведене крајње циљеве управљања отпадом (обвезница се 
рефундира у целости, нето без административних трошкова, када су 
крајњи циљеви у потпуности испуњени, или делимично када нису). 

d. Коришћење пореза на депоније и спаљивање. Они се сада широко 
примењују у земљама чланицама ЕУ, при чему само Немачка, 
Луксембург и Латвија не примењују порез на било ком нивоу. 
Користи од пореза на резидуални отпад су у томе што они поскупљују 
одлагање, и подстичу кретање отпада навише по хијерархији. 
Међутим, узимајући у обзир проблеме на које се већ наилази у 
наплати накнада за покривање трошкова пружања услуге (видети 
Одељак 1), коришћење пореза на депонију (и спаљивање) може да 
доведе до ескалације тарифе која би се сматрала непожељним на 
кратак рок. С друге стране, било би донекле основано настојање да се 
тарифе прогресивно померају у правцу оних које ће вероватно бити 
уобичајене након што земља елиминише депоније које нису 
санитарне. У Националној стратегији се заиста разматрао намет на 
несанитарне депоније, и друге земље су примењивале сличне мере у 
прошлости (у Стратегији се помиње Чешка Република и Словачка, али 
Француска је такође користила овај приступ). Уколико су инспекцијске 
службе прикладно повећане и организоване, онда би прогресивно 
повећање намета на локације које не задовољавају стандарде ЕУ 
помогло да се мере надокнаде трошкова помере у правцу нивоа на 
којима ће бити потребно да буду у наредним годинама. Уколико тај 
намет довољно порасте у догледно време, тако да трошкови порасту 
изнад оних за санитарне депоније, то ће такође деловати као 
подстицај за локалне самоуправе и регионе да граде санитарне 
депоније. Добијени приходи би могли да се користе за 
рашчишћавање локација и/или за подршку инфраструктури за 
рециклирање. 

e. Када је у питању индустријски отпад, с обзиром на јачу тржишну 
оријентацију индустрије и управљање њеним отпадом, ту има 
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неколико бољих приступа од економских: међутим, осим уколико не 
постоје јасни начини на које индустријски отпади могу да се опорезују 
по другачијој стопи у односу на друге отпаде (што захтева, у суштини, 
да се они ретко шаљу на депоније ‘помешани’ са осталим отпадима), 
онда ово може да се покаже проблематичним. Рекавши ово, уколико 
је одлагање на депоније од стране конкретних индустрија 
проблематично и уколико отпад има велику запреминску тежину 
(што је типично случај са муљ, земљу и шут), то може да постане 
карактеристика за дефинисање пореза (тако, на пример, отпади 
преко неке специфичне запреминске тежине би се опорезивали, док 
они испод не би). Приступ на бази запреминске тежине се користи у 
Холандији за одређивање шта треба, а шта не треба, да буде 
прикладно за одлагање на депоније. Међутим, ово указује да су 
отпади инертног типа велике запреминске тежине прикладни за 
одлагање на депоније, и они нису најпроблематичнији. 

f. Шеме ‘плати колико бациш’ су шеме које настоје да подстичу 
рециклирање, и спречавање настанка отпада, кроз наплаћивање 
домаћинствима делимично на основу онога шта она доносе као 
резидуални отпад. Као и са порезима за депоније, оне се широко 
примењују широм Европе, најизраженије, у Немачкој, Белгији, 
Ирској, Холандији, Аустрији и деловима Италије (али такође у 
деловима многих других земаља). Без обзира на њихове 
потенцијалне користи, све док су инспекцијексе службе и прописи 
испод адекватних, системи ‘плати колико бациш’ могу једноставно да 
покрену повећано прибегавање незаконитом бацању отпада. Ово се 
дешава чак и у случајевима где је незанокнито бацање отпада мање 
превалентно у ситуацијама када услуга сакупљања не даје адекватну 
прилику домаћинствима да ‘избегавају одлагање’. Стога би такве 
шеме требало примењивати само након што је покривеност услугама 
рециклирања релативно широка (и далеко шира него што је данас, 
или него што је предвиђена у стратегији и планским документима 
који су до сада примењивани). Осим тога, овде је такође релевантно 
питање надокнаде трошкова: тамо где се примењују шеме ‘плати 
колико бациш’, сасвим је уобичајено да се део укупне накнаде 
заснива на плаћању фиксне стопе, при чему варијабилни елемент 
износи 30-50% од свеукупних трошкова услуге (Ирска је изузетна у 
овом погледу, са вишим процентом који се обично примењује на 
варијабилну стопу). Стога би овај приступ требало да се разматра 
само након што се уведу услуге рециклирања које имају широко 
покриће, механизми надокнаде трошкова функционишу и након што 
се уведу регулаторне и инспекцијске функције. 

g. Намети на производе, као што су оне на пластичне кесе (што већ 
постоји у Србији), или чепове за једнократну потребу (такође ради 
решевања проблема остављања отпадака), или амбалажу, могу да се 
примењују као подршка спречавању настанка отпада и за стицање 
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прихода за додатне мере заштите животне средине. Оне заслужују да 
буду размотрене, и због њиховог утицаја, и због потенцијала да 
доносе приход за подршку пружању услуге. Такви порези често 
формирају основу за развој фондова за заштиту животне средине. 

h. Питање одговорности произвођача, како се предлаже кроз постојеће 
Директиве, је обрађено у даљем тексту. Оквирна директива о отпаду 
подстиче, кроз члан 8, примену одговорности произвођача за отпаде 
изван оних који су обухваћени ћеркама Директивама. Земље чланице 
су примениле такве мере на широк асортиман производа који нису 
производи покривени ћеркама директивама и нема разлога зашто 
Србија не би требало, у принципу, да уради исто. Рекавши ово, 
приоритет треба да буде да се обезбеди да се уведу релевантни 
механизми за оне који су покривени постојећим Директивама. 

i. Чини се да потенцијал за примену зелених јавних набавки за 
смањење производње отпада, или унапређење учинка производа 
који се набављају на животну средину, није истражен на било какав 
систематичан начин. Постоји простор да се више уради по овом 
питању, како би се смањио обим проблема управљања отпадом у 
Србији. 

3) Информисање и подизање свести – ово је значајна улога коју треба играти 
у обликовању понашања грађана и фирми у потрошњи и управљању 
отпадом. Ово ће бити нарочито важно у Србији како се нове услуге уводе 
на општинском нивоу, и у контексту напора да се смањи производња 
отпада. У том погледу, требало би донекле размотрити: 

a. слање јединствених порука широм земље везано за пружање услуге 
рециклирања. 

b. припрему за колатерал за кампање на централном нивоу, који ће 
користити општине и фирме у својим кампањама за подстицање 
рециклирања и смањену производњу отпада. 

У пракси, у околностима Србије, вероватно ће бити потребно да се развије нека 
комбинација мера (као што је то случај у многим другим земљама, у којима 
економски инструменти могу да подрже логику регулаторних мера).  

16.6.4 Препоруке 

Не постоји ‘јединствени’ начин на који Србија, или у ствари, било која друга нација 
треба да решава проблем конкретизације хијерархије отпада. Међутим, сматрамо 
да мере које Србија треба да усвоји треба да одражавају чињеницу да: 

1) су нивои надокнаде трошкова тренутно ниски, и да су приходи такође 
ниски: способност (и спремност) становништва (и локалних политичара) да 
издрже значајна повећања трошкова услуга може да буде ограничена на 
кратак рок, зависно од изабраног механизма надокнаде трошкова (видети 
Одељак 1); и 
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2) стање регулаторне инфраструктуре и наставак непрописног одлагања чини 
систем осетљивим на примену неких тржишно заснованих инструмената, 
нарочито пореза за депоније и ‘шема плати колико бациш’, на кратак рок. 

На основу овога, прикладан приступ би могао да буде: 

1) 1. за комуналне отпаде: 
a. каскадирати националне циљеве надоле на ниво локалне 

самоуправе. Новчане казне за неусаглашеност, за неиспуњавање 
циљева би потпомогле да се испуне дати циљеви. 

b. Утврдити минималне стандарде пружања услуге за сакупљање 
комуналног отпада, који треба да се постигну у оквиру временског 
хоризонта наведеног у Закону о управљању отпадом (са изменама и 
допунама) за пружање засебних услуга рециклирања. Конкретно, 
минимални стандарди треба да се наведу у Стратегији управљања 
отпадом (поред Локалних планова управљања отпадом) и да их 
стриктно примењују све локалне самоуправе. Различити минимални 
стандарди би могли да се утврде за различите врсте становања, 
узимајући у обзир да би природа инфраструктуре за сакупљање била 
различита за породичне куће у односу на приступ који се примењује у 
вишеспратницама. Ти стандарди услуга треба да обухватају 
предвиђање локација центара за рециклажу / контејнерских паркова. 

c. Исто би могло да се уради за пружање услуга за пословне просторе. 
Ово би било повезано са захтевима да комерцијални произвођачи 
сортирају отпаде након што се услуге уведу. 

d. Развити мрежу рециклажних центара / контејнерских паркова како би 
се повећала погодност рециклирања и да би се повећао број ставки 
које се припремају за поновно коришћење. 

e. Израдити материјал за кампање на националном нивоу за пружање 
информација и подизање свести. Ово би требало да представља 
основу за колатерал за маркетинг ради коришћења на локалном 
нивоу. Пост-скрининг документ је препознао кампање јавног 
информисања као краткорочни приоритет (2015.-2016.); међутим, 
услед комплексне природе промене понашања, ове кампање би 
требало да се одржавају током времена, нарочито када се врше 
измене услуга сакупљања отпада. 

2) Као што је наговештено у Пост-скрининг документу, увести шему повраћаја 
депозита за амбалажу за пића (неке добровољне шеме већ постоје, 
нарочито за стаклену амбалажу за пића за вишекратну употребу). 

3) Увести порезе на производе на ставке за једнократну употребу, уз 
коришћење тих прихода за подршку унапређеном управљању отпадом у 
земљи. 

4) Увести порез на отпад који се шаље на депоније које су испод стандарда 
(тј. депоније које нису у складу са Директивом о депонијама), отпада који 
сакупљају општине или њихови уговарачи. Овај порез би се повећавао 
током периода од десет година да би достигао ниво реда величине од 60 
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евра по тони, чиме би се подстицала изградња санитарних депонија у том 
међураздобљу. 

5) За индустријске отпаде, применити Директиву о индустријским емисијама, 
како би се обезбедило да се спречава настајање отпада, у мери у којој је 
то могуће, на извору (ово је већ један крајњи циљ Националне стратегије 
управљања отпадом, где се наводи да “Министарство за животну средину 
издаје, а остале надлежне власти су у обавези да примењују принцип 
смањења отпада када дају одобрења у вези са проценом утицаја на 
животну средину и издавањем интегрисаних дозвола.”). Не саветује се, по 
нашем мишљењу, увођење казнених мера за опасне отпаде (чија 
количина није позната). Приоритет би требало да буде да се обезбеди да 
они дођу до одговарајућих објеката за третман без прелажења у 
незаконите (јефтиније) канале. Требало би истражити потенцијал за 
коришћење најбољих расположивих техника које су идентификоване у 
Директиви о индустријским емисијама за спречавање настанка отпада. 

6) У Пост-скрининг документу се наводи да је краткорочни приоритет (2015.-
2017.) да се разради Национални план за управљање отпадом од грађења 
и рушења. Овај план, заједно са Интегрисаним планом управљања 
опасним отпадом, ће бити припремљен кроз Пројекат братимљења ЕУ 
назван Унапређење управљања опасним отпадом (IHWMS). Препоручује 
се да се, за отпаде од грађења и рушења, подстакне добровољна 
иницијатива радећи са великим градитељима као део предложеног плана. 
Ово би могло да се допуни коришћењем повратних обвезница 
усклађености везаних за планове управљања отпадом на градилишту 
(SWMP). 

7) Развити експертизу у практичним политикама Зелених јавних набавки, 
како би се настојало да се смањи производња отпада везана за јавне 
набавке, и како би се подстакли добављачи који користе моделе 
производ-услуга. 

На дужи рок, требало би користити порезе за депоније (на санитарне депоније) и 
шеме ‘плати колико бациш’ да би се оснажио напредак који се постиже применом 
напред предложених мера. Требало би очекивати да ће ово дати подстицај 
спречавању настанка отпада, нарочито на индустријском нивоу. Осим тога, 
примена продужене одговорности произвођача за отпаде преко оних који су 
обухваћени постојећим Директивама би требало да се размотри на дужи рок (на 
пример, нежељени рекламни материјал, или намештај).  

16.7 Надокнада трошкова за комунални отпад 

16.7.1 Који су то проблеми? 

Постоје разни проблеми везани за издавање надокнаде трошкова за комунални 
отпад, и они су идентификовани у Табела 16-7. 
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Табела 16-7: Проблеми везани за проблем надокнаде трошкова за 
услуге у погледу комуналног отпада 

Бр.  Проблем 

1 
ЈКП не наплаћују пуне трошкове сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања 
отпада. 

2 
Приоритети диктирају да је део прихода од локалног пореза намењен за отпад исувише низак 
да би подстицао промене услуге. 

3 Недостатак прецизности у погледу финансијских импликација планова по локалне власти. 

 

16.7.2 Зашто постоје ови проблеми? 

У Националној стратегији апроксимације у области животне средине је постављен 
циљ да се постигне пуна надокнада трошкова од наплата корисницима за 
сакупљање комуналног отпада и управљање најкасније до 2022. Тренутно, многе 
општине имају велике и растуће дугове и финансирање локалне самоуправе 
представља кључни проблем унутар Србије у целини (постоје редовни трансфери 
средстава од државе локалним самоуправама). Већина средстава за јединице 
локалне самоуправе и даље долази из централне владе. Надокнада трошкова за 
остале услуге – на пример, услуге водоснабдевања и канализације – такође је 
проблем за многе српске општине.  

У извесном броју европских земаља, накнаде за услуге за отпад (и остало) се 
наплаћују у оквиру локалних пореза који могу да унапреде ефикасност и 
делотворност надокнаде трошкова. У Србији, порези за покривање локалних 
услуга, као што су, полицијски рад, улична расвета и образовање, се свиприкупљају 
централно, а потом прераспоређују општинама. 

Има неколико примера где су повећани трошкови за комуналне услуге у 
општинама у којима приватна комунална предузећа пружају услугу сакупљања 
отпада. У овим подручјима приватна предузећа покрећу судске поступке против 
домаћинстава која не плаћају и ово је довело до неких позитивних резултата (мада 
судских поступак може да буде скуп).  

Други проблем у погледу надокнаде трошкова је у томе што је мало цена 
дефинисано конкретно за сортиране компоненте, било неопасан отпад, инертан 
отпад, мешани отпад или опасан отпад. 

Није потпуно јасан начин на који ће се финансирање за управљање комуналним 
отпадом одвијати убудуће. У Стратегији управљања отпадом је наведено да би 
могао да се користи низ извора, али се не сумира јасно који ће вероватан ниво 
накнада бити у будућности (мада се заиста разматрају лимити финансијских 
могућности). Уколико се примене лимити финансијских могућности, и уколико су 
трошкови изнад тих лимита, шта би онда требало да се догађа?  

Осим уколико Србија не буде корисник значајних финансирања неповратним 
средствима, онда ће бити потребно да нађе дадатне изворе прихода, како би 
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финансирала услугу управљања комуналним отпадом. Напред смо напоменули да 
ће трошкови за одлагање на депоније вероватно бити врло ниски у многим 
локалним самоуправама, и тамо где функционишу санитарне депоније, не изгледа 
да су они нарочито високи. У ствари, ту је у питању зачарани круг у коме одсуство 
приоритета датог управљању отпадом доводи до недовољне доделе средстава, 
што опет има тенденцију да доводи до одбијања да се плати више за одлагање. У 
неком тренутку, та очигледна чињеница мора да се прихвати: да ће унапређено 
управљање отпадом коштати више, и мора да се установи јасан план за 
финансирање тих додатних трошкова без очекивања да ће неповратна средства од 
донатора премостити тај јаз.  

16.7.3 Алтернативни приступи проблемима 

У принципу, постоји известан број проблема које је потребно решити: 

1) општине треба да разумеју основу за обрачун пуних трошкова услуге, и 
наплату трошкова на основу такве процене;  

2) пошто су накнаде на капији депоније део овога, потребно је да се утврди 
основа за утврђивање тарифа за депоније, тако да оператери врше, и да 
им је дозвољено да врше, потребна резервисања средстава за комплетне 
афтеркер трошкове; 

3) потребно је да се појасне начини путем којих треба постићи надокнаду 
трошкова, и да се изведу тако да општине које желе да унапреде своју 
услугу на ефикасан начин могу то да ураде уз минимални страх да 
трошкови неће бити надокнађени; и 

4) Оно што је важно, политичарима не треба да се дозволи да се мешају 
арбитрарним одређивањем тарифа које су испод нивоа надокнаде 
трошкова.  

Опције у погледу рачуноводствених принципа су релативно ограничене: њих је 
потребно ускладити са чврстим принципима јавних финансија. У 2010. години, 32% 
од 63 ЈКП је пријавило значајне губитке, према Светској банци.40 

За депоније, конкретно, потребно је да се разраде правила у погледу приступа који 
оператери треба да заузму да би надокнадили трошкове, укључујући и афтеркер 
трошкове, и отуда, како ће се утврдити тарифе.  

Ти начини за постизање надокнаде трошкова покрећу низ проблема у контексту 
јавних финансија. Локалне самоуправе добијају већину својих прихода из четири 
извора: централно администрираних пореза на доходак, рекурентних трансфера од 
централне владе на бази формуле, локалних пореза и локалних накнада. Било је 

                                                      

 

40 Светска банка (2013.) Србија: Преглед финансија и потрошње локалних самоуправа, 17. април 
2013., www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/16/000333037_20130516101
845/Rendered/PDF/768550ESW00P130R0May015020130update.pdf 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/16/000333037_20130516101845/Rendered/PDF/768550ESW00P130R0May015020130update.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/16/000333037_20130516101845/Rendered/PDF/768550ESW00P130R0May015020130update.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/05/16/000333037_20130516101845/Rendered/PDF/768550ESW00P130R0May015020130update.pdf
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забринутости да локалне самоуправе у Србији исувише мало доприносе решењу 
тренутних фискалних проблема Србије. Следствено томе, чини се да није вероватно 
да ће доћи до неког повећања дела пореза на доходак који се даје локалној 
самоуправи (који је недавно порастао) и трансфера. Ово значи да ће надокнада 
трошкова највероватније мора да се постигне кроз: 

1) повећања ефикасности пружања услуге, генерално, у локалној самоуправи 
која би могла да ослободи средства од осталих услуга;  

2) повећања прихода од накнада од примењених услуга; и 
3) повећања других пореских прихода.  

У погледу последњег од наведеног, Светска банка напомиње: 

У принципу, порез на имовину у урбаним срединама, заједно са његовом 
пратећом накнадом за коришћење грађевинског земљишта, чине се као 
кандидати који обећавају. Тренутно, имовина у власништву правних лица 
(насупрот физичким лицима) је увелико потцењена. Пореске стопе (на 
имовину у власништву правних лица и у власништву физичких лица) су 
екстремно ниске. Решавањем ових проблема би могли да се прикупе 
значајни приходи. 

Узимајући у обзир да није вероватно повећање подршке централне владе, стога 
начини путем којих треба да се постигне и одржава надокнада трошкова пошто ће 
трошкови највероватније да се повећавају обухватају следеће: 

1) трошкови од домаћинстава се наплаћују, као у многим земљама 
чланицама, кроз локално опорезивање (те накнаде се не наплаћују 
‘засебно’), као што је напред поменути порез на имовину; 

2) трошкови се надокнађују кроз комбинацију локалног опорезивања, и 
накнада које директно наплаћује општина везано за пружање услуге, али 
без елемента ‘плати колико бациш’ (мада би ‘заменске’ мере могле да се 
користе као основа за мењање накнаде, као што је подна површина 
непретнине). У овом случају, снажно бисмо препоручили да се накнаде 
наплаћују кроз механизме повезане са наплатом других локалних пореза 
чија је наплата ефикасна. Чини се да ће приступ да се ЈКП користе да 
независно наплаћују накнаде постојећих структура за убирање пореза 
вероватно довести до нижих стопа наплате;41 и 

                                                      

 

41Приступ да се користе ЈКП за наплату накнада од оних које опслужују сугерише да би њихов успех у 
овоме могао да буде ограничен: уколико се од неког правног лица у суштини захтева да пружа неку 
услугу (становницима, на пример), и уколико му се да задатак да захтева плаћање за ту услугу, која 
ће у сваком случају бити пружена, оно има недовољну преговарачку моћ над становницима које 
опслужује. У већини случајева у Србији, природа услуге наплате отежава ограничавање приступа 
(услузи) у случају неплаћања, што отежава примену санкција, осим административно дуготајним 
законским средствима. 
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3) трошкови се наплаћују кроз комбинацију локалног опорезивања, и 
накнада које директно наплаћује општина везано за пружање услуге, 
укључујући и елемент ‘плати колико бациш’. 

У погледу последњег од напред наведеног, уобичајено је да се виде препоруке за 
коришћење неке форме система ‘плати колико бациш’. На кратак рок, у Србији, ми 
бисмо нарочито саветовали да се то не уради. Питање постављања финансирања 
на здраве основе као основе за унапређење пружања услуге мора да има 
приоритет над подстицањем домаћинстава да исправно поступају. У сваком 
случају, постојеће услуге – генерално, засноване на контејнерима на путевима, 
приступ до којих је тешко контролисати – нису много погодне за било који облик 
система ‘плати колико бациш’. Осим тога, наше (значајно) искуство у испитивању 
таквих система сугерише да ће они вероватно да доведу до бацања отпада уколико 
не буду постојали адекватни објекти за рециклирање (а они не постоје, и неће 
постојати све док се питање финансирања не реши како треба). Ово искуство би 
највероватније било нарочито изражено у Србији због ниских нивоа прихода, и 
наплата би могла да постане још проблематичније питање кад би тај систем био 
уведен. Стога је ово једна опција за средњи до дужег рока. 

У принципу, избор између прве две опције је подједнако избор везан за лакоћу и 
ефикасност убирања прихода, и политику подизања или пореза на имовину или 
накнада за отпад, као што је то питање управљања отпадом. Један од тих приступа 
би вероватно, све док су накнаде садржане упоредо са осталим пореским 
потраживањима, улио веће поверење да трошкови могу да се наплате.  

У Националној стратегији се разматрало коришћење прихода од Фонда за заштиту 
животне средине, чији неки од прихода се добијају од накнада произвођача који 
долазе од произвођача и увозника који су се одлучили да не испуњавају своју 
обавезу кроз неку колективну шему, или од шема које не испуњавају обавезе 
њених чланова. У принципу, овај фонд би могао да подржава локалне власти у 
реализацији унапређене услуге сакупљања, и тако, ограничавајући повећања 
трошкова.  

У смислу настојања да се повећања трошкова одржавају на минимуму, за Србију је 
паметно да примени одговорност произвођача на такав начин да трошкове 
пружених услуга рециклирања и регенерације у потпуности сносе произвођачи, као 
што се то предлаже по предложеним ревизијама Оквирне директиве о отпаду. У 
суштини, ово би требало да помогне да се нето повећања трошкова држе на 
ниском нивоу пошто би нека од очекиваних повећања трошкова финансирали 
произвођачи. Међутим, ово можда неће бити једноставно узимајући у обзир 
постојећи, установљени, приступ у погледу амбалаже. 

Што се тиче последњег проблема који је напред истакнут, да би локална 
самоуправа могла да планира средства за промене које ће бити потребно да се 
догоде, било би од помоћи уколико би постојала основа на бази које би локална 
самоуправа разумела колика би могла да буде промена трошкова по домаћинству. 
Настојали смо да дамо неке индикације у погледу овога у даљем тексту.  
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16.7.4 Препоруке 

Дају се следеће препоруке: 

1) треба да се установи јасна основа за обрачун услуга управљања отпадом, 
која би формирала основу за надокнаду трошкова, у складу са чврстим 
принципима јавних финансија (као што је предвиђено по новом члану 25а. 
Закона о комуналним делатностима). Ово је конзистентно са крајњим 
циљем Националне стратегије апроксимације у области животне средине 
да се постигне пуна надокнада трошкова најкасније до 2022. и 
краткорочним приоритетима из Пост-скрининг документа да се критички 
размотре системи финансирања управљања отпадом. 

2) Механизми за наплату накнада за покриће трошкова услуге управљања 
отпадом не би требало да укључују механизам у оквиру кога ЈКП наплаћују 
накнаде од корисника. 

3) Пре било какве примене шема ‘плати колико бациш’, локална самоуправа 
треба да надокнађује трошкове кроз: а) накнаде које наплаћују општине / 
локално опорезивање и заједничке приходе; и б) трансфере од централне 
владе. 

4) Примена одговорности произвођача би требало да осигура да 
произвођачи финансирају услуге које пружају општине, и која средства се 
користе да се подржи испуњавање обавеза од стране произвођача. 

5) Када се уведу услуге рециклирања адекватног квалитета, и надокнада 
трошкова буде на здравој основи, требало би размотрити примену 
система ‘плати колико бациш’ као средство да се подстакне унапређен 
учинак услуга које се пружају. 

Скреће се пажња на нашу процену нивоа повећања накнаде по домаћинству за 
достизање 50% стопе рециклирања за комунални отпад (видети Одељак 18.1.4.). 
Она је намењена као смерница за повећање накнаде које би било потребно за 
надокнаду трошкова под одређеним претпоставкама. 

16.8 Одговорност произвођача 

16.8.1 Који су то проблеми? 

Проблеми везани за питање одговорности произвођача су изложени у Табела 16-8. 

Табела 16-8: Проблеми везани за одговорност произвођача 

Бр. Проблем 

1 На тржишту постоје слободни стрелци у погледу плаћања пореза за заштиту животне седине. 

2 Нема механизма за испуњавање кључних циљева за истрошена возила (ELV). 

3 Нема механизма за испуњавање кључних циљева за батерије. 
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16.8.2 Зашто постоје ови проблеми? 

На основном нивоу, да би се испунили крајњи циљеви acquis који се односе на 
отпад, потребно је да се наведу циљеви за рециклирање и регенерацију отпада у 
закону, и потребно је да се примењују мере, како би се обезбедило да се они 
испуњавају. У Србији су донесени неки закони у којима су транспоноване 
Директиве о одговорности произвођача, али постоје уведене неадекватне мере за 
испуњавање релевантних крајњих циљева неких од њих. Нарочито се сматра да су 
механизми у погледу истрошених возила (ELV) и батерија и акумулатора 
забрињавајући.  

Директива о истрошеним возилима је сложена и за транспоновање и за примену. 
Међутим, основа за примену ове Директиве се сматра мањкавом. Нема уведног 
‘механизма за одговорност произвођача’ и ограничена је основа за разумевање 
учинка у погледу третмана. Исто важи за одсуство мере за одговорност 
произвођача у погледу батерија и акумулатора. Треба напоменути да, када су у 
питању батерије и акумулатори, изгледа да се сматра да подаци о циљевима 
сакупљања укључују и акумулаторе за возила, који нису садржани у циљевима у 
Директиви. 

16.8.3 Алтернативни приступи проблемима 

Недавно предложене ревизије Оквирне директиве о отпаду, Директиве о 
амбалажи и амбалажном отпаду и Директиве о отпадној електричној и 
електронској опреми (WEEE) указују на неке кључне принципе за које се очекује да 
треба да се одразе у примени одговорности произвођача. Они су изложени у 
предложеном члану 8а. Оквирне директиве о отпаду: 

1) Земље чланице ће обезбедити да се установе шеме продужене 
одговорности произвођача у складу са чланом 8, ставом 1: 

 на јасан начин дефинисати улоге и одговорности произвођача 
производа који пласирају робу на тржиште Уније, организације 
које примењују продужену одговорност произвођача у њихово 
име, приватних или јавних оператера управљања отпадом, 
локалних власти и, ако је прикладно, признатих оператера који 
се баве припремом за поновно коришћење; 

 дефинисати мерљиве циљеве управљања отпадом, у складу са 
хијерархијом отпада, са циљем да се достигну барем 
квантитативни циљеви релевантни за шему, како је предвиђено 
у овој Директиви, Директиви 94/62/ЕК, Директиви 2000/53/ЕК, 
Директиви 2006/66/ЕК и Директиви 2012/19/ЕУ;  

 утврдити систем извештавања како би се прикупљали подаци о 
производима које пласирају на тржиште Уније произвођачи који 
подлежу продуженој одговорности проиозвођача. Када ови 
производи постану отпад, тај систем извештавања ће 
обезбедити да се прикупљају подаци о сакупљању и третману 
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тог отпада уз навођење, ако је прикладно, токова отпадног 
материјала;  

 обезбедити једнак третман и недискриминацију између 
произвођача производа и у погледу малих и средњих предузећа. 

2) Земље чланице ће предузети неопходне мере како би обезбедиле да 
држаоци отпада на које циљају шеме продужене одговорности 
произвођача које су установљене у складу са чланом 8, ставом 1, буду 
информисани о расположивим системима за сакупљање отпада и 
спречавање остављања отпадака. Земље чланице ће ракође предузети 
мере да створе подстицаје за држаоце отпада да учествују у засебним 
системима сакупљања који су уведени, нарочито кроз економске 
подстицаје или прописе, када је потребно. 

3) Земље чланице ће предузети потребне мере да обезбеде да било која 
организација која је основана да извршава обавезе продужене 
одговорности произвођача у име неког произвођача производа: 

a. има јасно дефинисано географско покриће, покриће производа и 
материјала; 

b. има потребна оперативна и финансијске средства да извршава 
своје обавезе продужене одговорности произвођача; 

c. уведе адекватан механизам самоконтроле, подржан редовним 
независним ревизијама ради оцене: 

 финансијског управљања те организације, укључујући и 
усаглашеност са захтевима утврђеним у ставовима 
4.(а) и (б);  

 квалитета прикупљених и саопштених података у 
складу са ставом 1, трећом алинејом, и захтевима 
Уредбе (ЕК) бр. 1013/2006. 

d. Јавно ставља на располагање информације о: 

 свом власништву и чланству; 

 финансијским доприносима које плаћају дати 
произвођачи; 

 процедури избора за оператере управљања отпадом.  

4) Земље чланице ће предузети неопходне мере како би обезбедиле да 
финансијски доприноси које плаћа дати произвођач буду у складу са 
његовим обавезама продужене одговорности произвођача: 

a. да покрива комплетне трошкове управљања отпадом за производе 
које он ставља на тржиште Уније, укључујући и све од следећег: 

 трошкове операција засебног сакупљања, сортирања и 
третмана, које су неопходне како би се постигли 
циљеви управљања отпадом из става 1, друге алинеје, 
узимајући у разматрање приходе од поновног 
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коришћења или продаје секундарних сировина од 
њихових производа; 

 трошкове пружања адекватних информација 
држаоцима отпада у складу са ставом 2.; 

 трошкове прикупљања и извештавања података у 
складу са ставом 1, трећом алинејом.  

b. се прилагоде на основу стварних трошкова на крају века употребе 
појединачних производа или група сличних производа, нарочито 
узимајући у разматрање могућност њиховог поновног коришћења и 
рециклирања; 

c. се заснивају на оптимизираним трошковима пружаних услуга у 
случају када су јавни оператери управљања отпадом одговорни за 
обављање оперативних задатака у име дате шеме продужене 
одговорности произвођача. 

5) Земље чланице ће установити адекватан оквир за мониторинг и 
спровођење закона ради обезбеђења да произвођачи производа 
извршавају своје обавезе продужене одговорности произвођача, да се 
финансијска средства прописно користе, и да сви актери укључени у 
реализацију шеме саопштавају поуздане податке.  

6) Када, на територији неке Земље чланице, више организација извршава 
обавезе продужене одговорности произвођача у име произвођача, Земља 
чланица ће основати независно тело да надгледа извршавање обавеза 
продужене одговорности произвођача. 

7) Земље чланице ће успоставити платформу, како би осигурале редован 
дијалог између заинтересованих страна укључених у примену продужене 
одговорности произвођача, укључујући и приватне или јавне оператере 
управљања отпадом, локалне власти и, према потреби, признате 
оператере припреме за поновно коришћење. 

8) Земље чланице ће предузети мере како би обезбедиле да шеме 
продужене одговорности произвођача, које су утврђене пре [унети 
датум осамнаест месеци након ступања на снагу ове Директиве], 
поштују одредбе овог члана у року од двадесет четири месеца од тог 
датума. 

Осим уколико не постоје императивни разлози да се ради другачије, овде се онда 
предлаже да се разрада одговорности произвођача усклади са овим принципима. 
Поред тога, и одражавајући препоруке у погледу надокнаде трошкова, предлаже се 
да се, у мери у којој то има смисла за општине или њихове уговараче, пружају 
кључне услуге које омогућавају произвођачима да испуњавају своју обавезу, да се 
општинама надоканде у целости ‘оптимизирани трошкови’ услуга које пружају. 
Додатна питања се истражују у даљем тексту. 

16.8.3.1 Амбалажа  

Када је у питању амбалажа из комуналног отпада, у различитим земљама 
чланицама ЕУ, колективне шеме (типично назване ‘организације за спровођење 
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концепта одговорности произвођача’, или ПРО) или саме инсталирају 
инфраструктуру, или врше исплату (делимично или у целости) датој општини / 
њеном уговарачу, трошкова услуга које они пружају. У првом приступу, тенденција 
је да колективне шеме разрађују шеме ‘доношења’, или ‘контејнера на путевима’ за 
сакупљање амбалажног отпада: Немачка је изузетак по томе што сакупљање лаке 
амбалаже од врата до врата обезбеђују саме шеме које функционишу под ПРО.  

Овај приступ може да има недостатке услед чињенице да постаје све теже за 
општине да осмишљавају услуге сакупљања које функционишу као интегрална 
целина. Уколико сакупљање амбалаже планира и њиме руководи једно правно 
лице, а сакупљање свега осталог се остави општини, онда постаје тешко – мада, не 
немогуће – да се осмисле најбоље услуге за становнике. На пример, уколико 
општине треба да постигну нове циљеве рециклирања према предложеној 
Оквирној директиви о отпаду (65% рециклирања до 2035. за земље са 
дерогацијама), биће потребно да оне захватају сав материјал по високим стопама, 
укључујући и биоотпад, амбалажу, и остали рециклажни материал који није 
амбалажа. Ово ће захтевати да услуге сакупљања функционишу као интегралне 
целине да би се постигао тај учинак, а не као два засебна дела.  

Када ПРО нуде засебне услуге, онда начини да се унапреде захватања теже да буду 
кроз све јаче инвестирање у услуге по принципу доношења. Ово може да значи да 
постоји несклоност да се промени приступ – на пример, системима сакупљања од 
врата до врата – делом због неповратних трошкова у инвестицијама у шеме типа 
доношења. Ово је нарочито тачно када се врше скупље инвестиције у системе за 
доношење (отпада), као што су системи подземних контејнера.  

Разумели смо да у Србији, већ има случајева обављања трансфера од ПРО на 
локалну власт по билатералним споразумима. Овај механизам је, по нашем 
мишљењу, пожељнији у односу на случај када ПРО саме обезбеђују 
инфраструктуру. Међутим, како се циљеви повећавају, и како потреба да се 
приступи већој количини амбалаже из домаћинстава постаје све важнија, тако 
чињеница да на тржишту има неколико ПРО потенцијално доводи до ситуације у 
којој постоји конкуренција за материјал локалне власти.  

Можда тренутно ово не изгледа проблематично, али би могло да буде у 
будућности. Предложили бисмо да се, како би постојао рационални механизам 
кроз који се општине награђују за своју активност, и да произвођачи не плаћају 
‘преко мере’ за материјал, утврде правила у погледу плаћања која треба да врше 
произвођачи да би општине сакупљале амбалажни отпад. Очекивало би се да тај 
износ плаћају ПРО пропорционално њиховом уделу у тржишту усаглашавања (тј. на 
основу количине производа коју они пласирају на тржиште). 

Ограничен број прилика за прераду у Србији чини питање како поступати са 
сакупљеним амбалажним материјалом питањем од извесног интереса. Такође 
постоје питања која треба да се реше у смислу ко треба да ‘поседује’ и пласира 
сакупљени материјал. Унутар ЕУ, ово се решава на различите начине, при чему су 
општине у неким земљама те које су одговорне за продају материјала, а ПРО су 
одговорне за остало. У пракси, продаја материјала доводи до ценовних ризика на 
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страни општина. Било би пожељније, по нашем мишљењу, и узимајући у обзир 
тренутно релативно одсуство искуства са маркетингом материјала на страни 
општина или њихових уговарача, да материјал пласирају ПРО. Општине би биле 
подмирене за услугу сакупљања, при чему ПРО могу да утичу на начин сакупљања 
(што има утицај на квалитет сакупљеног материјала) и имају корист од прихода 
везаних за продају секунадарног материјала. 

16.8.3.2 ОТПАД ОД ЕЛЕКРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ (WEEE) 

Да ли ће отпад од електричне и електронске опреме (WEEE) бити рециклиран на 
крају века употребе (или једноставно одложен као део резидуалног отпада) зависи 
од природе инфраструктуре која се стави на располагање за рециклажу. 
Одговарајућа природа инфраструктуре за остављање производа за рециклажу 
такође зависи од природе отпада од електричне и електронске опреме (WEEE) о 
којима се ради. За велике отпаде од електричне и електронске опреме из 
комуналног отпада, многе земље чланице ЕУ се ослањају на мрежу локалних 
рециклажних центара.  

У Србији су такви центри предвиђени у Националној стратегији, али нису широко на 
располагању. Све док не буду, такав материјал ће вероватно бити од интереса за 
трговце старим гвожђем, и може да се сакупља кроз остале путеве, или када 
домаћинства купују нове производе. Развој рециклажних центара је питање које 
локалне самоуправе треба да размотре у оквиру својих планова за управљање 
отпадом. 

16.8.3.3 Батерије 

За батерије, важе слични коментари као и за мале отпаде од електричне и 
електронске опреме (и пан-регионалне системе). Главни, и најефикаснији, 
механизам за враћање преносних батерија је вероватно систем враћања 
малопродаји. Као такав, тај систем би требало оријентисати ка таквом приступу, 
мада могу да постоје околности и конфигурације сакупљања које сугеришу, и 
омогућавају, сакупљање батерија од врата до врата. 

16.8.4 Препоруке 

Дају се следеће препоруке: 

1) Србија треба да примени мере како би обезбедила да се у будућности 
испуњавају циљеви у погледу одговорности произвођача. Ове мере треба 
да поштују принципе који су изложени у предложеном члану 8а. Оквирне 
директиве о отпаду. 

2) За амбалажу комуналног порекла, препоручује се да:  
a. тамо где то већ није случај, општине буду у целости намирене од 

стране ПРО за услуге које пружају у складу са договореним приступом 
(који треба да се утврди између МПЗЖС, општина и ПРО). 

b. ПРО преузима власништво над, и одговорна је за, маркетинг 
сакупљеног материјала (при чему се приходи користе да се поравнају 
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трошкови система који треба да се подржава накнадама 
произвођача). 

3) За отпад од електричне и електронске опреме (WEEE), потребно је да се 
изграде локације сличне локацијама центара за рециклажу / 
контејнерских паркова уз извесну подршку од шема одговорности 
произвођача. Ово је конзистентно са средњорочним приоритетима који су 
изложени у Пост-скрининг документу да се изграде три регионална 
консолидована пункта/центра сакупљања, које подржава шира мрежа 
сакупљања која покрива целу земљу. 

4) Према Пост-скрининг документу, средњорочни приоритет (2017.-2020.) 
јесте да се утпостави систем за сакупљање потрошених батерија и 
акумулатора. Предлаже се да се овај систем заснива на преузимању од 
малопродаје, уз узимање у обзир осталих путева сакупљања (као што је 
кроз услуге сакупљања од врата до врата). 

16.9 Управљање опасним отпадом 

16.9.1 Који су то проблеми? 

Кључни проблеми који су идентификовани у погледу опасног отпада су укратко 
дати у Табела 16-9. 

Табела 16-9: Проблеми везани за управљање опасним отпадом 

Бр. Проблем 

1 Лоше управљање опасним отпадима / тешкоће око изградње објеката за опасан отпад. 

2 
Нема објеката за третман фармацеутских отпада. Такође, инфективни медицински отпад се 
одлаже на општинске депоније после третмана, без информација у погледу тога да ли он 
испуњава критеријуме за пријем за дату депонију. 

3 
Историјски опасан отпад има тенденцију да се складишти неограничено зато што су 
финансијска средства неадекватна за прописно управљање. 

 

16.9.2 Зашто постоје ови проблеми? 

Србији недостаје одговарајућа инфраструктура за третман и одлагање опасног 
отпада. Заиста, не постоје објекти за третман и одлагање опасног отпада у земљи. 
Постоје само постројења за третман одређених специфичних токова отпада, као 
што су батерије, електронски отпад и отпадна уља. У Стратегији из 2009. је 
наведено да су: 

Анализе показале да 62% привремених складишта опасног отпада не 
задовољава прописане услове, и да је само 5% опасног отпада привремено 
ускладиштено на прописан начин. Стога стално расту потребе за 
извозом опасног отпада ради третмана. 

Услед недостатка објеката за третман и одлагање опасног отпада, индустрија је 
приморана да привремено складишти материјал или да га извози у објекте које 
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одобрава OECD на третман. Међутим, трошкови извоза су високи и према 
извештајима мало индустрија то може да себи приушти.  

У неким случајевима, углавном у индустријама у државном власништву, 
‘привремено складиштење’ се користи деценијама. Услед трошкова везаних за 
прописан третман опасног отпада, он се некада одлаже заједно са комуналним 
отпадом на несанитарне депоније или дивља сметлишта.  

Тренутна ситуација је критична. Постоје јасни утицаји на животну средину 
(атмосферу, земљиште и велики утицаји на подземне воде и квалитет речне воде). 
У 2013. години, према подацима из Агенције за заштиту животне средине, база 
података о потенцијално контаминираним и контаминираним локацијама је 
садржала 222 локација, од којих се највећи удео приписује нафтној индустрији 
(42%), иза које следе хемијска индустрија (14%), метална индустрија (12%), 
електране (8,6%), угаљ (4,5%), уз остале индустрије које су одговорне за преостали 
удео од 19%.  

Према Извештају о стању животне средине, 577.606 тона опасног индустријског 
отпада је произведено у 2013. години. Исте године (2013.) је саопштено да је 
150.741 тона опасног отпада привремено ускладиштено, 6.973 тона је одложено на 
депоније са ћелијама за одлагање индустријског отпада са опасним 
карактеристикама, 81.364 тона је третирано и 2.360 тона је извезено. Нема даљих 
расположивих информација о врстама третмана који се користе у Србији за опасан 
отпад, али је јасно да се цифре о производњи и третману не слажу. Ово 
највероватније одражава чињеницу да се неки опасан отпад сасвим сигурно баца 
на депоније које нису опремљене за ову сврху. У овом погледу, важно је 
напоменути да Директива о депонијама у ствари забрањује заједничко одлагање 
опасних отпада са осталим отпадима, захтевајући да се изграде засебне локације.  

Покушаји у прошлости да се изгради инфраструктура за опасан отпад су пропали 
углавном због противљења јавности. Као резултат тога, објекти нису изграђени 
упркос централно обезбеђеним финансијским средствима. Можда овде могу да се 
науче лекције у погледу укључивања заједница домаћина (тих објеката). Јасно је да 
је потребно да се нађе решење за овај проблем, који представља сталну опасност 
по животну средину и здравље услед потенцијалних проблема који могу да буду 
проузроковани опасним отпадом. Пост-скрининг документ обухвата, као 
краткорочни приоритет, израду Плана управљања опасним отпадом. Он се 
разрађује кроз Пројекат братимљења ЕУ назван Унапређење управљања опасним 
отпадом у Републици Србији (нов. 2014. – нов. 2016.). Средњорочни приоритет 
(2017.-2020.) за земљу јесте усвајање Плана управљања опасним отпадом 
(укључујући и потрошена возила), за који се очекује да ће покрити петогодишњи 
период. 

16.9.3 Алтернативни приступи проблему 

Разумели смо да је у припреми Стратегија управљања опасним отпадом. Оне мере 
које су назначене у Националној стратегији у суштини још увек се чека да буду 
примењене. У Стратегији је напоменуто: 
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Успостављање система за управљање опасним отпадом обухвата 
покретање адекватног сакупљања и транспорта опасног отпада, 
изградњу пет регионалних складишта за опасан отпад који се складишти 
ради даљег третмана, изградњу постројења за физичко-хемијски 
третман опасног отпада у оквиру центра за управљање опасним 
отпадом, изградњу два инсинератора за опасан отпад, као и депоније за 
опасан отпад. Опасни отпади који не могу да се третирају у земљи треба 
привремено да се складиште у складишта за сакупљање и извоз опасног 
отпада овлашћеним постројењима. Ова привремена складишта треба да 
послуже извознику опасног отпада само за сакупљање и препаковање 
опасног отпада намењеног за извоз. Пожељно је да се капацитети 
индустрија цемента и термоелектране користе за спаљивање одређених 
врста опасног отпада, уз пуну контролу емисија. Дозволом за управљање 
отпадом ће се дефинисати захтеви који морају да се испуне за 
активности у датом постројењу. 

Приметиће се да се мало од овога догодило. Оно што следи је предлог низа мера, 
мада се њиме понавља много од онога што је било у Националној стратегији. 

Узимајући у обзир оправданост слеђења хијерархије отпада, најбољи приступ 
решавању проблема опасног отпада би био да се смањи ниво његове производње. 
У постојећим индустријским објектима који производе опасан отпад, евентуално 
постоје прилике за унапређене производне технике које смањују количину опасног 
отпада коју производи индустрија. Могла би да се размотри примена најбољих 
постојећих техника, како је изнето у напоменама из BREF, које подржавају 
Директиву о индустријским емисијама. Тамо где је учинак индустрија мањкав у том 
погледу, требало би да се онда размотре одговарајућа побољшања процеса, мада 
конфигурације постројења и технологија не могу увек ово да омогућавају. Корист 
од овог приступа је у томе што би он, највероватније, био од користи тим 
индустријама које су у питању, чинећи их ефикаснијим у погледу ресурса. 

Мада је идентификован низ жаришта, и мада је добро познат извор клиничких 
отпада, остаје недовољно података о опасном отпаду из индустрије, а они који 
постоје се не сматрају поузадним. Први корак треба да буде да се добију 
информације у погледу производње и третмана опасног отпада, тренутно, у Србији. 
Ово се јасно везује за проблем података (видети напред), али ова фокусирана 
активност би могла да започне тиме да се обезбеди да се они од којих се захтева да 
извештавају о производњи отпада, и који ће вероватно да производе опасне 
отпаде, и они који рукују опасним отпадом, гоне за те податке.  

Очекиване последице будућих планова такође треба узети у разматрање. 
Вероватно ће постојати стални проблем везан за управљање опасним отпадом од 
отпада од електричне и електронске опреме (WЕЕЕ). Такође постоје планови за 
постројења за спаљивање, која производе опасан отпад у форми остатака од 
контроле загађења ваздуха (летећег пепела), тако да би био потребан неки облик 
третмана / одлагања за ове остатке у време када дато постројење почне да 
функционише. 



  152 

На основу овог критичког осврта и испитивања планског хоризонта, треба да се 
локално идентификују потребе за објектима за складиштење и/или обезбеђење 
објеката за третман, узимајући у обзир да би извоз могао да буде одговарајуће 
решење тамо где нема смисла локално обезбеђивати специјализоване објекте. 
Потребно је да се предузме истраживање најадекватније локације за те 
идентификоване објекте, и уз ро би требало размотрити вероватну реакцију 
потенцијалних заједница њихових домаћина. Објекти за опасан отпад се ретко 
сматрају ‘суседима које је угодно имати’, али они ипак обезбеђују локално 
запошљавање. Такође би требало пажљиво размотрити приступ набавци таквих 
објеката, узимајући у разматрање потребу да се обезбеди да тим објектима може 
прописно да се управља на одрживој финансијској основи. На крају, потребно је 
осигурати изворе финансирања. 

Узимајући у обзир ове ствари, и потенцијалне трошкове везане за третман опасних 
отпада, можда би било корисно тазмотрити примену одговорности произвођача за 
токове опасног отпада. Једна земља која је следила овај приступ је Колумбија, при 
чему су шеме за опасне отпаде (као што су пестициди, и из пољопривреде и 
домаћинстава) развијене пре оних за амбалажу и отпад од електричне и 
електронске опреме (WEEE).  

На регионалној радионици, било је основе за консензус међу свим присутнима да 
постојећи аранжмани у погледу кретања опасног отпада – при чему све земље 
тренутно забрањују увоз опасног отпада – доводе до неких проблема у вези са 
извозом за третман. Било би корисно уколико би, у складу са дискусијама на 
радионици, могли да се направе изузеци за неке опасне отпаде, као што је отпад од 
електричне и електронске опреме (WEEE), омогућавајући лакши транспорт неких 
таквих отпада до одговарајућих објеката изван региона (када они не постоје 
локално). 

16.9.4 Препоруке 

Дају се следеће препоруке: 

1) од индустријских објеката, како је већ сугерисано у Националној стратегији 
управљања отпадом, би требало да се захтева да примењују најбоље 
расположиве технике како би производњу опасног отпада везану за 
њихове процесе свели на минимум. 

2) Српска влада треба да обезбеди да се План управљања опасним отпадом 
званично усвоји што је пре могуће. 

3) На основу критичког разматрања природе и капацитета потребног 
третмана за медицинске отпаде, треба да се обезбеде објекти за третман 
уз подршку од централне владе. 

4) Земље овог региона треба да настоје да се договоре око неких 
ограничених изузетака у односу на њихову забрану увоза и трансфера 
опасног отпада, како би олакшале његов пролаз до одговарајућих објеката 
за третман у иностранству. 
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5) Треба истражити оправдање за примену продужене одговорности 
произвођача за специфичне токове опасног отпада. 
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17.0 Предлог термин плана и редоследа 

препорука 

Напред дате препоруке су скупљене у један временски одређен план деловања 
(Слика 17-1 ) у даљем тексту. Важно је да се прихвати да План за достизање циљева 
не представља комплетну стратегију, још мање, план управљања отпадом за ову 
земљу. Уместо тога, он идентификује кораке које је потребно предузети како би се 
учинио напредак у правцу постизања усаглашености са acquis о отпаду ЕУ.  

Усклађивање са acquis представља изазов, али то је изазов који ће донети користи. 
Ниједна земља не сматра да је усклађивање са целим acquis у потпуности 
једноставно, и земље чланице ЕУ често траже дерогације у погледу испуњавања 
циљева. Ресурси који су потребни за усклађивање – у смислу особља на 
националном и општинском нивоу – се често потцењују: једна је ствар написати 
неки закон, или стратегију, или план, а сасвим друга да се обезбеди да се крајњи 
циљеви истих остваре. Стога постоји потреба да се обезбеди да осигурање 
потребног особља и нивоа стручности буду на нивоу задатка примене тих закона, 
стратегија и планова у пракси. Ово је апсолутно фундаментално за обезбеђење 
успешног и одрживог система управљања отпадом. 

Утврђивање редоследа тих мера које су идентификоване није лако – у принципу, 
потребно је да се примене све од тих препорука које су напред дате у главним 
цртама, и све оне су донекле хитне. Међутим, ми смо приоритет дали оним мерама 
које се односе на унапређење положаја у погледу одлагања на депоније, 
реформисање и унапређење осигурања потребног особља инспекцијских служби, и 
комплетирање законодавне основе acquis ЕУ. Након тога, разрађују се мере 
примене, и реализују се програми обуке. Системи података се такође развијају 
током извесног броја година.  

Следе подстицаји, при чему је план да, након што се уведу инспекција и 
спровођење закона, те након што општине унапреде свој приступ надокнади 
трошкова, могу да се примене механизми за промену понашања уз мање брига око 
тога да ће они једноставно наводити људе да прибегавају незаконитом понашању.  

Резултати које ће дати План за достизање циљева ће зависити од детаљног 
пројектовања разних мера које су идентификоване. Многе од ових мера ће 
захтевати размишљање у смислу њиховог планирања, и у овоме ће помоћи учење 
из искустава других земаља (не обавезно копирање приступа других, него 
прилагођавање искустава, те учење из њихових успеха и неуспеха). Имамо среће 
што нам Европа обезбеђује живу лабораторију управљања отпадом широм 
различитих земаља чланица и што много тога може да се научи из искустава 
стечених током последњих неколико деценија.  

Наши предлози временских оквира и редоследа препорука приказаних у Одељку 
16.0. (Слика 17-1). Коришћене су две боје у настојању да се направи разлика 
између:  
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 припреме, планирања и почетне примене препоруке (наранџаста боја); и  

 сталне примене и извршења препоруке (плава).  
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Слика 17-1: Термин план и редослед препорука 

 Легенда:  
Припрема, планирање, 
иницијална 
имплементација 
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  Регулаторна питања                                       

1 

Као што предвиђа Закон о управљању отпадом, 
неопходно је завршити инвентар постојећих општинских 
(и дивљих) депонија како би се идентификовале потребе 
за унапређењем постојећих депонија или њиховом 
санацијом пре затварања. 

                   

2 

Требало би размотрити адекватност просторног 
распореда санитарних депонија у Србији, у односу на 
планиране локације које се сматрају одговарајућим за 
будући рад. 

                   

3 

Закон о управљању отпадом предвиђа обавезу јединица 
локалне самоуправе да припреме пројекте санације / 
рекултивације нерегулисаних депонија на својој 
територији. Потребно је осигурати да сви ови планови 
буду израђени и спроведени на време. Све друге локације 
које нуде неадекватну заштиту животне средине морале 
би бити затворене. То ће помоћи да се испуни циљ из 
Националне стратегије за апроксимацију у области 
животне средине да 90% становништва буде  обухваћено 
санитарним депонијама за комунални чврсти отпад до 
2020. године. 

                   

4 

Неопходно је спречити стварање нових дивљих депонија 
спровођењем контроле превозника отпада и, где је 
примењиво, оператера таквих нелегалних депонија. 
Законом о управљању отпадом треба размотрити 
ретроактивну примену новчаних казни за илегално 
депоновање / рад илегалних депонија. 

                   

5 

Национална стратегија за апроксимацију у области 
животне средине има за циљ да постигне пун повраћај 
трошкова најкасније до 2022. године. У складу са тим, од 
оператера депонија треба захтевати да утврде накнаде 
које покривају њихове трошкове, укључујући и трошкове 
одржавања депоније након затварања, у складу са 
Директивом о депонијама. 
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6 

Осим у посебним околностима, где  има смисла да 
општински инспектори имају улогу у инспекцији – а то 
треба да буде јасно дефинисано у закону – јединствена 
агенција би требало да буде надлежна за издавање свих 
дозвола и за инспекцијски надзор, чиме би се смањила 
могућност сукоба интереса, и омогућила концентрација 
техничких стручњака, где је то потребно. 

                   

7 

Достизање пожељних 100%  покривености становништва 
услугом сакупљања отпада треба да буде приоритет, 
имајући у виду циљ смањења могућности одлагања на 
дивље депоније. 

                   

  Законодавство                    

1 Завршити транспоновање ЕУ директива у законодавство.                    

2 
Увести имплементационе мере усмерене ка постизању 
резултата из Директива, укључујући и оне поменуте у 
овом Плану за достизање циљева (Raoadmap). 

                   

  Планирање управљања отпадом                    

1 

У складу са постојећим плановима, Национална стратегија 
управљања отпадом треба да буде ревидована (и можда 
преименована, да би се избегле нејасноће) како би у 
потпуности била у складу са чланом 28. Оквирне 
директиве о отпаду. 

                   

2 

Предложени програм превенције отпада не би требало да 
се фокусира само на комунални отпад, већ би требало да 
обухвати и друге области као што су спречавање настанка 
индустријског / опасног отпада, развој и подршка за 
операције поновног коришћења (отпада) и „зелене“ јавне 
набавке. 

                   

3 

Стратегија управљања отпадом би требала да јасно 
дефинише улоге које се очекују од националне, 
регионалне и локалне власти у целокупном процесу 
планирања отпада. Ово би требало размотрити са циљем 
да се: а) минимизују дуплирања; и да се б) осигура да се 
исправне одлуке доносе на одговарајућем нивоу. 

                   

4 Посебну пажњу треба посветити питању доношења одлука                    
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у вези са локацијом постројења. Јединице локалне 
самоуправе су тренутно надлежне за ово. Предлажемо да 
критеријуми за локацију постројења буду јасно 
дефинисани на националном нивоу (нпр. у оквиру 
предложеног Националног плана управљања отпадом). 
Захтевани капацитети би били постављени за сваки 
регион, при чему су региони јасно дефинисани. Ови 
региони би затим добили  задатак одређивања локација 
које могу да испуне захтевани капацитет. 

5 

Израђивачи планова управљања отпадом треба да 
размотре коришћење јавних скупова, истраживања, фокус 
група и друштвених медија и комуникацију на Интернет 
платформи ради укључивања заједница и 
заинтересованих страна у процес планирања. Ово би 
требало да помогне да се подигне свест о управљању 
отпадом, као проблему и као шанси, и да се побољша 
разумевање природе одлука које се морају донети. 

                   

  Административни капацитети                    

1 

Пост-скрининг документ наводи да је средњорочни 
приоритет (2017-2020) да се ојачају капацитети за 
инспекцију и спровођење закона. Потребно је овоме 
приступити као приоритетном питању.  

                   

2 

Јединице локалне самоуправе треба да повећају  број 
запослених и да повећају капацитет за управљане 
отпадом колико је то могуће у оквиру ограничења које 
намећу  садашњи услови Међународног монетарног 
фонда (ММФ). 

                   

3 

Потребно је развити свеобухватни програм обуке као део 
средњорочних приоритета Пост-скрининг документа 
(2017-2020), како би се обезбедила обука о примени 
Закона о управљању отпадом за јединице локалне 
самоуправе и предузећа. 

                   

4 
Свеобухватни вишегодишњи програм обуке и подршке за 
локалне самоуправе треба да буде израђен у циљу јачања 
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компетентности запослених у општинама. 

  Подаци о отпаду                    

1 

Имплементирати свеобухватни систем сакупљања 
података о отпаду и мониторинг шему базирану на 
електронском праћењу и извештавању података од 
генератора отпада, преко сакупљача, и затим, до крајњег 
држаоца отпада. Поред тога а) осигурати да сe  подаци 
прикупљају у складу са оним што је потребно (као напред 
наведено) и б) осигурати да општине и оператери 
управљања отпадом буду обучени за коришћење 
имплементираног система и да извештавају о отпаду на 
назначен начин. 

                   

2 

Потребно је покушати урачунати активности неформалног 
сектора. Систем сакупљања података треба да осигура да 
превозници отпада пријаве отпад који долази овим путем. 
Можда ће бити неопходно да се елиминишу готовинске 
трансакције ради побољшања начина извештавања. 

                   

3 

Они који управљају подацима требало би да настоје да 
урачунају и необухваћене услуге сакупљања отпада у 
очекивању већег покривања, а у сврху бољег разумевања 
последица непотпуне покривености при постојећем 
приступу управљања отпадом. 

                   

  Циљеви и хијерархија управљања отпадом                    

1 
У вези са комуналним отпадом сачињене су следеће 
препоруке: 

                   

1a 
Спустити националне циљеве на ниво локалне 
самоуправе. Увођење казни за неиспуњене циљеве 
допринело би испуњењу задатих циљева. 

                   

1b 

Поставити минималне стандарде услуга за сакупљање 
комуналног отпада, које треба постићи у оквиру рока 
зацртаног у Закону о управљану отпадом (у складу са 
изменама) за пружање посебних услуга рециклаже. 

                   

1c 

Поставити минималне стандарде пружања услуга за 
комерцијалне објекте. Ово повезати са захтевима да 
комерцијални произвођачи сортирају отпад оног тренутка 
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када услуга буде успостављена.  

1d 

Развити мрежу рециклажних центара / контејнерских 
паркова (зелених острва) како би се повећала доступност 
и погодност рециклирања и повећао број производа који 
су спремни за поновну употребу. 

                   

1e 

Пост-скрининг документ наводи као краткорочни 
приоритет (2015-2016.) кампање јавног информисања; 
међутим, због сложене природе промене понашања, ове 
кампање ће морати да се одржавају и даље, а нарочито 
када долази до промене у начину пружања услуге 
сакупљања отпада. 

                   

2 

Као што је поменуто у Пост-скрининг документу, потребно 
је увести шеме повраћаја депозита за амбалажу за пиће 
(неке добровољне шеме већ постоје, посебно за 
вишекратну употребу стаклене амбалаже за пиће). 

                   

3 
Опорезивати производе за једнократну употребу, а 
приход од таксе користити за побољшање управљања 
отпадом у земљи. 

                   

4 

Опорезивати отпад послат од стране општина или 
њихових подизвођача на несанитарне депоније (тј. на 
депоније које нису у складу са Директивом о депонијама). 
Ова такса би се прогресивно повећавала  у периоду од 
десет година када би требало да достигне ниво од 60€ по 
тони отпада, чиме би се подстакао развој санитарних 
депонија током трајања интервенције. 

                   

5 

Национална стратегија управљања отпадом је већ 
поставила циљ да примењује Директиву о индустријским 
емисијама ради спречавања настанка отпада на извору, 
колико је то могуће. Потребна је много шира примена и 
праћење овог циља. 

                   

6 

За отпад од грађења и рушења, покренути добровољне 
иницијативе за рад са великим инвеститорима, као део 
Националног плана за управљање отпадом од грађења и 
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рушења. Иницијатива би могла бити допуњена 
коришћењем повратних обвезница о усклађености, 
повезаних са плановима за управљање отпадом на 
локацијама изградње. 

7 

Развити компетенције за „зелене јавне набавке“ како би 
се смањило генерисање отпада повезаног са јавним 
набавкама и ради подстицања испоручилаца који користе 
моделе производ-услуга. 

                   

  Повраћај трошкова од комуналног отпада                    

1 

Потребно је успоставити јасну основу за прорачун 
трошкова услуга управљања отпадом, формирањем 
основе за пун повраћај трошкова (како је предвиђено 
новим чланом 25 Закона о комуналним делатностима), у 
складу са циљем Националне стратегије за апроксимацију 
у области животне средине да се постигне пун повраћај 
трошкова најкасније до 2022. године и краткорочним 
приоритетима из Пост-скрининг документа да се изврши 
ревизија система финансирања управљања отпадом. 

                   

2 

Механизми за сакупљање накнада за покривање 
трошкова услуге управљања отпадом не би требало да 
буду они преко којих јавна комунална предузећа 
прикупљају накнаду од корисника. 

                   

3 

Јединице локалне самоуправе требало би да постигну 
повраћај трошкова кроз: а) таксе коју прикупљају општине 
/ локалне порезе и заједничка улагања; и б) трансфере из 
републичког буџета. 

                   

4 

Спровођење одговорности произвођача требало би да 
омогући да произвођачи финансирају услуге које пружају 
општине, а које се користе као подршка испуњењу 
обавеза произвођача. 

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 

5 

Када се успоставе услуге рециклаже одговарајућег 
квалитета, а повраћај трошкова буде на јаким основама, 
спровођење система “плати-колико си бацио” треба 
посматрати као средство за подстицање бољег учинка 
услуга које се пружају. 
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  Oдговорност произвођача                                       

1 

Србија би требало да спроведе мере које обезбеђују да 
циљеви везани за одговорност произвођача буду 
достигнути у будућности. Ове мере треба да поштују 
принципе утврђене у предложеном члану 8а Оквирне 
директиве о отпаду. 

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 

2 

За амбалажу која долази из комуналног отпада, 
препоручује се да се: а. тамо где то још није  случај, 
општине компензују из система одговорности 
произвођача за услуге које пружају у складу са  
договореним приступом (приступ треба да се установи 
између Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине, општина и организација за спровођење концепта 
проширене одговорности произвођача); и б. организације 
које брину о одговорности произвођача преузимају 
власништво и одговорне су за маркетинг  сакупљеног 
материјала (при чему се приходи користе за компензацију 
трошкова система који се финансирају из накнада 
произвођача). 

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 

3 

За електрични и електронски отпад, локације сличне 
центрима за сакупљање /контејнерским парковима 
(зеленим острвима) треба да буду изграђене уз подршку 
шема одговорности произвођача. Ово је у складу са 
средњорочним приоритетима постављеним у Пост-
скрининг документу.  

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 

4 

За отпадне батерије, систем би требало базирати на 
принципу “трговац узима назад”, са обезбеђеним 
средствима и за друге правце сакупљања (као што је 
путем услуге сакупљања „од врата до врата“). 

Препорука повезана са Препоруком бр. 2 под темом Законодавство. 

  Управљање опасним отпадом                                       

1 

Од индустријских постројења, као што је већ предложено 
у Националној стратегији управљања отпадом, требало би 
захтевати да спроводе најбоље доступне технике за 
смањење на најмању могућу меру генерисања опасног 
отпада који је повезан са њиховим процесима. 
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 Легенда:  
Припрема, планирање, 
иницијална 
имплементација 
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2 
Влада Србије требало би да обезбеди да се План 
управљања опасним отпадом званично усвоји у најкраћем 
могућем року. 

                   

3 

На основу увида у врсту и капацитет потребног   третмана 
медицинског отпада, постројења за прераду требало би 
да буду набављена уз подршку републичке владе. 

                   

4 

Земље региона требало би да настоје да се договоре о 
ограниченим изузецима од забране на увоз и трансфер 
опасног отпада до постројења, и њихов пролазак до 
одговарајућих постројења за прераду у иностранству.  

                   

5 
Потребно је истражити случај примене концепта 
продужене одговорности произвођача за конкретне 
опасне токове отпада. 
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18.0 Трошкови примене Плана за достизање 

циљева 

План за достизање циљева представљен у Одељку 16.0. садржи известан број препорука, од 
који све не захтевају утврђивање трошкова услед њихове опште природе. У овом одељку су 
разрађене процене трошкова за неке кључне препоруке у случајевима где је расположивост 
информација омогућила да се изврши разумна процена. Узимајући у обзир расположивост 
података и обим посла, морао је да се створи један број поједностављујућих претпоставки 
када су израчунавани трошкови који су приказани у одељцима у даљем тексту. Методологија 
и претпоставке које поткрепљују калкулације трошкова су детаљно описане у прилогу (Прилог 
A.2.0). 

С обзиром на кључну потребу да се унапреде услуге управљања комуналним отпадом, до 
извесног нивоа детаља су анализирани трошкови везани за овај конкретан елемент система 
управљања отпадом у Србији. У Одељку 18.1. је дата процена додатних трошкова који могу да 
настану како би се земљи омогућило да испуни релевантне циљеве ЕУ који се односе на 
комунални отпад. У Одељку 18.2. је дата спецификација трошкова по ставкама за један број 
појединачних препорука. 

18.1 Трошкови унапређења управљања комуналним отпадом 

У овом одељку су дате неке процене разних приватних трошкова који би се сносили око 
испуњења кључних циљева из Директива ЕУ, конкретно, за постизање 50% циља у погледу 
рециклирања за комунални чврсти отпад (MSW) и постизање циљева везаних за смањење 
садржаја биоразградивог комуналног отпада (BMW) на депонијама. Претпоставља се да 
временски период током кога ће бити испуњени ови циљеви износи око 10 година. 

18.1.1 Трошкови капиталних инвестиција 

У Табела 18-1 је дат резиме процењених трошкова капиталних инвестиција које ће вероватно 
бити потребне за испуњење циља рециклирања комуналног чврстог отпада (MSW) од 50%. Те 
ниске и високе вредности су добијене на основу различитих претпоставки за, између осталог, 
пораст отпада, тип возила, тип шеме сакупљања, ефикасноти сакупљања и технологију 
постројења за третман. 

Те цифре показују да је значајан део укупне капиталне инвестиције која је потребна везан за 
инфраструктуру за сакупљање. И у ниском и у високом сценарију (који одражавају различите 
дистрибуције капацитета, и различите технологије) на третман или одлагање одлази око 
половине тих инвестиционих трошкова везаних за инфраструктуру за сакупљање. Ово 
сугерише да и финансијери, и саме земље, треба да размотре како пројекти могу да се упакују 
на такав начин да финансирање може да се обезбеди за вишеструке инвестиције малих 
размера (као што су возила, контејнери, рециклажни центри/ контејнерски паркови и депои 
за возила) уместо за појединачне инвестиције великих размера (као што су постројења за 
производњу електричне енергије из отпада). 
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Табела 18-1: Процењени распон трошкова капиталних инвестиција током 10 
година (милиони евра, реалне цене за 2016.) 

Основно средство 
Ниска процена 

(€) 
Висока процена (€) 

Сакупљање 

Возила за сакупљање  152  363 

Контејнери за сакупљање  128  171 

Депои за возила   28  168 

Постројења за сортирање  0  52 

Рециклажни центри / Контејнерски паркови  4  6 

Третман / Одлагање     

Компостирање (ниска процена), Анаеробна дигестија (висока 
процена) 

 33  132 

Депонија  162  216 

Укупно     

Укупно сакупљање  312  760 

Укупан третман / Одлагање  195  348 

Свеукупно  506  1,108 

Напомена: Дана 20. маја 2016.  1 РСД  =  0,0082 ЕУР 

Табела 18-2 приказује капацитет који је потребан за додатан третман биоотпада и капацитет 
санитарне депоније потребан по претпостављеној стопи рециклирања комуналног отпада од 
50% у 2026. Промена капацитета потребног у ниској и високој процени је услед различитих 
претпоставки око будуће раста секундарних сировина из отпада. Такође приказујемо укупну 
количину резидуалног отпада којим треба да се управља у 2026. Уколико се претпостави да 
треба да се испуне дугорочнији циљеви према  предложеном пакету циркуларне економије, 
онда је максимална величина капацитета за третман резидуалног отпада која треба да се 
разматра на средњи до дугог рока између 773 и 870 хиљада тона годишње. 
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Табела 18-2: Процењен капацитет за третман и одлагање потребан за постизање 
50% рециклаже комуналног отпада у 2026. (хиљаду тона годишње под 
претпоставком да нема смањења постојећих капацитета) 

Ставка Ниска процена Висока процена 

Санитарна депонија 972 1,133 

Компостирање / Анаеробна дигестија 387 435 

Укупан потребан третман резидуалног отпада 
/ Одлагање 

1,289 1,450 

 

18.1.2 Свеукупни трошкови сакупљања (по домаћинству) 

Користећи методологију која је конзистентна са оном коришћеном да се развије Европски 
референтни модел за управљање комуналним отпадом Европске агенције за животну 
средину, израчунати су процењени укупни годишњи трошкови за сакупљање комуналног 
чврстог отпада (MSW).42 Процењени су и текући трошкови, и они трошкови који ће вероватно 
бити потребни да се испуни циљ за рециклирање комуналног чврстог отпада (MSW) од 50%. 
Трошкови обухватају, између осталог, трошкове амортизованог капитала, одржавање, радну 
снагу, гориво, осигурања, сортирање, балирање и продају рециклажног материјала 
прерађивачима. 

Текући трошкови су повезани са широко распрострањеним коришћењем локација за 
доношење на које домаћини доносе отпад до пунктова за сакупљање, ради одлагања и 
рециклаже. Трошкови потребни за испуњење циља од 50% су везани за унапређења услуга 
система сакупљања, као и за локације центара за рецилкажу (контејнерске паркове). 
Вероватно ће бити велики распон ових трошкова зависно од тачне конфигурације услуге, тако 
да њих треба сматрати индикативним. 

Табела 18-3: Процењени трошкови сакупљања по домаћинству, еври, реалне 
цене из 2016. 

Трошкови Вредност (€) 

Тренутни трошкови сакупљања (а)  11 

Трошкови сакупљања за испуњење циља рециклирања од 50% (б)  47 

Додатни трошкови (б - а)  36 

Напомена: Дана 20. маја 2016. 1 РСД =  0,0082 ЕУР 

                                                      

 

42Европска агенција за животну средину, Тематски центар за отпад и материјал у Зеленој економији (2016.) 
Европски референтни модел за комунални отпад, Датум приступа: 3. јуни 2016, Доступно на: https://etc-
wmge.vito.be/node/11 

https://etc-wmge.vito.be/node/11
https://etc-wmge.vito.be/node/11
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18.1.3 Трошкови третмана / одлагања (по домаћинству) 

Напред су процењени трошкови сакупљања по домаћинству. Такође су процењени трошкови 
третмана и одлагања, и они су дати у Табела 18-4. Те препоставке у погледу трошкова 
третмана и одлагања се налазе у прилогу (Прилог A.2.2). 

Табела 18-4: Процењени трошкови третмана / одлагања по домаћинству, еври, 
реалне цене из 2016. 

 Тренутни (€) На 50% стопе рециклирања 
(проц. 10 година од сада) 
(€) 

Секундарне сировине из отпада, кг по домаћинству 740 845 

Компостирање биоотпада, кг по домаћинству 0 127 

Одлагање на депоније, кг по домаћинству 666 422 

Укупни трошкови третмана / одлагања, € по 
домаћинству 

 10  23 

Додатни трошкови, € по домаћинству    13 

Напомена: Дана 20. маја 2016. 1 РСД =  0,0082 ЕУР  

18.1.4 Нето годишњи трошкови (по домаћинству) 

Табела 18-5 приказује резиме укупних трошкова по домаћинсву. Ове цифре показују да ће 
укупни трошкови испуњења циља рециклирања комуналног чврстог отпада (MSW) од 50% 
вероватно бити око 70 евра по домаћинству. Међутим, неки од ових трошкова могу да се 
намире кроз ПРО шеме којима се финансира сакупљање амбалаже, и осталих, отпада. 
Процењени допринос од ПРО износи 15 евра по домаћинству. Стога би општине требало да 
обаве припреме да повећају финансирање за око 34 евра по домаћинству у поређењу са 
тренутним нивоима, како би платиле за те потребне услуге. Од овог, велики део је услед 
повећања финансирања за услуге сакупљања, насупрот третману и одлагању. 

Табела 18-5: Процењени укупни трошкови по домаћинству, у еврима, према 
реалним ценама из 2016. 

Трошкови Тренутни (€) 
На 50% рециклирања 

(€) 
Нето промена (€) 

Сакупљање  11  47  36 

Третман / Одлагање  10  23  13 

Подзбир  21  70  49 

Доприноси од ПРО -  - 15 - 15 

Укупни трошкови за општине  21  55  34 

Напомена: Дана 20. маја 2016. 1 РСД =  0,0082 ЕУР 
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18.2 Трошкови по ставкама за кључне препоруке 

Табела  18-6 садржи трошкове по ставкама за један број препорука из Плана за достизање 
циљева. По свакој препоруци је дат кратак опис кључних претпоставки како би се  
финансијски трошкови који су приказани довели у контекст. Ове цифре су намењене да буду 
процене високог нивоа и само представљају индикативан преглед какви могу да буду ти 
трошкови. Није узето у обзир никакво евентуално множилац или интеракције између 
различитих препорука.    

Табела  18-6: Процена трошкова за препоруке из Плана за достизање циљева 
(све цене су приказане у €, у реалним износима за 2016.) 

Препоруке Процена трошкова 

Регулаторна питања  

Закон о управљању отпадом захтева да 
јединице локалне самоуправе припреме 
пројекте санације / рекултивације за решавање 
питања свих нерегулисаних депонија на 
њиховој територији. Требало би уложити 
напоре и обезбедити да сви ови  планови 
благовремено буду урађени и спроведени. Све 
остале локације које не пружају адекватну 
заштиту животне средине морају бити 
затворене. То ће помоћи да се оствари циљ из 
Националне стратегије за апроксимацију у 
области животне средине да 90% становништва 
буде обухваћено у потпуности усаглашеним 
депонијама за чврст комунални отпад  до 2020. 

Tрошкови затварања и санације депонија и сметлишта 
зависиће од распрострањености сметлишта и врсте 
активности које су неопходне за рекултивацију. 

Очекује се да ће затварање и санација најмање 147 од 
укупно 164 депонија у Србији, које не испуњавају прописане 
услове и њихова замена регионалним санитарним 
депонијама коштати између 74 и 235 милиона евра. 

Ранија процена рађена пре 2012.године наводи преко 3500 
дивљих депонија широм Србије.43 Трошкови њихове 
рекултивације су крајње неизвесни, а на основу извештаја о 
површини коју ова сметлишта заузимају, трошкови се могу 
кретати од  22 милиона евра до 200 милиона евра. Можда су 
програми који се спроводе од 2012. и донели одређени 
напредак затварањем и радовима на рекултивацији неких од 
њих, али највећи део посла тек треба да буде обављен.  

Појаву нових дивљих депонија требало би 
спречавати кроз активности спровођења закона 
усмерене на превознике отпада и, тамо где је  
то релеванто, оператере дивљих депонија. у 
оквиру Закона о управљању отпадом, требало 
би размотрити ретроактивну примену казни за 
недозвољено одлагање/рад дивљих депонија.  

На основу обављеног увида у буџет за кривичнна дела из 
области управљања отпадом, предлажемо повећање 
годишњих трошкова за издатке откривања тих дела и 
спровођења санкција на 0,07€ по глави становника, што 
значи око  0,5 милиона  евра - годишње. 

Осим у конкретним околностима, где има 
смисла да општински комунални инспектори 
имају улогу у инспекцији – а ово би требало 
јасно дефинисати законом – требало би да 
постоји једна јединствена агенција са 
овлашћењима за издавање свих дозвола и 
инспекцију, чиме би се смањила могућност за 
евентуални конфликт интереса и омогућило да 
техничка експертиза буде концентрисана на 
једном месту, тамо где је неопходна. 

Јединствена национална агенција која би покривала и 
инспекцију и издавање дозвола би могла да донесе уштеде 
трошкова у односу на садашњу поставку. Неке од користи би 
биле: 

 поступање по приоритетима и спровођење 
инспекције на основу процена током издавања 
дозвола, чиме се повећава ефикасност инспекције; 

 административне уштеде кроз ценрализовано 
управљање базама података и евиденцијама; и  

 обезбеђивање да систем испекције функционише 
без потенцијаног конфликта интереса (између 
инспекције и утврђивања накнада за 

                                                      

 

43 ISWA (2012) Извештај о стању нације: Србија, децембар 2012. 
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власништво/рад постројења). 

Тачан ниво уштеде трошкова које би могле бити остварене је 
тешко квантификовати и овде нису дате никакве процене за 
то, иако би оне могле да буду значајне.  

Планирање управљања отпадом 

У складу са постојећим  плановима,  потребно је 
урадити ревизију Националне стратегије за 
управљање отпадом (можда јој и променити 
име, ради бољег разумевања) тако да буде у 
постпуности у складу са чланом 28 Оквирне 
директиве о отпаду. 

Процењује се да би поновна израда плана за управљање 
отпадом могла да кошта око 500.000€ уколико се ангажују 
екстерни извори, нарочито уколико се укључи Стратешка 
процена утицаја на животну средину. Пожељан приступ би 
био да се израда плана повери (локалним) функционерима,  
уз екстерни надзор и обуку. Ово би помогло и изградњу 
локалних капацитета. 

Предложени програм за  спречавање настанка 
отпада не би требало да буде усмерен само на  
комунални отпад, већ би требало да обухвати и 
остала питања, како што су спречавање 
индустријског/опасног отпада,  развој и 
подршка активности поновног коришћења и 
зелене јавне набавке. 

Процењује се да би програм за спречавање настанка отпада 
у оквиру плана могао да кошта приближно  150.000€. 

Административни капацитет  

Пост-скрининг документ наводи као 
средњорочни приоритет (2017-2020) јачање 
капацитета за инспекцијске послове и 
спровођење. Потребно је ово предузети као 
приоритетну активност. 

Наша је процена да ће бити потребно најмање 47 
инспектора са пуним радним временом који ће бити 
фокусирани на управљање отпадом, у инспекторату који 
броји најмање 220  инспектора.  

Тренутни капацитети инспектората на националном и 
општинском нивоу нису познати – зато би овај захтев могао 
да кошта додатних 312.000€ годишње,  укључујући средства 
за опрему и путовања.   

За очекивати је да овај ресурс инспекције сваке године расте 
и обухвата додатне функције издавања дозвола и 
инспекције, због континуираног развоја све већег броја 
постројења за управљање отпадом  и јачања законодавства 
везаног за одговорност произвођача . 

Јединице локалне самоуправе би требало да 
побољшају своје кадрове и повећају капацитете  
за  управљање отпадом, колико год је то могуће  
у оквиру садашњих ограничења Међународног 
монетарног фонда. Ширење добре праксе из 
развијених земања ЕУ би требало да 
представља кључну компоненту овога.  

Трошкови повећања броја кадрова на 3,5  запослених са 
пуним радним временом по општини (са претпостављеног 
садашњег нивоа од једног запосленог са пуним радним 
временом) и ангажовање још једног додатног запосленог са 
пуним радним временом који би помагао око образовања и 
спровођења прописа за усаглашену праксу одлагања отпада 
се процењује на  7,5 милиона евра годишње. 

Видети Прилог A.2.3.2 за овај илустративан ресурс 
расчлањен  на класе и улоге. 

Свеобухватан програм обуке требало би да буде 
израђен у оквиру средњорочног приоритета 
(2017-2020) из Пост-скрининг документа, како 
би се пружила обука јединицама локалне 
самоуправе и привреди за спровођење Закона о 
управљању отпадом . 

Процењује се да ће успостављање функције обуке и 
координација и пружање обуке у целом  Министарству 
коштати 50.000€ за уводну и екстерну обуку и  20.000€ 
годишње за текуће обуке.   
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Главни вишегодишњи програм обуке и подршке 
за јединице локалне самоуправе би требало 
припремити имајући у виду ширење 
компетенција општинских кадрова. 

Буџет по глави становника сличан телу WRAP (Акциони 
програм за отпад и ресурсе) у Уједињеном Краљевству би 
обезбедио 2,5 милиона евра за покриће широке гаме 
активности,  укључујући : 

 обуку општинског и регионалног кадра за тржишта 
сакупљања, набавке и рециклаже, заједно са 
развојем потребних ресурса; 

 програм финансиране подршке  општинама за 
развој и побољшање рециклаже; and 

 елемент заједничких окупљања ради изградње 
заједнице практичара. 

Подаци  

Спровести свеобухватну шему прикупљања и 
мониторинга података путем електронског 
праћења и извештавања података од 
произвођача, преко сакупљача и затим до 
наредних руковаца отпадом. Поред тога, a) 
обезбедити да се подаци прикупљају према 
ономе што се тражи (како је напред наведено) и 
б) обезбедити да општине и оперативци који се 
баве отпадом буду обучени за његово 
коришћење и достављају извештаје са 
подацима на начин како је то зацртано. 

Израда информатичког система се процењује на 1,4€ до 4 
милиона евра, а одржавање на 190.000€  годишње.  

Сматра се да је за управљање системом и обраду података, 
као и за унапређење система и подршку општинама 
потребан тим од петоро људи са пуним радним временом, 
што би годишње коштало 38.000€. Пружање адекватне обуке 
за општине и оперативце би коштало приближно око 
81.000€. Могуће су одређене уштеде кроз контракуповине 
везано за постојећи приступ захватања података. Могући су 
и додатни трошкови по предузећа у транзицији, али 
трошкови би требало да буду нижи од оних које би имали да 
нема електронског праћења. 

Циљеви  и хијерархија управљања отпадом 

Националне циљеве требало би каскадно 
спусти на општински ниво (или регион,  тамо 
где више региона сарађује изради планова). 
Увести новчане казне за неиспуњење циљева. 

Ови трошкови, везани за комунални отпад су обухваћени у 
Одељку 18.1.  

Израдити информативне материјале за 
кампању на националном нивоу ради подизања 
свести о значају управљања отпадом. Ово би 
требало да обезбеди основу за маркетинг 
колатерал који би се користио на локалном 
нивоу. 

Садашњи трошкови пропагандног материјала и јавног 
оглашавања кампања нису познати.  Међутим, препорука је 
да се ти трошкови повећају најмање 1,5€ по домаћинству, 
што може да кошта до 3,7 милиона  евра годишње.  

Увести порезе на производе за једнокаратну 
употребу, с тим да се тај приход користи за 
побољшање управљања отпадом  у земљи . 

Увести таксе на производе за једнократно коришћење, као 
што су кесе и ствари које се бацају после једне употребе. Ово 
има потенцијал да донесе приход који ће помоћи да се 
финансирају побољшања управљања отпадом. На пример, 
трошкови увођења намета од 0,03€ на пластичне кесе за 
једнократну употребу се процењују на 1,75 милиона евра у 
фази спровођења и 0,8 милиона   евра годишње за 
администрирање и спровођење, али има потенцијал да 
донесе приход до 12,8 милиона евра годишње, при чему се 
значајно смањује њихова употреба  и трошкови припадајућег 
чишћења и  штете по  животну средину. 

 Одговорност произвођача  
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Србија би могла да спроведе мере и осигура да 
се циљеви везани за одговорност произвођача 
испуњавају у будућности. Ове мере би требало 
да поштују принципе изнете у предложеном 
члану  8a Оквирне директиве  о отпаду ; 

Уколико се одговорност произвођача спроводи у складу са 
предложеним чланом 8a, следи да би трошкови били 
пребачени на произвођаче  и  увознике. Укупне трошкове по 
произвођаче  и  увознике је тешко проценити у потпуности, 
али се може очекивати да се они крећу око  10€ до 15€ по 
домаћинству или 25 до 37 милиона евра, гледано 
средњорочно до дугорочно. 

Напомена: 20. маја 2016.године  1 RSD  =  0,0082€  
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19.0 Финансирање услуга управљања отпадом   

План за достизање циљева (Roadmap) обухвата мере које треба да обезбеде да општине и 
организације које управљају токовима отпада могу да изврше повраћај комплетних трошкова 
управљања отпадом. Комплетан повраћај трошкова је од суштинске важности како би се 
обезбедило самофинансирање система и његова одрживост гледано дугорочно.   

У принципу, уколико систем има успостављене праве подстицаје и уколико актери имају 
поверење да ће услуге које пружају бити плаћене, вероватно ће постојати и простор за 
инвестиције предузетника у овај сектор.  Поред тога, владе  и   јединице локалне самоуправе 
можда могу да позајме средства на тржишту капитала и подрже нове инвестиције, уколико 
имају задовољавајући бонитет. С друге стране, на располагању су разни други извори 
финансирања, уколико је приступ финансијама ограничен. Они могу да помогну да се 
обезбеде побољшања и да се развије неопходна инфраструктура.  

Циљ овог одељка јесте да опише расположиве изворе финансирања, пружи неке примере 
организација које финансирају пројекте управљања отпадом на Западном Балкану и неке 
изазове везане за прибављање финансирања. Начини финансирања приказани у овом 
одељку заснивају се на анализи литературе, интервјуима са одређеним бројем међународних 
финансијских институција (IFIs) и финансијским телима која послују на Западном Балкану и 
искуству пројектног тима.44      

19.1 Врсте финансирања 

Постоји разлика између начина на који се финансирају дугорочни инфраструктурни пројекти и 
како се финансирају текући оперативни и трошкови одржавања. Главне врсте финансирања 
за дугорочну инфраструктуру обувхатају: 

1) Државни буџет – пројекти се могу финансирати (или заједнички финансирати) 
директно из буџета државе или  јединице локалне самоуправе.  

2) Кредити – обезбеђују их комерцијалне банке, билатералне (нпр. KfW) и/или  
мултилатералне финансијске институције за развој (нпр. EBRD). Кредити могу имати 
различите облике и могу бити прилагођени конкретној природи датог пројекта, 
карактеристикама дужника и земљи која је у питању. Кредити могу бити „меки“ или  
‘тврди’ / ‘комерцијални’ кредити:  

o `Меки кредити – ово су кредити који се нуде по каматним стопама испод 
уобичајених камата на тржишту и који се често комбинују са другим 
подстицајима као што су бесповратна средства (грантови) или субвенције. 
Услови отплате могу бити флексибилнији, на пример: одобрава се период 
почека пре почетка отплате кредита, а рок враћања кредита може бити 
дужи него што је то случај са комерцијалним кредитима.  

                                                      

 

44 Пројектни тим је контактирао следеће организације ради интервјуа и разговарао са одређеним бројем 
саветника који раде на Западном Балкану: Европска банка за обнову и развој (EBRD), канцеларија за спровођење 
Инструмента ЕК за предприступну помоћ (IPA),  Европска инвестициона банка (EIB),  KfW,  Фондови за помоћ 
малим предузећима , ЕУ Програм техничке помоћи и размене информација (TAIEX) и Светска банка. 



  173 

o „Тврди“ / комерцијални кредити  – ово су кредити са каматама које 
тренутно важе на тржишту. Камата може бити фиксна или може бити 
променљива (пливајућа) са лимитом. Услови отплате су по правилу строжи 
него за „меке“ кредите.  

3) Гаранције – обезбеђују их билатералне и/или мултилатералне финансијске 
институције. Гаранција у ствари значи да гарантор преузима обавезу за финансијске 
обавезе организације, уколико она није у стању да их испуни из било ког разлога. 
Гаранције по својој природи могу да ‘обухватају све ризике’ или  ‘делимичне ризике’, 
што су изрази који се односе на обухват обавеза која на себе преузима гарантор.  

4) Бесповратна средства (грантови) – финансирање у натури које не захтева отплату. 
Бесповратна средства додељује централна влада регионалним или јединицама 
локалне самоуправе и донаторске агенције (нпр. JICA, GIZ, USAID, SIDA), међународне 
организације (нпр. EuropeAid, EУ) и, у мањем обиму међународне финансијске 
институције - IFIs (неке IFIs нуде бесповратна средства као део зајма да помогну се 
успоставе неопходне структуре како би се обезбедила отплата кредита). 

5) Финансирање јавним капиталом – EBRD,   на пример, може да узме учешће у 
капиталу у индустрији,  инфраструктури и финансијском сектору од 2 милиона  до 
100 милиона евра, уколико се очекује да ће то донети одговарајући принос на 
инвестицију. IFIs обично имају мањински удео у капиталу и имају јасну излазну 
стратегију. 

6) Финансирање приватним капиталом – као и горе, али финансирање власничким 
капиталом овде обезбеђује приватни сектор, који по правилу иневстира у 
краткорочне пројекте са јасном излазном стратегијом која омогућава повраћај 
инвестиције која одговара преузетом ризику (и циљевима инвеститора). 

7) Шеме спровођења концепта проширене одговорности произвођача – као што је 
напред наведено, према овим шемама, произвођачи који пласирају производе на 
тржиште имају обавезу да финансирају управљање својим производима до истека 
њиховог животног века (нпр.трошкове сакупљања и трошкове третмана/одлагања 
отпада). Средства произвођача се могу користити директно или индиректно – за 
улагање у побољшање управљања отпадом у сврху постизања дефинисаних циљева 
рециклаже. Ово може бити кључни извор финансирања (ако не и једини који се 
захтева) и користи се за покриће трошкова инфраструктуре за сакупљање и третман 
одређеног броја токова отпада  (нпр. амбалажа, отпадне батерије и акумулатори, 
EEE, и отпадна возила ). 

Напред наведени извори финансирања се могу, у разумној мери  (и у оквиру правила која 
утврђује финансијер) користити на различите начине. Они се међусобно не искључују и 
понекад се комбинују у спојено или заједничко финансирање. Један финансијер може да 
комбинује неколико механизама финансирања или да потпомогне финансирање из других 
институција. Улога главног финансијера може бити да мобилише домаћи и страни капитал и 
представи дужнике на међународном тржишту кредита, како би обезбедио максимално 
финансирање и затворио  одговарајућу финансијску конструкцију.  IFIs често финансирају 
само пројекте где је њихово учешће критично за отварање других извора финансирања, а не у 
ситуацијама када једноставно треба да замене приватно финансирање. Ово је важно 
запамтити пошто се за неколико инвестиција топло саветује владама (али и јединицама 
локалне самоуправе) да саме траже позајмице (нарочито ако то значи да би трошкови 
кредита били нижи)  или да формирају јавно-приватно партнерство (ЈПП) које тражи понуђаче 
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који ће сами обезбедити финансирање. Другим речима  ‘донаторска’ рута, у којој владе траже 
финансирање за пројекте из различитих извора ради директног финансирања, јесте једна од 
више могућих опција за владе. Заиста, како се систем развија и како се у земљама које су 
предмет разматрања побољшавају реализација и спровођење, тако су и финансијери 
склонији да се приклоне ставу да је приходовна страна сигурнија, па и пројекти који у суштини 
значе повлачење кредита за исте,  постају привлачнији за банкаре. 

19.2 Извори финансирања 

Табела  19-1 садржи неколико примера IFIs и извора финансирања који тренутно 
функционишу  на Западном Балкану  и за које се зна да финансирају пројекте у вези са 
управљањем отпадом и припадајуће активности. Намера је да се укаже на различите изворе 
финансирања и утврде неки од кључних захтева потребних за обезбеђивање финансирања од 
ових институција. Бројне су развојне банке, донаторске агенције, приватни инвеститори и 
међинародне финансијске организације (IFIs) које послују на Западном Балкану и ово није 
комплетна листа. На пример, Нордијска инвестициона банка није овде обухваћена, иако она 
може, као и немачка развојна банка KFW, такође да финансира овакве пројекте (колико је 
пројектном тиму познато, Нордијска инвестициона банка је финансирала један пројекат 
телекомуникација у Србији ). Све организације које су наведене овде ( Табела  19-1) послују у 
свих шест земаља које су обухваћене овом студијом. Већина њих има своје чиновнике у 
региону које је лако контактирати за додатне информације и појединости о врстама услуга 
које они нуде.  

Овде наведене организације (Табела  19-1) су инвестирале у разне пројекте, од којих су 
многи, с обзиром да преовлађује нелегално одлагање и дивље депоније, усмерени на 
изградњу санитарних депонија у складу са ЕУ стандардима и затварање старих депонија. 
Међутим,  инвестиције су такође улагане у пројекте који се тичу рециклаже. На пример, EBRD 
је обезбедио финансирање капитала у износу од 2 милиона евра као финансијску подршку 
највећем албанском произвођачу таласастог картона и амбалаже. Средства су коришћена да 
финансирање нове производне линије за рециклажу папира и за успостављање рециклажне 
мреже широм Албаније. Ова средства су помогла компанији да смањи трошкове тако што је 
смањена зависност компаније од увозног папира за њене производне процесе.  Међународне 
финансијске институције су такође улагале у неколико комуналних пројеката, при чему су од 
инфраструктуре за сакупљање отпада финансирале, на пример, возила и трансферне станице.  

Прилог А.3.0 садржи кратак приказ, за сваку од шест земаља које су обухваћене овом 
студијом, одређеног броја релевантних пројеката који су финансирани од стране неких од 
наведених организација (Табела  19-1).  Намера није била да се ово представи као исцрпна 
листа пројеката, већ само да пружи кратак преглед врсте пројеката који се финансирају на 
Западном Балкану .  
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Табела  19-1: Примери расположивих могућности финансирања на Западном Балкану   

Назив фонда 
Врста финансирања 

Финансијери Кратак опис Укупан буџет 
Грант Кредит 

Европска банка за 
обнову и развој (EBRD)   ЕУ 

EBRD нуди финансијске производе 
прилагођене сваком клијенту. Будући 
клијенти морају да покажу да пројекат 
или посао који предлажу испуњава 
минималне захтеве за разматрање 
учешћа EBRD у њему. EBRD покрива већи 
број сектора, укључујући  комуналну 
инфраструктуру, електричну енергију и 
енергетику. 

Укупан буџет за Западни 
Балкан износио је  883 
милиона евра  у 
2015.години (1,03 
милијарде евра у 2014. 
години).  

 Европска инвестициона 
банка (EIB)   Тржишта капитала 

Највећи мултилатерални зајмопримац и 
зајмодавац ЕУ по обиму, обезбеђује 
финансије и експертизу за здраве и 
одрживе инвестиционе пројекте који 
доприносе унапређењу циљева политике 
ЕУ.  

EBRD пружа финансијску подршку 
‘пројектима који дају значајан допринос 
расту и запошљавању у Европи.’ 
Активности су усмерене на четири 
приоритетна подручја  укључујући   
животну средину, климу  и   
инфраструктуру.  

EIB је потписала кредите 
у вредности од  381 
милиона евра   у 
2014.години  и 
пласирала средства у 
износу од 452 милиона 
евра. Види: Слика  19-1   
за инвестициона 
улагања у периоду   
2010- 2014. 

Канцеларија  ЕК за 
предприступну помоћ  
(IPA) 

  EУ 

Финансирање под овим јединственим 
„кишобраном“се обезбеђује кроз 
„компоненте“. Једна од компонената 
јесте и регионални развој – пружање 
подршке за транспорт, инфраструктуру 
животне средине, повећање 
конкурентности и смањење регионалних 
диспаритета. За разлику од неких других 

IPA II: 11,7 милијарди 
евра за  период 2014-
2020. Тренутно 
корисници: Албанија, 
Босна и Херцеговина, 
Бивша Југословенска 
Република Македонија, 
Косово, Црна Гора, 
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Назив фонда 
Врста финансирања 

Финансијери Кратак опис Укупан буџет 
Грант Кредит 

IFIs  наведених  у овој  табели,  IPA пружа 
широко финансирање преко грантова за 
техничку помоћ. 

Србија, и Турска. 

KfW развојна банка   Тржишта капитала, Савезна 
влада Немачке 

KfW је развојна банка у власништву Владе 
Немачке. Она обезбеђује финансирање 
владама, јавним предузећима и малим и 
средњим предузећима (МСП). 
Спровођење преко промоционих 
кредита, меких кредита и бесповратних 
средстава . 

У 2013. години  KfW 
Развојна банка је имала 
укупан буџет од  1,8 
милијарди евра и укупне 
обавезе у износу од 5,3 
милијарде евра. Од тога 
буџетска средства за 
Европу и Кавказ износе 
83 милиона евра   (5%), 
са укупним обавезама у 
износу од 721 милион 
евра   (14%).    

Јапанска агенција за 
међународну сарадњу 
(JICA) 

  Влада Јапана и инвеститори 

JICA има за циљ да допринесе 
унапређењу међународне сарадње као и 
здравом развоју јапанске и светске 
привреде кроз пружање помоћи социо-
економском развоју, опоравку и 
економској стабилности региона у 
развоју. 

Укупан буџет за цео свет 
износио је   7 хиљада и  
877 милијарди јена (15,5 
милијарди евра)  за  
фискалну 2014. годину.45 

Шведска агенција за 
међународну 

  Влада Шведске SIDA Стретегија за 2014 – 2020 на 
Западном Балкану  се заснива на три 

SIDA је определила за  
Западни Балкан  470 

                                                      

 

45 Конверзија валуте коришћењем   www.xe.com на дан  9. јuна 2016., 1 SEK = 0,108029 €. 

http://www.xe.com/
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Назив фонда 
Врста финансирања 

Финансијери Кратак опис Укупан буџет 
Грант Кредит 

кооперацију у развоју 
(SIDA) 

кључна подручја: 1. Ширење економске 
интеграције са ЕУ и развој тржишне 
економије; 2. Јачање демократије, веће 
поштовање за људска права, и  
развијенија држава са владавином права; 
и 3. Боља животна средина, смањење 
утицаја климатских промена и јачање 
отпорности на утицаје на животну 
средину и климатске промене. Као 
развојна агенција, SIDA је финансирала 
пројекте који су се фокусирали на 
техничку помоћ, а мање на пројекте који 
захтевају велика улагања. 

милиона   SEK (50,8 
милиона евра)46 у 
2013.години. 

 

ЕУ Програм техничке 
помоћи и размене 
информација (TAIEX) 

  
Европска комисија / Државе 
чланице ЕУ 

TAIEX пружа подршку државним 
администрацама за апроксимацију и 
примену и спровођењеа законодавства 
ЕУ, као и лакшу размену најбољих ЕУ 
пракси. Углавном је усмерен на тренутне 
потребе и пружа одговарајућу експертизу 
која је прилагођена клијенту ради 
решавања важних питања у кратком року, 
на три начина: кроз радионице, 
упућивање експерата и студијска 
путовања. 

38,5 милиона евра у 
периоду  2006-2013. 
(широм ЕУ)  

Инвестициони оквир за 
Западни Балкан (WBIF)   

Европска комисија (ЕК); 
Развојна банка Савета Европе 
(CEB);  Европска банка за 

Обезбеђује заједнички програм за 
доделу бесповратних фондова и 
заједнички програм кредитирања за 

335,4 милиона   евра у  
виду бесповратних 
средстава  са 

                                                      

 

46 Конверзија валуте коришћењем   www.xe.com на дан  9. јuна 2016., 1 SEK = 0,108029 €. 

http://www.xe.com/
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Назив фонда 
Врста финансирања 

Финансијери Кратак опис Укупан буџет 
Грант Кредит 

обнову и развој (EBRD);  
Европска инвестициона банка 
(EIB); KfW; Светска банка (WB) 

приоритетне инвестиције на Западном 
Балкану. Циљ је да се поједностави 
приступ кредитима обједињавањем и 
координацијом различитих извора 
финансирања и техничке помоћи, са 
фокусом на секторе инфраструктуре, 
укључујући управљање чврстим отпадом. 

(индикативно) 7,1 
милијарди евра у  
кредитима  за 2008-
2014. 

Групација Светска банка   

Групацију Светске банке чини 
пет организација: 
Међународна банка за 
обнову и развој  (IBRD); 
Међународно удружење за 
развој (IDA); Међународна 
финансијска корпорација 
(IFC); Мултилатерална 
агенција за гарантовање 
инвестиција (MIGA) i 
Међународни центар за 
решавање инвестиционих 
спорова (ICSID). 

 

Финансијска и техничка помоћ земљама у 
развоју широм света. Обезбеђују кредите 
са ниским каматама, кредите са каматом 
од нула посто до малих износа камате и  
бесповратна средства за земље у развоју. 
Пружају финансијску помоћ за широку 
гаму  инвестиција у областима као што су 
образовање, здравство, државана 
администрација, инфраструктура, развој 
финансијског и приватног сектора, 
пољопривреда и управљање животном 
средином и природним ресурсима. Неки 
пројекти су заједнички финансирани са 
страним владама, другим 
мултилатералним институцијама,  
комерцијалним банкама, извозно-
кредитним агенцијама и инвеститорима 
из приватног сектора. Такође обезбеђују 
или посредују у финансирању кроз 
партнерства у заједничким фондовима 
задужбина са билатералним и 
мултилатералним донаторима. 

42,5 милијарде US$ у 
2015. години (буџет за 
цео свет) 
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Према објављеним извештајима, EIB је водећи међународни финансијер на 
Западном Балкану који у региону послује од средине 1970-тих година. У последњих 
десет година, ова банка је финансирала пројекте у укупној вредности од  6,8 
милијарди евра и сада блиско сарађује са Инвестиционим оквиром за Западни 
Балкан (WBIF).47 На следећем графикону приказана је вредности потписаних (плави 
стубићи) и пласираних (окер стубићи) кредита од стране  EIB у периоду  2010-2014.  
( Слика  19-1): 

Слика  19-1: Потписани и пласирани кредити на Западном Балкану у 
периоду 2010-2014. (у милионима €) 

 

 Извор: Европска инвестициона банка (2015) EIB на Западном Балкану, фебруар 2015.године, 
www.eib.org/attachments/country/factsheet_western_balkans_2014_en.pdf  

 

19.3 Критеријуми финансирања  

Неколико међународних финансијских институција је дефинисало минимални 
износ кредита. Минимални износ како се извештава, на пример, за зајам EBRD 
износи 5 милиона евра, иако овај износ у неким земљама може бити и нижи.48 У 
разговорима вођеним са саветницима ових међународних институција на 

                                                      

 

47  Европска инвестициона банка (2015) EIB на Западном Балкану, фебруар 2015.године, 
www.eib.org/attachments/country/factsheet_western_balkans_2014_en.pdf  

48 Eвропска банка за обнову и развој (2013) Водич кроз  финансирање  EBRD, септембар 2013.године, 
www.ebrd.com/downloads/research/factsheets/guidetofinancing.pdf  

2010 2011 2012 2013 2014

Loans Signed €914 €1,034 €671 €656 €381

Disbursements €585 €859 €839 €719 €452
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Западном Балкану истакнуто је да постоји флексибилност у вези минималног 
износа кредита и да се кредити прилагођавају конкретним потребама у свакој 
земљи појединачно. Неколико пројеката финансира више комуналних услуга које 
би, уколико би се комбиновале са услугама управљања отпадом, могле да 
допринесу укрупњавању иначе малих пројеката. Исто тако, многи пројекти такође 
обједињују две или више општина или региона у инвестицијама већег обима.   

Сваки пројекат за управљање отпадом у потрази за међународним финансирањем 
ће морати да покаже да је испуњен одређен број критеријума да би се 
квалификовао за финансијску подршку и да увери инвеститора у исправност 
инвестиције. Конкретни критеријуми се могу разликовати од институције до 
институције, али суштински најважнији елементи су следећи:  

 Кредит мора да буде изнад минималног прага за одобравање;  

 Пројекат мора да пружа допринос локалној економији; 

 Пројекат мора да испуњава националне банкарске и еколошке 
стандарде, а често и конкретније стандарде (као што су ЕУ стандарди).  
Пројекат мора да буде у стању да обезбеди неопходне сагласности и 
дозволе;  

 Спонзор пројекта мора да покаже  да је урађена анализа тржишта која 
обухвата и анализу тренутних услова; 

 Потребно је припремити планове за реализацију пројекта, укључујући 
појединости везане за неопходну техничку помоћ;  

 Морају се утврдити додатни  извори финансирања;   

 Начело укупних трошкова. Потребно је проценити комплетне капиталне 
расходе и оперативне трошкове који су неопходни током трајања 
пројекта. Оперативни трошкови нарочито морају да буду јасно 
дефинисани и одвојени од других услуга, посебно тамо где се оне 
обезбеђују заједно са другим комуналним услугама као што су водовод и 
електрична енергија; и  

 Начело пуног повраћаја трошкова: кредитор ће тражити уверавања да су 
оперативни трошкови одрживи и да ће самим тим зајмопримац моћи да 
испуни захтеве отплате кредита. 

Додатна разматрања која је потребно узети у обзир приликом разматрања кредита 
обувхатају: 

 Валуту у којој се кредит узима;  

 Кредитни ризик и ко ће сносити тај ризик;  

 Облик обезбеђења кредита тј. да ли је покривен имовином, деоницама 
или власничким капиталом (многе IFIs могу да узму учешће у власничком 
капиталу, али често имају унапред припремљену излазну стратегију, која 
се спроводи након одређеног временског периода); и 

 Дужину отплате кредита – која може да варира од само годину дана па 
све до 25-30  година  (па чак и дуже). 
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19.4 Изазови финансирања инфраструктуре за 
управаљање отпадом  

Постоји неколико изазова са којима се суочавају земље Западног Балкана у 
обезбеђивању  финансирања за побољшање управљања отпадом. Постоје, 
наводно, бројни фондови који су на располагању за инвестирање у овај регион, али 
главни ограничавајући фактор је недостатак одрживих пројеката – наиме, одрживих 
пројеката који могу да обезбеде разуман степен уверавања да ће кредити бити 
враћени у одређеном року. 

Овде су укратко приказани неки од кључних изазова идентификованих кроз 
литературу и интервјуе вођене са финансијским саветницима:   

 Одсуство примене начела укупних трошкова (FCA) – изазов за многе 
земље Западног Балкана преставља то што многи региони/општине 
немају јасну представу о томе колико тренутно коштају услуге сакупљања 
и третмана/одлагања отпада   (нпр. зато што се обрачунавају заједно са 
осталим комуналним услугама, као што су водовод и канализација). У 
многим случајевима, још је мање јасно колике ће  инвестиције бити 
потребне у будућности да би се обезбедило да њихова инфраструктура 
за сакупљање и третман отпада произведе неопходан учинак за 
постизање циљева рециклаже ЕУ. Начело укупних трошкова (FCA) је 
неопходно за разумевање износа који се мора наплатити како би се 
делотворно пружале садашње услуге и инвестирало у будућа 
побољшања/развој.  FCA представља системски приступ 
идентификовању, обрачунавању и извештавању о стварним трошковима 
комуналног управљања отпадом. Овај принцип узима у обзир прошле  и 
будуће трошкове, као и трошкове услуга надзора и подршке и 
оперативне трошкове. Он помаже да се донесу боље одлуке  о локалном 
управљању отпадом, да се повећа ефикасност услуга и боље планира за 
будућност. Начело укупних трошкова (FCA) такође помаже да се прикупе 
детаљне информације о трошковима које се морају саопштити јавности, 
када се цене повећавају ради пуног повраћаја трошкова, у намери да 
таква повећања учине прихватљивим за домаћинства. Детаљне 
информације о трошковима ће такође бити неопходне уколико јединице 
локалне самоуправе заједнички подносе захтев за кредит код неке 
финансијске институције. 

 Непостојање механизама за повраћај трошкова  – успешно управљање 
отпадом  захтева, између осталог, инфраструктуру за довољно и одрживо 
сакупљање, трансфер, третман и одлагање отпада. Како би се 
обезбедило да системи за управљање отпадом постану истински 
одрживи, неопходно је да влада, региони и општине буду у стању да 
обезбеде извесност прихода који су неопходни да подрже модел 
финансирања. Ово је од суштинске важности да се обезбеде неопходне 
инвестиције у инфраструктуру сакупљања/третмана отпада и заштиту 
животне средине  (нпр. ремедијацију сметлишта и искорењивање 
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нелегалних активности). Ово је заиста централна компонента система за 
управљање отпадом, чија се важност не сме потцењивати. Осим у 
случајевима када су обезбеђена бесповратна средства, пун повраћај 
трошкова за услуге комуналног отпада је питање које захтева хитну 
пажњу. 

 Обезбедити да инвeстиције буду одрживе и да приходују одређени 
ниво повраћаја инвестиције – ово је у тесној вези са оним што je 
претходно речено, а искуства у овој области су веома помешана на 
Западном Балкану. Постоји неколико примера инвестиција које су 
улагане у пројекте који нису могли да генеришу одрживи ток прихода 
гледано средњорочно до дугорочно. Ово компромитује способност 
сваког пројекта да отплати кредите. Неопходно је успоставити механизме 
који обезбеђују да повраћај дуга и власничког капитала финансијерима  
буде подржан кроз токове прихода, на пример, из накнада корисника 
услуга, продаје материјала, продаје енергије, итд. Нека средства која су 
стављена на располагање земљама обухватају период почека пре 
почетка отплате кредита. Ово оставља време да постројење почне са 
радом и/или да се успоставе одговарајћи механизми за повраћај 
трошкова.     

 Слабо познавање међународних финансијских организација (IFIs) и 
донатора - непознавање расположивих опција финансирања значи да 
постоји могућност да се пропусте шансе које стоје на располагању за 
обезбеђивање инвестиција.       

 Идентификација одговарајућих пројеката и ограничено искуству у 
изради предлога пројеката за међународне финансијске организације 
– због ограничених ресурса и недостатка вештина, прави је изазов наћи 
праве људе са одговарајућим вештинама да идентификују одговарајуће 
пројекте и преузму неопходне припремне радње.  

 Нејасно власништво пројеката – нејасна подела надлежности између  
различитих владиних министарстава/агенција и ad hoc одлучивање може 
да доведе до нејасноћа везаних за власништво над пројектом и да 
изостане подршка кључних заинтересованих страна. На пример, општине 
често немају капацитет да израде студију изводљивости и да спроведу 
увођење пројекта и његову реализацију. Због тога можда морају да се 
ослоне на националну владу да предузме/помогне у обављању овог 
посла, што може довести до конфликата и изазова у координацији и 
власништву пројеката. Ово може да представља тим већи изазов за 
обезбеђивање неопходне политичке подршке од општинских надлежних 
органа. 

 Институционална питања – ово може да представља додатне изазове за 
пројекте управљања чврстим отпадом. На пример, откуп земљишта често 
може да буде спор процес који може имати негативан утицај на 
припрему/реализацију пројекта. 



  183 

 Техничка и језичка знања и вештине – ограничења у овим областима 
могу да отежају реализацију пројекта кроз различите фазе од увођења, 
преко испоруке опреме и коначно до фазе рада. 

 Обезбедити да се пројектима на одговарајући начин управља у дужем 
временском периоду – проблем код одређеног броја међународних 
финансијских институција јесте да оне инвестирају у нову 
инфраструктуру, али често не поклањају довољно пажње дугорочном 
управљању и одржавању постројења која финансирају. У принципу, 
инвеститори би требало да обезбеде да новоизграђена постројења  
остану економски одржива и не доспеју у очајно стање само неколико 
година пошто буду завршена. Понекад је разлог за ово неодговарајуће 
структурирање пројеката, пре свега тамо где постројења прелазе у руке 
локалних   оператера који немају довољно знања да њиме и управљају. 
Модели финансирања по моделу БОТ („изгради-користи-предај“) такође 
допуштају да уговарачи граде неодговарајућа постројења (посебно 
уколико не постоје уговорне стимулације које су везане за учинак). 

 Ограничен ‘фискални простор’ – изгледа да додатан проблем 
представља капацитет земаља Западног Балкана да апсорбују кредите, с 
обзиром на ниво стварних потреба. Све док су развојни капацитети 
ограничени и финансијски токови ће бити ограничени. Осим тога, неки 
пројекти изискују дуг период припреме. У таквим ситуацијама, на делу је 
приоритизација (било да се она подразумева или је очигледна) у смислу 
одлучивања како инвестиције расподелити по разним секторима (на 
пример: транспорт, енергетику, образовање,  животну средину и тако 
даље). Према налазима Европске комисије, “инвестиције у овај регион 
су значајно лимитиране због капацитета за задуживање или 
‘фискалног простора’.” У једној анализи учинка Инвестиционог оквира 
за Западни Балкан (WBIF) стоји препорука да се:  

“…раст може делотворно стимулисати ревизијом коцепта 
фискалног простора. Европска комисија би требало да иницира и 
посредује у политичком дијалогу између земаља Западног 
Балкана (WB) и међународних финансијских институција и 
банака, као и билатералних донатора како би се проширио 
простор за инвестиције (капацитет задуживања) које су преко 
потребне и економски изводљиве.” 49 

Извесно је да се мора израдити инвестициони програм за развој нових санитарних 
депонија, модернизацију постојећих за које постоји опција модернизације и 

                                                      

 

49 Европска комисија (2015) Евалуација Инвестиционог оквира за Западни Балкан  (WBIF) – Завршни 
извештај о евалуацији, децембар 2015, 
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final
_evaluation_report.pdf  

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final_evaluation_report.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/financial_assistance/phare/evaluation/2015/2014_352812_1_final_evaluation_report.pdf
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затварање и ремедијацију осталих (што је кључни предуслов да нове локације буду 
у стању да у потпуности покрију своје трошкове). Земље овог региона такође имају 
велики проблем са опасним отпадом и еколошким жариштима („црним тачкама“) 
због ранијих (а неке и садашњих) индустријских активности. 

Осим питања ових инвестиција, један од изазова са којима се суочавају они који 
желе да подрже пројекте у земљама Западног Балкана, као и саме земље, јесте да 
ако морају значајно  да повећају проценте рециклаже и да се приближе захтевима 
из ЕУ acquis, мораће и да појачају напоре у погледу одвојеног сакупљања отпада. 
Ово се не односи само на материјале који су већ истакнути у постојећој Оквирној 
директиви о отпаду већ, имајући у виду циљеве који се предвиђају и предлажу у 
изменама и допунама ове Директиве, и одредбе предложеног члана 22 у погледу 
одвојеног сакупљања биоразградивог отпада, као и самог биоотпада (на који по 
правилу отпада 50% или приближно толико комуналног отпада у региону).50 
Нагласак, везано за промене у услугама управљања отпадом ће вероватно бити на 
услугама сакупљања, а не на великим инвестиционим улагањима.  

Многе од донатора и IFIs –  укључујући Европску комисију – немају много искуства у 
инвестирању у пројекте који нуде веома високе проценте рециклаже кроз одвојено 
сакупљање. До сада је тенденција била да се инвестициони пројекти подрже 
давањем кредита (и бесповратних средстава). Природа добро осмишљених услуга 
сакупљања је таква да највећи део трошкова можда и нису они за које је 
финансирање путем кредита нарочито погодно: можда,  ако су у питању возила и 
контејнери, или тамо где су потребна постројења за третман биоотпада, или када је 
реч о центрима за рециклажу или контејерским парковима/зеленим острвима или 
депоима/великим постројењима/трансфер станицама. То не морају да буду велике 
инвестиције и оне би неким финансијерима могле бити неинтересантне. У сваком 
случају, осим када се ова врста опреме финансира из бесповратних средстава – 
грантова (а не из кредита), тада механизми повраћаја трошкова и отплате кредита 
морају да буду јасни и ово мора да иде из прихода од становништва и предузећа на 
име сакупљања отпада.  Ово би могло да се спроведе преко локалног/државног 
пореског система (уместо сакупљањем одвојених накнада од корисника, као што је 
данас случај).  

У принципу, а посебно имајући у виду садашњи начин (и ниску ефикасност) 
повраћаја трошкова за комунални отпад широм региона, земље региона се нису 
изјасниле и саопштиле општинама о којој се то вероватној промени ради, а која је 
неопходна на приходовној страни. Исто тако, општине знају да би, у циљу 
спровођења промена које се од њих захтевају, и трошкови управљања отпадом 
морали да порасту, што имплицира потребу добијања додатних прихода. 

                                                      

 

50 Предлози ЕК за правну ревизију за шест Директива о отпаду се могу наћи овде: Европска комисија 
(2016) Стратегија циркуларне економије, Датум приступа: 7. мај 2016. године, Доступно на: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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19.5 Резиме 

Постоји неколико организација које тренутно инвестирају у Западни Балкан. У 
разговорима са неколико међународних финансијских организација (IFIs) и 
фондова ЕУ наглашавана је важност пуног повраћаја трошкова ради стављање 
кредита на располагање, како би се обезбедила њихова отплата и пројекти постали 
одрживи на дужи рок.  

Историјски гледано, мало је тога урађено на успостављању механизама који би 
обезбедили да текуће управљање новоизграђеним постројењима/новоуведеним 
услугама не доведе до њиховог брзог пропадања. Лекције које је требало да буду 
научене у том смислу и ригорозан приступ изради нових пројекта и тражење 
извештаја о стању и карактеристикама предузећа и окружења значи да се кадрови 
на локалном и регионалном нивоу често успињу да припреме пројекте према 
одговарајућим стандардима.  Међутим, ипак постоје докази да су у региону 
финансирани пројекти са неадекватном структуром.  

Што се донатора тиче,  садашњи и ранији приступи бацају светло на неколико 
важних питања: 

 Било би корисно када би донаторска заједница имала више слуха и 
разумевања за потребе самих земаља. Јако је мали  број пројеката у 
којима су донатори на терену пружали помоћ општинама по принципу 
„одоздо-навише“ (пројекти које је финансирала JICA представљају неке 
од бољих примера). Међутим, такви приступи су по природи ефеката 
које могу да произведу вероватно значајни за боље испуњавање циљева 
на терену.  

 Највећи део подршке је замишљен да следи следи парадигму „одозго-
надоле“, при чему се од државних министара по правилу тражи да 
иступе са приоритетним пројектима. За узврат, они су склони да то раде 
гледајући одозго-надоле.   Обично се ту ради о великим пројектима – 
често, и то се мора рећи, веома потребним пројектима – али ипак, 
пројектима који нису блиско повезани са оним што би неко сматрао 
неопходним, уколико гледа из перспективе одоздо-навише. На пример, 
мало је познато да ће постројења за сортирање мешаног отпада бити од 
централне важности за постизање 65% рециклаже  комуналног отпада, 
као што се предлаже недавном ревизијом Оквирне директиве о отпаду 
.51 Зар не би било боље искористи релативно ниску цену радне снаге за 
пружање квалитетнијих услуга сакупљања отпада, него инвестирати у 
(релативно) скупу опрему? Постоји тенденција да се пројекат осмисли 

                                                      

 

51 Предлози Комисије за законодавну ревизију шест Директива о отпаду могу се наћи овде: Европска 
комисија (2016) Стратегија циркуларне економије, Датум приступа: 7. мај 2016., Доступно на: 
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm  
 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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тако да одговара финансијеру, а не да финансијер усмери финансијску 
подршку тамо где је она неопходна.  

 Такође је потребно размотрити зашто се многи инвестициони пројекти 
осмишљавају по моделу „пројектуј-и-изгради“ или по моделу „изгради-
користи-предај“ , уместо да се захтева да се оператер на очигледнији 
начин заузме за пројекат и да буде изложен казненим мерама за лош, 
односно подстицајима за изузетан учинак. Изгледа да заиста постоји 
неколико пројеката на којима извођач није испоручио опрему која ће 
„обавити посао“, па ипак су у суштини ослобођени сваке одговорности 
убрзо после завршене изградње. С обзиром да недовољне локалне 
капацитете и експертизу, адекватно решење неће увек бити препустити 
рад (постројења) локалним оператерима услуга/јавним предузећима.   

 Коначно, постоји велика потреба за јачањем капацитета у наредним 
годинама. Потребни су добро осмишљени програми обуке, са 
материјалима који су израђени и намењени конкретној врсти 
запослених, а не повремене радионице на којима експерти представе 
искуства из иностранства која могу имати мало додирних тачака за 
локалном ситуацијом. Јасно је да би ова врста приступа најбоље била 
подржана кроз бесповратну помоћ, можда удруженим снагама са 
владама из региона.    

Укратко, било би добро да донаторска заједница размотри који би био најбољи 
начин пружања финансијске помоћи земљама у региону. Досадашња постигнућа и 
нису баш сјајна, ако говоримо о земљама које су недавно приступиле ЕУ, где је 
прекомерно инвестирање у неадекватно специфицирана постројења за третман 
резидуалних отпадних вода једна од  карактеристика пружене финансијске помоћи. 
Уколико се не желе поновити исте грешке, онда би уместо финансирања таквих 
пројеката, док се не испланирају квалитетни системи за рециклажу, имало више 
смисла преоријентисати помоћ на развој оних система који подржавају уверење из 
ЕУ acquis да управљање отпадом треба да се у  хијерархији отпада креће  „нагоре“ 
и да се усвоји принцип циркуларне економије.  

Постоје занимљиви начини на које се такве трансформације могу осмислити:  на 
пример, национална агенција би могла да буде задужена за „обједињавање“ 
пројеката (или развијање једног предлога за финансирање који би укључивао 
делове неколико пројеката), на начин који ће привући потенцијалне спонзоре. 
Национална агенција би радила: 

 ‘Навише’, са финансијерима да разуме критеријуме за чије се испуњење 
мора постарати како би се обезбедило финансирање пројеката; и 

 ‘Надоле’, са регионима и општинама, да им разјасни које ствари 
различити донатори сматрају привлачним за финансирање. 

Наравно, ово је далеко привлачније уколико се ради о фондовима који нуде 
бесповратну помоћ, а далеко мање за неке облике финансирања путем кредита, 
пошто би квантум траженог финансирања могао бити расположив по разумним 
условима и другим средствима.  Међутим, када је капитал дефицитаран, а све док 
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општине прихватају чињеницу да ће се трошкови услуга повећавати, тада би и 
механизам за ефикасно каналисање пројеката одоздо-навише  и према 
финансијерима могао да буде изразито пожељан.  
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Прилози  
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A.1.0 Ангажовање заинтересованих страна 

Као што је поменуто у  Одељку  3.0, у овом прилогу је дата листа  заинтересованих 
страна које су консултоване у овкиру овог пројекта. Табела  A - 1  приказује ко је 
консултован у вези са листом важних питања која су идентификована у оквиру 
Националне процене стања управљања отпадом. Табела  A - 2 садржи списак 
заинтересованих страна које су присуствовале   националној радионици која је 
одржана у  Београду  у октобру 2016. године.  

Табела  A - 1:  Списак заинтересованих страна које су консултоване о 
кључним питањима 

Име и презиме Функција Организација 

Влада Србије 

Александар Весић Помоћник министра 
Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, Сектор за 
планирање и УЖС 

Весна Нанушевски Начелник 
 Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, Сектор 
инспекције за ЗЖС 

Нада Лукачевић Начелник  одељења   

Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, Одељење 
за  интегрисано спречавање и 
контролу загађења ЖС (IPPC) 

Aлександра Вучинић 
Саветник,  Управљање 
отпадом  

Одељење за IPPC   

Сабина Ивановић Начелник 
Одељење за стратешке процене и 
процене утицаја на животну средину 
(SEA/EIA)   

Небојша Реџић Начелник  
Агенција за заштиту животне средине,    
Одељење националног регистра 
извора загађења 

Драган Младеновић Стручни сарадник  

Агенција за заштиту животне средине,     
одговоран за вођење евиденције о 
издатим дозволама за управаљање 
отпадом 

 Јединице локалне самоуправе 

Дамјан Миљанић Директор  
Јавно комунално предузеће 
Комуналац, Кула 
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Име и презиме Функција Организација 

Јованка Дакић Начелник  
Јавно комунално предузеће Хигијена, 
Панчево, Сектор за управљање 
комуналним отпадом и ЗЖС  

Индустријска удружења 

Душан Стокић Начелник Центра 
Привредна комора, Сектор за 
економски систем, Центар за заштиту 
животне средине  

Лазар Крњета Извршни директор  
KOMDEL - Асоцијација предузећа за 
управљање отпадом (јавна и приватна 
предузећа) 

Приватни сектор  

Владица Чудић 
Животна средина и техничка 
координација 

PWW doo Ниш (Porr-Werner&Weber, 
Аустрија),  Индустрија за управљање 
комуналним отпадом 

 

Табела  A - 2: Списак заинтересованих страна – учесника на 
националној радионици 

Име и презиме Функција Организација 

Пројектни тим 

Dominic Hogg Председник УО Eunomia Research & Consulting 

Debbie Fletcher Главни  консултант Eunomia Research & Consulting 

Hara Xirou Виши консултант Eunomia Research & Consulting 

Јасминка Микалачки  Кључни локални експерт ENVICO  Environmental Consulting 

Небојша Вранеш 
 Локални експерт за отпад од 
електричне и електронске 
опреме 

ENVICO  Environmental Consulting 

Ивана Маџаревић 
 Локални експерт за 
управљање отпадом 

ENVICO  Environmental Consulting 

Европска комисија 

Helmut Maurer  
Европска комисија – DG  животна 
средина  

Влада Србије 
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Име и презиме Функција Организација 

Јелена Станковић Начелник 
Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, Сектор 
инспекције за ЗЖС 

Радмила Шаровић Начелник  одељења   
Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, Одељење 
за управљање отпадом     

Нада Лукачевић Начелник одељења   

Министарство пољопривреде и 
заштите животне средине, Одељење 
за  интегрисано спречавање и 
контролу загађења ЖС (IPPC) 

Александра Вучинић Саветник, Управљање отпадом  Одељење за IPPC     

Сабина Ивановић Начелник  Одељење  SEA/EIA     

Зоран Вељковић Начелник  EIA 

Покрајинска Влада 

Светлана Марушић Начелник  у Сектору IPPC  
 

Соња Атлас Ћулибрк  

 Јединице локалне самоуправе 

Филип Абрамовић Директор   

Јованка Дакић Начелник  
Јавно комунално предузеће 
ХИГИЈЕНА, Панчево, Сектор за 
управљање комуналним отпадом ЗЖС    

Индустријска удружења 

Душан Стокић Начелник  Центра 
Привредна комора, Сектор за 
економски систем, Центар за ЗЖС 

Лазар Крњета Извршни директор  
KOMDEL Асоцијација предузећа за 
управљање отпадом (јавна и приватна 
предузећа) 

Друге заинтересоване стране  

Марина Јукић Канцеларија у Београду 
EBRD  Србија 

 

Marieke Brandt  Канцеларија KfW у Београду 

Бранкица Дајић Координатор Пројекта  Канцеларија KfW у Београду 
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A.2.0 Pregled modelovanja troškova 

U ovom dodatku se predstavlja pristup modelovanju troškova za neke od preporuka iz 
Mapom puta. Procjene troškova su izrađene samo za one preporuke za koje je to imalo 
smisla i za koje su bile dostupne informacije koje su omogućavale izradu racionalnih 
procjena. Uzevši u obzir dostupnost podataka i obim rada, bilo je neophodno formirati 
određeni broj pojednostavljenih pretpostavki koje su opisane u nastavku. Ovaj dodatak 
je podijeljen u tri dijela:  

 Odjeljak A.2.1 sadrži opis pristupa modelovanju troškova za pružanje usluga 
upravljanja komunalnim otpadom;  

 Odjeljak A.2.2 sadrži opis pristupa u procjenjivanju troškova sakupljanja 
komunalnog otpada po domaćinstvu i njihovog kretanja od postojećeg nivoa ka 
stopi recikliranja od 50%;i 

 Odjeljak A.2.3 sadrži troškove koji se odnose na određene pojedinačne 
preporuke iz Mape puta. 

A.2.1 Usluge upravljanja komunalnim otpadom (troškovi 

kapitalnih investicija) 

Ovdje se razmatra modelovanje kapitalnih troškova za buduće investicije u oblasti 
upravljanja otpadom u zemljama Jugoistočne Evrope koje su obuhvaćene ovom 
studijom. Model (u daljem tekstu „model kapitalnih troškova”) pruža procjenu nivoa 
kapitalnih investicija koje bi bile neophodne za poboljšanje standarda sakupljanja i 
obrade otpada. 

A.2.1.1 Metodologija 

Cilj ovog modela je da pruži procjenu kapitalnih troškova koji su neophodni za 
uspostavljanje infrastrukture za sakupljanje i obradu otpada. Ovi troškovi su proračunati 
za narednih deset godina (do 2026. godine). Pristup modelovanju je opisan u nastavku.  

Sakupljanje podataka 

Za model su korišćeni podaci koje su dostavili predstavnici pojedinačnih zemlja putem 
alata za nacionalnu procjenu, kao i podaci iz nacionalnih procjena upravljanja otpadom. 
Kada je to bilo potrebno, podaci o troškovima i učinku su preuzimani iz postojećih 
modela tržišnih podataka i internih modela organizacije Eunomia. Kompletni detalji 
polaznih pretpostavki su predstavljeni u odjeljku A.2.1.2. 

Scenariji koji podrazumijevaju visoke i niske troškove 

Procjene troškova su izvedene iz modela kao niske ili visoke vrijednosti, čime se ukazuje 
na mogući opseg kapitalnih investicija neophodnih u datoj zemlji. Visoke i niske 
vrijednosti su dobijene variranjem vrijednosti određenih ključnih pretpostavki za model, 
kao što je prikazano u Tabeli A -3. 
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Tabela A - 3: Pretpostavke za scenarije visokih i niskih troškova 

Pretpostavka Scenario niskih troškova Scenario visokih troškova 

Rast količine otpada 1,5% godišnje 2,5% godišnje 

Sistem suvog sakupljanja 
sa reciklažom 

Sortiranje na ulici 
Kombinovano(obuhvata postrojenja za sortiranje 
materijala) 

Centri za sakupljanje 
Centri za sakupljanje sa 
niskim troškovima 

Centri za sakupljanje sa visokim troškovima 

Stanice za sakupljanje 
Stanice za sakupljanje sa 
niskim troškovima 

Stanice za sakupljanje sa visokim troškovima 

Depoi za otpad / 
transfer stanice (broj) 

Po jedan  
50%  jedinica zahtijeva dva depoa / transfer 
stanice 

Depoi za otpad / 
transfer stanice 
(troškovi) 

Depo / transfer stanica sa 
niskim troškovima 

Depo / transfer stanica sa visokim troškovima 

MRF postrojenja 
Nijesu neophodna MRF 
postrojenja 

MRF postrojenja kapaciteta koji omogućava 
sortiranje 75% generisanih suvih reciklabila 

Obrada biootpada 
Kompostiranje na 
otvorenom (u redovima) 

Anaerobna razgradnja 

Napomena: Kompletni detalji ovih pretpostavki su predstavljeni u odjeljku A.2.1.2 

 

Modeli sakupljanja 

Model obuhvata sljedeće vrste usluga sakupljanja:   

 sakupljanje „od vrata do vrata” (za stambene objekte niže spratnosti); 

 stanice za sakupljanje (iz stanova / stambenih zgrada, pogledati primjer na Slici A 
- 1); i 

 centri za sakupljanje / reciklažni centri. 
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Slika A - 1: Primjer stanice za sakupljanje 

 

 

Kao pretpostavku smo uzeli određeni broj stanova u svakoj zemlji (pogledati odjeljak 
A.2.1.2) koje opslužuju stanice za sakupljanje. Pretpostavljeno je i to da će usluge 
sakupljanja po sistemu „od vrata do vrata”, koje obuhvataju zasebno sakupljanje 
rezidualnog otpada, suvo recikliranje, sakupljanje otpada od hrane i otpada iz vrtova, u 
narednih deset godina biti dostupne svim domaćinstvima koja ne žive u stanovima. 

Na osnovu utvrđene učestalosti sakupljanja, broja obilazaka i površine (pogledati odjeljak 
A.2.1.2), izračunat je neophodni broj vozila za svaku zemlju. Potom su unesene cijene  
vozila, kako bi se izračunala ukupna cijena. Troškovi nabavke neophodnih kontejnera / 
kanti su takođe izračunati na osnovu pretpostavki iz Odjeljka A.2.1.2. 

Izračunati su i  kapitalni troškovi za izgradnju centara za sakupljanje i stanica za 
sakupljanje. Uzeto je da se jedan centar za sakupljanje gradi za 200 hiljada domaćinstava. 
Kada su u pitanju stanice za sakupljanje, pretpostavljeno je da jedna takva stanica bude 
postavljena za četiri stambene zgrade. 

Model izračunava i procijenjene kapitalne troškove za izgradnju depoa za otpad, transfer 
stanica i MRF postrojenja. Pretpostavke za kapitalne troškove za ovaj i druge tipove 
infrastrukture za sakupljanje i sortiranje otpada predstavljene su u odjeljku A.2.1.2. 
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Obrada i zbrinjavanje 

Modelovanje kapitalnih troškova za postrojenja za obradu i zbrinjavanje otpada 
podrazumijeva da postrojenja za obradu biootpada  preuzimaju 15% ukupnih generisanih 
količina, a sanitarne deponije preostali rezidualni otpad. 

A.2.1.2 Ključna razmatranja i pretpostavke 

U ovom poglavlju navedeni su ključni aspekti i pretpostavke koji leže u osnovi modela za 
sakupljanje i obradu otpada. Određeni broj faktora koji utiču na troškove od značaja za 
sisteme sakupljanja i obrade otpada generalno, a koji su korišćeni u ovom modelu, su 
definisani u prethodnom tekstu. Podaci koji su specifični za pojedinačne zemlje, poput 
broja stanovnika, broja domaćinstava i podataka i pretpostavki o otpadu, predstavljeni 
su u nastavku. Sve pretpostavke koje se odnose na troškove predstavljene su u realnim 
cijenama za 2016. godinu. 

Pretpostavke koje se odnose na sakupljanje i obradu otpada 

Ovdje su predstavljene pretpostavke koje se odnose na sakupljanje u svim zemljama.Veći 
dio ovih informacija je zasnovan na iskustvima organizacije Eunomia u modelovanju 
brojnih sistema sakupljanja po principu „od vrata do vrata” u Ujedinjenom Kraljevstvu, 
kao i drugih vrsta sistema, poput sistema u kojima građani dostavljaju svoj otpad širom 
Evropske unije. 

Svi kapitalni troškovi su zasnovani na podacima o troškovima iz primjera iz Ujedinjenog 
Kraljevstva. Za vozila i kontejnere primjenjivani su isti troškovi kao u Ujedinjenom 
Kraljevstvu, jer su cijene ove opreme obično slične u različitim zemljama. Međutim, 
troškovi za infrastrukturu za sakupljanje i obradu otpada zabilježeni u  Ujedinjenom 
Kraljevstvu su korigovani naniže, tako da odražavaju činjenicu da su komponente 
kapitalnih troškova koje se odnose na radnu snagu i električnu energiju niže u zemljama 
Jugoistočne Evrope. Troškovi obrade su uglavnom zasnovani na razlikama u troškovima 
koje su zabilježene u finansijskom modelovanju iz Studije o opcijama za obradu otpada u 
Evropi iz 2009. godine.52Specifični iznosi troškova za infrastrukturu za sakupljanje i 
obradu otpada u Ujedinjenom Kraljevstvu su korigovani naniže i prikazani u Tabeli A - 4. 

                                                      

 

52Arcadis & Eunomia Research and Consulting (2009), Assessment of the Options to Improve the 
Management of Bio-Waste in the European Union, Annex E, Izvještaj za Generalni direktorat za životnu 
sredinu, 30. novembar 2009.  
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Tabela A - 4: Razlika u infrastrukturnim troškovima u UK i zemljama 
Jugoistočne Evrope 

Infrastruktura 
Procjena, u %, koliko su troškova u zemljama 

Jugoistočne Evrope niži u odnosu na UK 

Depo za otpad 30% 

Postrojenje za preradu otpada 30% 

Centri za sakupljanje 30% 

Deponije 20% 

Mehanička biološka obrada 20% 

Obrada biootpada 20% 

 

Sakupljanje po sistemu „od vrata do vrata” 

Kao što je pomenuto, modelovana su četiri zasebna kruga sakupljanja na trotoaru/ulici: 
sakupljanje rezidualnog otpada, suvo recikliranje, sakupljanje otpada od hrane i otpada iz 
vrtova. Modelovan je i sistem sortiranja na ulici i sistem kombinovanog sakupljanja, pri 
čemu ovaj prvi odgovara scenariju niskih, a drugi scenariju visokih troškova. Kapitalni 
troškovi za izgradnju centara za sakupljanje i stanica za sakupljanje su takođe obuhvaćeni 
modelom. 

Pretpostavke koje se odnose na vozila i troškove za rezidualni otpad sa trotoara/ulica i 
sakupljanje za reciklažu predstavljene su u Tabeli  A – 5. Troškovi koji se odnose na vozila 
dobijeni su iz baze podataka organizacije Eunomia o cijenama vozila za sakupljanje 
otpada u Ujedinjenom Kraljevstvu. 

Tabela A - 5: Tipovi vozila i troškovi 

Vrsta sakupljanja Vozilo 

Kapitalni troškovi, € 

Scenario niskih 
troškova 

Scenario visokih 
troškova 

Rezidualni otpad 
Vozilo za sakupljanje čvrstog otpada (26 
tona) 

201 146€  201 146€ 

Suvo recikliranje 
RRV Vozilo za reciklažu / vozilo za 
sakupljanje čvrstog otpada (26 tona) 

 123 994€  201 146€ 

Otpad od hrane Vozilo za otpad od hrane (7.5 tona)  84 041€  84 041€ 

Otpad iz vrtova 
Vozilo za sakupljanje otpada iz vrtova (26 
tona) 

201 146€ 201 146€ 

Izvor: Tržišni podaci organizacije Eunomia. 
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Pretpostavke u pogledu broja domaćinstava koja dnevno obiđu vozila za sakupljanje 
otpada predstavljene su u Tabeli  A – 6. Veći broj obilazaka je primjetan kod 
kombinovanog sakupljanja sa recikliranjem (scenario visokih troškova) u odnosu na 
sakupljanje sa sortiranjem na ulici (scenario niskih troškova), zato što sakupljanje 
kombinovanih materijala, kod kojeg se kante prazne u vozilo uz pomoć dizalice traje 
kraće u odnosu na sakupljanje sa sortiranjem na ulici, koje podrazumijeva da radnici 
uzimaju reciklabilne materijale i ručno ih smještaju u zasebne odjeljke vozila. 

Ovi podaci o obilascima su zasnovani na pretpostavci da se 52% domaćinstava u svakoj 
zemlji nalazi u urbanim područjima. Ovaj podatak je dobijen iz podataka Eurostata za 
Hrvatsku, koja ima sličan raspored urbanih/ruralnih područja kao ostale zemlje na 
Balkanu.53 Pretpostavili smo da se svi tokovi otpada sakupljaju na nedjeljnoj bazi (u 
prosjeku, ali prihvatamo da će u praksi vjerovatno biti određenih odstupanja). 
Konstatujemo da u praksi broj obilazaka može varirati, možda i u značajnoj mjeri, u 
zavisnosti od efikasnosti sakupljanja i distribucije domaćinstava i lokalnih geografskih 
karakteristika. Pokušali smo da ove potencijalne varijacije uvrstimo u pretpostavke u vezi 
broja obilazaka – za rezidualni otpad, otpad od hrane i otpad iz vrtova (jer broj obilazaka 
za sakupljanje za reciklažu svakako varira usled različitih sistema sakupljanja) i zacrtali da 
broj obilazaka prema scenariju niskih i visokih troškova varira za +/- 20% od glavne cifre. 

Tabela A - 6: Pretpostavke o broju obilazaka 

Vrsta sakupljanja 
Broj domaćinstava koji se obiđe dnevno 

Scenario niskih troškova Scenario visokih troškova 

Rezidualni otpad 970 1454 

Recikliranje 654 1616 

Otpad od hrane 1616 2424 

Otpad iz vrtova 1293 1939 

Izvor: Eunomia model sakupljanja / procjena eksperta. 

Vrste kontejnera i sa njima povezani kapitalni troškovi za svaki pojedinačni vid 
sakupljanja predstavljeni su u Tabeli A - 7. Troškovi za kontejnere predstavljaju prosjek 
trenutnih cijena kontejnera na britanskom tržištu. 

                                                      

 

53Eurostat (2013) Distribution of population by degree of urbanisation, dwelling type and income group 
(Distribucija populacije po stepenu urbanizacije, vrsti stambeno prostora i grupi prihoda) (izvor: SILC) 
[ilc_lvho01], datum pristupa 01.05. 2015, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en
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Tabela A - 7: Vrste kontejnera i troškovi 

Vrsta sakupljanja Kontejner 

Kapitalni troškovi, € 

Scenario niskih 
troškova 

Scenario 
visokih 

troškova 

Rezidualni otpad Kanta sa točkovima od 240 litara  25,25€  25,25€ 

Suvo recikliranje 
Kutije 2 x 55litara / kanta sa točkovima od 240 
litara 

6,32€ 25,25€ 

Otpad od hrane Kante od 23 litra i 5 litara 4,37€  4,37€ 

Otpad iz vrtova Kanta sa točkovima od 240 litara 25,25€ 25,25€ 

Izvor: ESPO (2014) Refuse and Recycling Products (Including Wheeled Bins) (Proizvodi za čvrsti otpad i 
reciklažu, uklj. Kante sa točkovima), datum pristupa:16. februar 2016, 
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-
Recycling-Products-%28including-wheel 

Infrastruktura za sakupljanje otpada 

Pretpostavili smo da bi većina jedinica trebalo da izgradi jedan depo za vozila u cilju 
pružanja usluge sakupljanja po sistemu „od vrata do vrata” (scenario niskih troškova). 
Uobičajeno je da depoi za vozila budu na istoj lokaciji kao i transfer stanica, što smo uzeli 
za pretpostavku i u ovom slučaju. Stanica za transfer otpada bi se koristila za dalji prevoz 
suvih reciklabilnih tokova i otpada od hrane, dok bi se rezidualni i otpad iz vrtova 
dostavljali direktno, mada bi to variralo od jedne jedinice do druge. Vlasti u ruralnim 
područjima bi mogle zahtijevati dva depoa za vozila /transfer stanice za otpad kako bi 
obezbijedili pokrivenost većih geografskih područja. Za scenario visokih troškova smo 
stoga pretpostavili da bi pola jedinica trebalo da izgradi dodatni depo/transfer stanicu za 
otpad. 

Na osnovu podataka sa tržišta u Ujedinjenom Kraljevstvu, pretpostavili smo da bi 
setroškovi izgradnje depoa za vozila/transfer stanica mogli kretati od 0,48 miliona do 
1,92 miliona eura. Ovi troškovi su upotrijebljeni za scenario niskih, odnosno visokih 
troškova.  

Kapitalne investicije po toni kapaciteta za obradu u novoizgrađenom MRF postrojenju 
mogu se kretati od približno 53 do 85 eura.54 Razlika se može pripisati ekonomiji obima, 
na primjer MRF postrojenje većeg kapaciteta se može izgraditi po nižoj cijeni po toni 
kapaciteta. Za ovaj model koristili smo prosječan iznos od 69 eura po toni. Pretpostavili 
smo da se 75% ukupnih generisanih suvih reciklabila šalje u MRF postrojenja po scenariju 

                                                      

 

54 Eunomia, podaci sa tržišta. 

https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
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visokih troškova (kombinovano sakupljanje), a da se po scenariju niskih troškova 
(sortiranje na ulici) ne podrazumijeva izgradnja MRF postrojenja. 

Stanice za sakupljanje 

Kao što je već pomenuto, pretpostavljamo da će stanice za sakupljanje biti dostupne 
samo za stanove. 

Udio  stanova u svakoj zemlji (u ukupnom broju stambenih jedinica) predstavlja ključni 
parametar u ovom modelu. Različiti sistemi sakupljanja su neophodni za stanove i, 
generalno gledano, teže je ostvariti visoke stope obuhvata. Uzeto je da stanovi čine 17% 
u svim zemljama. Ovaj podatak je zasnovan na procjeni za Hrvatsku, uz upotrebu 
podataka Eurostata.55,56,57 

Napravljen je određen broj pretpostavki po pitanju broja domaćinstava u višespratnoj 
stambenoj zgradi i količinama otpada koji proizvode. Pretpostavljamo da u stambenoj 
zgradi ima između 50 (scenario niskih troškova) i 25 stanova (scenario visokih troškova). 
Pretpostavke o količinama otpada koje domaćinstvo nedjeljno proizvede su 
predstavljene u Tabeli A - 8. 

Tabela A - 8: Generisanje otpada u domaćinstvima koja žive u stanovima, 
nedjeljno, u litrima 

Vrsta otpada Scenario niskih troškova Scenario visokih troškova 

Rezidualni otpad 50 150 

Suvo recikliranje i organski otpad 100 150 

Izvor: Eunomia model sakupljanja / procjena eksperta. 

Pretpostavljamo da će se za svaku zgradu nabaviti po četiri kante kapaciteta 1100 litara, 
po cijeni od 180 eura po kanti.58Za sakupljanje otpada se koriste vozila od 26 tona, po 
jedno za svaki tok materijala, uz kapitalne troškove od 201146 eura po vozilu (isti iznos 
kao za vozila za sakupljanje po sistemu „od vrata do vrata”). Pretpostavlja se da su ova 

                                                      

 

55Eurostat (2015) Household characteristics by urbanisation degree [hbs_car_t315] (Karakteristike 
domaćinstava prema stepenu urbanizacije), datum pristupa 1. maj 2015. godine, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hbs_car_t315&lang=en 
56Eurostat (2013) Distribution of population by degree of urbanisation, dwelling type and income group 
(izvor: SILC) [ilc_lvho01], datum pristupa 1. maj 2015. godine 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en 
57Eurostat (2013) Average household size  (Prosječna veličina domaćinstva) (izvor: SILC) [ilc_lvph01], 
datum pristupa 1. maj 2015. godine, 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=en 
58 ESPO (2014) Refuse and Recycling Products (Including Wheeled Bins) (Proizvodi za čvrsti otpad i 
reciklažu, uklj. Kante sa točkovima), datum pristupa 16. februar 2016. godine, 
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-
Recycling-Products-%28including-wheel 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hbs_car_t315&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvho01&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_lvph01&lang=en
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
https://www.espo.org/Frameworks/Environmental-services-waste-management/860-Refuse-and-Recycling-Products-%28including-wheel
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vozila u stanju da pokriju od 60 (scenario visokih troškova) do 100 (scenario niskih 
troškova) lokacija dnevno po toku materijala.59 

Pretpostavljamo da se kante sakupljaju kada se napune do kraja, pa je stoga učestalost 
sakupljanja određena na osnovu broja kanti i stope generisanja otpada. Za scenario 
niskih troškova, naveli smo da će svaka zgrada biti pokrivena sa po dva kompleta kanti 
(ukupno osam kanti) – što umanjuje učestalost sakupljanja, a time i broj neophodnih 
vozila, čime se umanjuju ukupni troškovi. 

Centri za sakupljanje 

Za investicije u izgradnju centra za sakupljanje predviđeni su troškovi u iznosu od 309 
hiljada eura (scenario niskih troškova) i 486 hiljada eura (scenario visokih 
troškova).60,61,62Ovi različiti troškovi imaju za cilj da se uračunaju potencijalne varijacije u 
veličini i cijeni centara za sakupljanje. 

Obrada otpada 

Pretpostavke za troškove kapitalnih investicija po toni kapaciteta obrade su 
predstavljene u Tabeli A – 9. Za obradu biootpada predstavljena su dva različita iznosa 
troškova. Niža procjena troškova je predviđena za postrojenje za kompostiranje na 
otvorenom (u redovima), dok je viša procjena predviđena za postrojenje za anaerobnu 
razgradnju. 

Tabela A - 9: Kapitalni troškovi za obradu otpada 

Vrsta obrade 

Kapitalni troškovi po toni kapaciteta 

Scenario niskih 
troškova 

Scenario visokih 
troškova 

Odlaganje na deponijama € 1381 € 1381 

Kompostiranje na otvorenom / anaerobna 
razgradnja 

€ 853 € 3034 

Izvor: Eunomia (2014) “Development of a Modelling Tool on Waste Generation and Management” 
Appendix 5: Financial Modelling Final Report for the European Commission DG Environment under 
Framework Contract No ENV.C.2/FRA/2011/0020 (Izrada alat za modelovanje proizvodnje i upravljanja 
otpadom, Dodatak 5: Finaisjsko modelovanje, Završni izvještaj za Generalni direktorat EK za životnu 
sredinu) 

                                                      

 

59Eunomia model sakupljanja / procjena eksperta. 
60Resource Futures (2004) National Assessment of Civic Amenity Sites (NACAS) (Nacionalna procjena 
cenatra za sakupljanje), Report for WRAP, 2004. 
61Derbyshire County Council (2012) Capital expenditure – Northwood household waste recycling centre 
(technology and recycling) (Kapitalni izdaci – Reciklažni centar za komunalni optad Nortvud, tehnologija i 
reciklaža), 2012. 
62 Eunomia Research & Consulting (2001) Costs for Municipal Waste Management in the EU (Troškovi 
upravljanja komunalnim otpadom u EU), Izvještaj za Generalni direktorat EK za životnu sredinu, 2001. 
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Pretpostavke za pojedinačne zemlje 

U ovom dijelu predstavljene su dodatne pretpostavke korišćene za modelovanje, vezane 
konkretno za pojedinačne države članice.  

Broj domaćinstava 

Podaci o broju domaćinstava u svakoj zemlji, dobijeni uglavnom iz državnih izvora 
podataka, predstavljeni su u Tabeli A - 10. 

Tabela A - 10: Broj domaćinstava 

Država Godina iz koje su podaci Broj domaćinstava 

Albanija 2011. 7402561 

Federacija Bosna i Hercegovina 2013. 7211992 

Republika Srpska 2013. 4148472 

Kosovo 2011. 2970904 

BJR Makedonija1 2013. 5592623 

Crna Gora 2011. 1922425 

Srbija 2011. 24878866 

Napomene: 

1.Posljednji dostupni podaci o domaćinstvima su iz 2002. godine.Broj domaćinstava je izračunat na osnovu 
odnosa od 3,7 osoba po domaćinstvu i broju stanovnika od 2069270. 

Izvori: 

1. INSTAT (2011) Albania – Preliminary Results of the Population and Housing Census 2011 
(Preliminarni rezultati popisa broja stanovnika i domaćinstava iz 2011), 
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Albania/Albania.pdf 

2. Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina (2013) Preliminary Results of the 2013 Census of 
Population, Households and Dwellings in Bosnia and Herzegovina Agencija za statistiku Bosne i 
Hercegovine (2013) (Preliminarni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni I 
Hercegovini 2013), 5.novembar 2013. 
http://www.bhas.ba/obavjestenja/Preliminarni_rezultati_bos.pdf 

3. Eurostat (2016) Average number of persons per household by household composition, number of 
children and age of youngest child [lfst_hhantych] ( Prosječan broj osoba po domaćinstvu po 
strukturi domaćinstva, broju djece i dobi najmlađeg djeteta), datum pristupa 21. januar 2016. 
godine, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhantych&lang=en 

4. Kosovo Agency of Statistics (2011) Census 2011 (Popis stanovništva iz 2011. godine), 
https://ask.rks-gov.net/ENG/home 

5. MONSTAT (2013) Household and Families in Montenegro: Census of Population, Household and 
Dwellings in Montenegro 2011 (Domaćinstva i porodice u Crnoj Gori: popis stanovništva, 
domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011. godine), 27.septembar 2013. godine, 
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20e
n-za%20sajt.pdf 

http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_phc/Albania/Albania.pdf
http://www.bhas.ba/obavjestenja/Preliminarni_rezultati_bos.pdf
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfst_hhantych&lang=en
https://ask.rks-gov.net/ENG/home
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20en-za%20sajt.pdf
http://www.monstat.org/userfiles/file/popis2011/saopstenje/domac%20i%20porodice%20,%20en-za%20sajt.pdf
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6. Statistical Office of the Republic of Serbia (2015) Demographic Yearbook in the Republic of Serbia 
(Demografska statistika u Republici Srbiji), 2014. 
http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2015/pdfE/G20154010.pdf 

 

Generisanje otpada 

Podaci o generisanju otpada u prošlosti koji su korišćeni u ovom modelu dobijeni su iz 
popunjenog alata za procjenu upravljanja otpadom. Upotrijebljeni podaci su 
predstavljeni u Tabeli A – 11. Projekcije budućeg generisanja otpada su napravljene 
prema godišnjoj stopi rasta od 1,5% i 2,5% za scenario niskih, odnosno scenario visokih 
troškova. 

Tabela A - 11: Generisani otpad u polaznoj godini 

Zemlja 
Godina 

podataka 

Generisano 
komunalnog čvrstog 
otpada, u hiljadama 

tona 

Samo otpad iz 
domaćinstava, % 

generisanog 
komunalnog 

čvrstog otpada 

Količine po 
domaćinstvu, kg 
po domaćinstvu 

godišnje 

Albanija 2013 10001 80% (est.)2 1,081 

Federacija BiH 2013 8023 80%4 890 

Republika Srpska 2013 389 80%4 750 

Kosovo 2013 8935 80% (est.)2 23816 

BJR Makedonija 2015 7867 81%7 1140 

Crna Gora 2013 3268 80% (est.)2 1360 

Srbija 2014 21569 85%10 740 

Napomene:  

1. NEA (2014), State of Environment Report, reproduced by the EEA www.eea.europa.eu/soer-
2015/countries/albania ( Izvještaj o stanju životne sredine, reprodukovan od strane Evropske 
agencije za životnu sredinu) 

2. Udio otpada iz domaćinstava procijenjen na osnovu podataka iz drugih zemalja. 
3. Agency for Statistics of B&H, First Release - Public Transportation and Disposal of Municipal Waste 

2009, 2010, 2011, 2012 and 2013 and Federal Institute of Statistics, First Release - Collected and 
Disposed Municipal Waste 2010, 2011, 2012 and 2013 (Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, 
Prvo izdanje –Javni prevoz i odlaganje komunalnog otpada u 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013godini 
i Federalni zavod za statistiku, Prvo izdanje–Sakupljeni i odloženi komunalni otpad u 2010, 2011, 
2012 i 2013). 

4. Agency for Statistics of B&H, First Release - Public Transportation and Disposal of Municipal Waste 
2009, 2010, 2011, 2012 and 2013 – Sources of Collected Municipal Waste (Agencija za statistiku 
Bosne i Hercegovine, Prvo izdanje - Javni prevoz i odlaganje komunalnog otpada  u 2009, 2010, 
2011, 2012i 2013 godini – izvori sakupljenog komunalnog otpada) 

5. Izračunato na osnovu sakupljenih 607kt, (Kosovo Agency of Statistics (2013) Municipal Waste 
Survey 2012 (Istraživanje o komunalnom otpadu), decembar 2013. godine, https://ask.rks-
gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012) i stopa 

http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/G2015/pdfE/G20154010.pdf
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/albania
http://www.eea.europa.eu/soer-2015/countries/albania
https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012
https://ask.rks-gov.net/ENG/enviroment/publications/doc_download/1141-municipal-waste-survey-2012
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Zemlja 
Godina 

podataka 

Generisano 
komunalnog čvrstog 
otpada, u hiljadama 

tona 

Samo otpad iz 
domaćinstava, % 

generisanog 
komunalnog 

čvrstog otpada 

Količine po 
domaćinstvu, kg 
po domaćinstvu 

godišnje 

sakupljanja od oko 60% (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Kosova i Agencija za 
zaštitu životne sredine Kosova (2014) The State of Waste and Chemicals Report, (Izvještaj o stanju 
otpada i hemikalija) http://www.ammk-
rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf) 

6. Smatra se da je ovaj podatak visok, vjerovatno zbog većeg udjela komercijalnih otpada u 
komunalnom čvrstom otpadu od onog koji je naveden u podacima. Bez obzira na to, 
upotrebljavani su zvanični podaci. 

7. State Statistics Office (2016) Municipal Waste (Komunalni otpad) 
www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80 

8. MONSTAT, Odsjek za statistiku šumarstva i životne sredine 
9. Izvještaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2013. godinu, Poglavlje 6 –Upravljanje 

otpadom 
10. Izračunato na osnovu ukupnih podataka i podataka samo za domaćinstva iz Tabele 1: 

Projektovane količine otpada, izražene u hiljadama tona na godišnjem nivou (Izvor: Strategija 
upravljanja otpadom za period 2010-2019) 

 

Broj postojećih / planiranih i neophodnih sanitarnih deponija 

Izgradnja sanitarnih deponija predstavlja važnu komponentu upravljanja otpadom na 
kraći rok, zato što omogućava postepeno stavljanje van upotrebe nesanitarnih deponija i 
nelegalnih odlagališta. U većini zemalja se jedan dio otpada već šalje na sanitarne 
deponije. 

U Tabela A - 12 predstavljeni su podaci o postojećim sanitarnim deponijama i procjene 
broja dodatnih neophodnih deponija. 

Tabela A - 12: Količine otpada u tonama koje se trenutno šalju na sanitarne 
deponije 

Zemlja 

Informacije o 
postojećim 
funkcionalnim 
deponijama 

Procijenjeni broj dodatnih sanitarnih deponija 

Albanija 
2 sanitarne deponije, 
63 neregulisana 
odlagališta 

Postoji 12 regiona I pretpostavlja se da će za svaki region biti 
potrebna sanitarna deponija; većpostoje 2 deponije tako da će biti 
potrebno još 10. 

Federacija 
BiH 

4 sanitarne deponije, 
45 nesanitarnih 

Postoje 4 sanitarne deponije, i još tri u fazi izrade. Procijenjeno je 
da i pored ovih 7 sanitarnih deponija, 40% stanovništva neće biti 
pokriveno uslugama. Iz tog razloga procjenjuje se da je neophodno 
još 5 dodatnih sanitarnih deponija. 

Republika 
Srpska 

2 sanitarne deponije, 
41 nesanitarna 

U vrijeme sprovođenja procjene postojale su 2 funkcionalne 
sanitarne deponije i 3 u fazi izrade, mada čak i po izradi ove 3 
deponije očekuje se da će samo oko 20% stanovništva biti 
pokriveno uslugama koje nude sanitarne deponije. Procijenjeno je 
da je neophodno još 5 sanitarnih deponija.  

http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://www.ammk-rks.net/repository/docs/Raport_Waste_and_Chemicals_2014.pdf
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=80
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Zemlja 

Informacije o 
postojećim 
funkcionalnim 
deponijama 

Procijenjeni broj dodatnih sanitarnih deponija 

Kosovo 

8 
“sanitarnih”deponija, 
koje ne ispunjavaju 
standard EU 

Kompletan otpad se šalje u takozvane sanitarne deponije na 
Kosovu; međutim, iako su te deponije trebale da budu izgrađene u 
skladu sa EU standardima, svaka od njih ima različite probleme 
uzrokovane lošim projektovanjem, nezadovoljavajućim kvalitetom 
izgradnje i/ili operativnim nedostacima.Pretpostavlja se da će za 
svih 8 deponija niti neophodna poboljšanja u iznosu od 50% 
troškova za novu sanitarnu deponiju. 

BJR 
Makedonija 

Nijedna deponija ne 
ispunjava uslove  

Deponija Drisla pokriva oko 600 hiljada stanovnika, međutim 
prosječan broj stanovnika po sanitarnoj deponiji u regionu iznosi 
približno 200 hiljada. Ukupan broj stanovnika je 2,1 milion, te je 
stoga procijenjeno da je neophodno 10 sanitarnih deponija. 

Crna Gora 
2 sanitarne deponije, 
19 nesanitarnih 

Postoje 2 operativne sanitarne deponije i 4 u različitim fazama 
projektovanja i finansiranja. Sjever zemlje ima nedovoljan broj 
sanitarnih deponija. Procjenjuje se da su neophodne još  3 
sanitarne deponije. 

Srbija 

5 sanitarnih deponija 
ukupnog kapaciteta 
za 1.100.000 
stanovnika 

Ukoliko 5 sanitarnih deponija pokriva 1,1milion stanovnika, a 
ukupan broj stanovnika je 7.1milion, procjenjuje se da je potrebno 
dodatnih 27 sanitarnih deponija. 

Izvor: Nacionalne procjene upravljanja otpadom. 

Troškovi za sanitarne deponije preuzeti su iz objavljenih dokumenata koji sadrže detaljne 
informacije o skorašnjim investicijama u infrastrukturu za upravljanje otpadom u 
regionu. Za scenario niskih cijena uzet je iznos od 6 miliona eura, dok je za scenario 
visokih troškova uzet iznos od 8 miliona. 

A.2.2 Usluge upravljanja komunalnim otpadom (troškovi 

po domaćinstvu) 

Upotrebom metodologije koja je u skladu sa metodologijom korištenom za izradu 
Evropskog referentnog modela za upravljanje otpadom Evropske agencije za životnu 
sredinu, procijenjeni ukupni godišnji troškovi za sakupljanje komunalnog čvrstog otpada 
su izračunati po domaćinstvu.63 

Za računanje troškova obrade i zbrinjavanja upotrijebljene su sljedeće pretpostavke o 
troškovima: 

 postojeća stopa recikliranja je oko 10%; 

 od stope recikliranja od 50%, 15% čini kompostiranje biootpada; 

                                                      

 

6363European Environment Agency, Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy (2016) The 
European Reference Model on Municipal Waste (Evropski referentni model za komunalni otpad), datum 
pristupa: 3.jun 2016 godine, dostupno na:https://etc-wmge.vito.be/node/11 

https://etc-wmge.vito.be/node/11
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 preostalih 50% se zbrinjava na sanitarnim deponijama; 

 pretpostavlja se da je rast količine otpada 2% godišnje za narednih 10 godina; 

 prosječni troškovi postojećih deponija su 15 € po toni; 

 budući troškovi deponija su 45 € po toni; i 

 troškovi postrojenja za obradu biootpada, poput kompostiranja u sudovima, su 
35 € po toni. 

Količine po domaćinstvu su procijenjene u Tabeli A – 11. 

A.2.3 Procjena troškova preporuka iz Mape puta 

Cilj modelovanja troškova opisanog u ovom dodatku je da se pruži realna procjena 
troškova koji se odnose na preporuke sadržane u mapama puta pripremljenim u okviru 
ovog ugovora. 

Troškovi nužno predstavljaju približne vrijednosti i kao takvi neće odražavati 
sveobuhvatne troškove svih aktivnosti u okviru Mape puta. Mjere koje su ovdje 
naglašene daju dobru sliku o stepenu finansiranja neophodnom za ostvarenje značajnog 
napretka prema Mapi puta. One pokrivaju glavne stavke neophodnih izdataka i pružaju 
uvid u nivo troškova koji će biti neophodan za svaku pojedinačnu mjeru. U mnogo 
slučajeva, aktivnosti je moguće realizovati drugačije nego što je ovdje prikazano, što 
podrazumijeva drugačije troškove.  

Uz to, moguće je da se pojedini troškovi već djelimično finansiraju ili su za njih 
opredijeljena sredstva iz postojećih ili predloženih paketa podrške.  

U ovom dodatku navedena je glavna metodologija primijenjena za procjenu troškova 
ovih mjera, ukazujući na izvore podataka i korišćenu literaturu. Uz to, za svaku mjeru su 
navedene pretpostavke o tome kako bi ona mogla biti ostvarena, sa metodama koje su 
primjenjivane za kalkulaciju troškova i ključnim pratećim pretpostavkama koje su 
upotrebljavane prilikom računanja. 

A.2.3.1 Metodologija 

Sakupljanje podataka 

Podaci su sakupljeni iz literature koja je analizirana tokom projekta u cilju sakupljanja 
podataka za određenu zemlju i poređenja troškova sličnih projekata i zadataka, na 
primjer: 

 broj i vrste različitih postrojenja; 

 izrada strategija i planova; 

 zatvaranje i sanacija neuslovnih opštinskih deponija i nelegalnih odlagališta; 

U dodatne izvore informacija spadaju: 

 troškovi sličnih projekata ili inicijativa u drugim zemljama Jugoistočne Evrope (na 
primjer u Grčkoj, Rumuniji i Bugarskoj), kroz analizu planova upravljanja 
otpadom, programa podrške i veb stranica vlada tih zemalja; 
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 troškovi mjera do kojih se došlo na osnovu ranijeg opsežnog rada za Komisiju o 
sistemima i mjerama upravljanja otpadom u Evropi, koji su objavljeni u 
izvještajima ili koje eksperti mogu procijeniti na osnovu iskustva.64 

Sakupljeni su i podaci o uporedivim uslovima u pogledu resursa iz Ujedinjenog 
Kraljevstva, naročito: 

 potrošnja po glavi stanovnika za borbu protiv kriminala u oblasti upravljanja 
otpadom i podršku opštinama; 

 uslovi u pogledu resursa za izdavanje dozvola za postrojenja i inspekcije; i 

 troškovi uvođenja i sprovođenja taksi na proizvode za jednokratnu upotrebu.  

Modelovanje troškova 

Troškovi su predstavljeni u eurima po realnim cijenama za 2016. godinu. Pristupi u 
procjeni troškova za mjere se razlikuju zavisno od vrste neophodnih resursa i dostupnih 
informacija. 

Pojedini troškovi su prvobitno procijenjeni kao ekvivalent punog radnog vremena za 
određenu vrstu i razred javnog ili privatnog sektora. Troškovi tako prikazanog resursa su 
zatim izračunati uz korišćenje: 

 prosječne zarade u datoj djelatnosti (javni sektor, stručna oblast); 

 prilagođavanja razlika u zaradama u različitim razredima javnog sektora. 

Drugi troškovi su proračunati na osnovu podataka o troškovima koji su dostupni iz drugih 
zemalja Evrope. Tamo gdje je ocijenjeno je da veliki udio u troškovima čine troškovi rada, 
odgovarajuće proporcije ovih troškova su naknadno prilagođene razlikama u zaradama u 
zemlji iz koje su podaci i zemlji na koju se odnosi Mapa puta.  

A.2.3.2 Ključni aspekti i pretpostavke 

Broj stanovnika 

Podaci o broju stanovnika i domaćinstava u svakoj zemlji su predstavljeni detaljno u 
dijelu A.2.1.2. 

Zarade 

Podaci o prosječnim zaradama po vrsti djelatnosti su preuzimani iz novijih zvaničnih 
statističkih podataka, kada je to bilo moguće. Ovi podaci su, kad je to bilo od značaja, 
konvertovani iz državnih valuta u eure, uz upotrebu podataka Eurostata za2015, ako su 
bili dostupni, ili podataka Google Finance-a na 26. 04. 2016.  

Podaci o godišnjim zaradama su sakupljeni i predstavljeni u Tabeli A - 13. 

                                                      

 

64 
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Tabela A - 13: Prosječne godišnje bruto zarade, u eurima 

Zemlja Prosječna zarada 
Zarada u javnom 

sektoru 

Stručne, naučne i 
tehničke 

aktivnosti 

Albanija1 3248 4740 3533 

Federacija BiH2 8630 12199 9387 

Republika Srpska3 8630 12199 9387 

Kosovo4 5709 7421 6209 

BJR Makedonija5 6362 7582 9296 

Crna Gora6 8917 9336 7819 

Srbija7 6265 8033 6814 

Izvori: 

1. Instituti I Statistikave, Albania (2015) Average monthly wage by occupations in public sector, 
2000-2014; Average monthly wage and salary per employee by economic activities, 2000-2013; 
(Prosječne mjesečne zarade po vrsti zanimanja u javnom sektoru, 2000-2014; Prosječne mjesečne i 
zarade po zaposlenome po privrednim aktivnostima, 2000-2013);datum pristupa 26.04.2016, 
http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx 

2. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine (2015), Prvo izdanje, Prosječne mjesečne isplaćene neto 
plaće zaposlenih za mart 2015. godine, 
http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/NPL_2015M03_001_01-bos.pdf 

3. Isto. 

4. Statistical Office of Montenegro (2015), Average gross wages by activity sectors (Bruto zarade po 
sektorima djelatnosti), datum 26.04.16, http://monstat.org/eng/page.php?id=1270&pageid=24 

5. Republic of Macedonia State Statistical Office (2016), Average monthly gross wage paid per 
employee (Prosječna isplaćena mjesečna bruto plata po zaposlenom), februar 2016, datum 
pristupa 26.04.16, http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=41 

6. Kosovo Agency of Statistics (2015), Results of the 2014 Labour Survey (Rezultati ankete o radnoj 
snazi za 2014. Godinu),datum pristupa 26.04.16, https://ask.rks-gov.net/ENG/labour-
market/publications 

7. Republic of Serbia (2016) Republic Statistical Office Press Release (Republički zavod za statistiku 
Srbije – saopštenje za javnost), datum pristupa 26.04.16, 
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&
pubKey=3549 

http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx
http://www.bhas.ba/saopstenja/2015/NPL_2015M03_001_01-bos.pdf
http://monstat.org/eng/page.php?id=1270&pageid=24
http://www.stat.gov.mk/PrikaziSoopstenie_en.aspx?rbrtxt=41
https://ask.rks-gov.net/ENG/labour-market/publications
https://ask.rks-gov.net/ENG/labour-market/publications
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=3549
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/public/PublicationView.aspx?pKey=41&pLevel=1&pubType=2&pubKey=3549
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Za procjenu ekvivalenta punog radnog vremena za različite razrede u javnom sektoru 
primijenjeni su odnosi predstavljeni u Tabeli A - 14. 

Tabela A - 14: Odnosi zarada u javnom sektoru po razredima, odnos zarada 
za razred i prosječne zarade u javnom sektoru 

Razred  javnog sektora Odnos zarade u datom razredu i prosječne zarade u javnom sektoru1 

Viši rukovodni kadar 2,142 

Rukovodni kadar 1,55 

Stručno osoblje 1,15 

Tehničko osoblje 0,89 

Referenti 0,78 

Radnici 0,70 

Izvor:  

1. Instituti I Statistikave, Albania (2015) Average monthly wage by occupations in public sector, 
2000-2014 (Prosječne mjesečne zarade po zanimanjima u javnom sektoru, 2000-2014), datum 
pristupa 26.04.2016, http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx; 

2. Vlada Crne Gore (2015), Državni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020. 

Ovaj proračun zarada u različitim razredima se veoma poklapa sa podacima iz studije za 
Crnu Goru iz 2015. o zaradama u sektoru upravljanja otpadom na regionalnom nivou, 
koji se navode u Državnom planu upravljanja otpadom za period 2015-20.65Stručno 
osoblje ima zaradu koja je 1,17 puta veća od prosječne zarade u javnom sektoru, dok 
rukovodni kadar u svakoj službi (pravna služba, finansije, tehnička i operativna služba) 
ima zaradu koja je 1,56 puta veća od prosječne zarade u javnom sektoru, što ukazuje da 
ove pretpostavke važe za čitav region. 

Smjernice za minimalne standarde i konsultacije o primjerima dobre prakse 

Troškovi izrade smjernica o minimalnim standardima i dobroj praksi koje su zasnovane 
na postojećim državnim smjernicama su procijenjeni na 40 hiljada eura. 

Zatvaranje i sanacija deponija 

Prije bilo kakve detaljne procjene lokacija neophodno je izvršiti analizu postojećih 
deponija, kako bi se utvrdile aktivnosti za sanaciju svake od njih pojedinačno. 

U nedostatku sveobuhvatne procjene, napravljene su pretpostavke po pitanju broja 
postojećih deponija koje treba uskladiti i broja deponija koje treba zatvoriti i sanirati. 
Veći broj neuslovnih opštinskih deponija će biti zamijenjen manjim brojem sanitarnih 
regionalnih deponija, kako bi se postigla ekonomija obima. Iz tog razloga je 

                                                      

 

65 Vlada Crne Gore (2015), Državni plan upravljanja otpadom u Crnoj Gori za period 2015-2020. 

http://www.instat.gov.al/en/themes/wages-and-labour-cost.aspx
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pretpostavljeno da će, ukoliko postojećim planovima nije određeno drugačije, 10% 
postojećih neuslovnih opštinskih deponija biti sanirano i unaprijeđeno, a preostalih 90% 
zatvoreno. Troškovi izgradnje sanitarnih deponija (uključujući i troškove unapređivanja) 
su procijenjeni u sklopu modelovanja troškova opisanog pod naslovom „Obrada 
otpada”u Dodatku A.2.1.2. 

Broj postojećih neuslovnih deponija je predstavljen u Tabeli A - 12, a procjene broja 
deponija koje treba zatvoriti i sanirati, uz manja nelegalna odlagališta, u Tabeli A – 15. 

Tabela A - 15: Broj opštinskih deponija/odlagališta i manjih nelegalnih 
odlagališta koje treba zatvoriti i sanirati 

Zemlja Opštinske .deponije za sanaciju Nelegalna odlagališta 

Albanija 56 700-1500* 

Federacija BiH 40 340 

Republika Srpska 36 270 

Kosovo 0 350-900* 

BJR Makedonija1 54 1000 

Crna Gora 17 155 

Srbija 147 3500 

Napomene: 

1. Uz pretpostavku da je broj odlagališta u čitavom regionu približno isti. 

Izvori: Nacionalne procjene stanja upravljanja otpadom; Federal Institute for Statistics, Federation of 
Bosnia and Herzegovina (2011) First Release: Collected and disposed municipal solid waste in 2010”, No. 
20.5.1, July 20th 2011; Republika Srpska Institute for Statistics (2013) Generated, collected and disposed 
waste in 2013”, No. 218/14, September 1st 2014 (Federalni zavod za statistiku, Federacija Bosne i 
Hercegovine (2011) Prvo izdanje: Sakupljeni i zbrinuti komunalni čvrsti otpad u 2010, br. 20.5.1, 20. jul 
2011. godine; Republički zavod za statistiku Republike Srpske (2013) Generisani, sakupljeni i zbrinuti otpad 
u 2013. godini, br. 218/14, 1. septembar 2014. godine) 

Iako postoje značajne varijacije u veličini opštinskih deponija, prosječan broj stanovnika 
koje opslužuju postojeće opštinske deponije u svakoj zemlji (podatak dobijen dijeljenjem 
broja stanovnika brojem deponija) je relativno ujednačen, od 32000 do 52000 
stanovnika po deponiji. Stoga se isti prosječni trošak po deponiji ugrubo gledano može 
primijeniti za sve zemlje koje su obuhvaćene ovom studijom.  



  210 

Troškovi zatvaranja i sanacije neuslovnih deponija su procijenjeni na osnovu uporedivih 
podataka o troškovima dobijenih iz literature, uključujući: 

 Strategiju zatvaranja i sanacije komunalnih deponija u BJR Makedoniji iz 2012. 
godine;66 

 postojeće finansirane projekte sanacije dvije deponije u Crnoj Gori (odlagališta 
Ćafe i Vrtjeljka);67i 

 programe sanacije i zatvaranja deponija u Grčkoj i Bugarskoj.  

Za postojeće opštinske deponije miješanog otpada troškovi sanacije mogu varirati u 
zavisnosti od veličine deponije i vrste neophodne sanacije – procijenjeno je da u BJR 
Makedoniji troškovi zatvaranja i sanacije 54 opštinske deponije variraju od 3600 eura za 
čišćenje manjih odlagališta (180m3) do 2,7miliona eura, uz prosječne troškove od 0,5 
miliona eura. Odlagalište Vrtjeljka u Crnoj Gori, koje godišnje prima 21500 tona otpada 
(ekvivalentno opsluživanju 45000 stanovnika), se može uzeti kao primjer „prosječne” 
opštinske deponije, a troškovi njene sanacije iznosili su 1,6 miliona eura, dok su troškovi 
sanacije veće deponije Ćafe iznosili preko 5 miliona. 

Usljed ovakvih varijacija u potencijalnim troškovima, procijenjen je raspon troškova po 
pojedinačnoj deponiji. Za niži iznos troškova pretpostavljeno je da su distribucija 
deponija i troškovi slični kao u BJR Makedoniji, sa prosječnim iznosom od 0,5 miliona 
eura po opštinskoj deponiji. Stvarne studije slučaja ukazuju na to da bi prosječni troškovi 
mogli biti veći, bliže iznosu od 1,6 miliona eura po deponiji, kao u slučaju zatvaranja 
odlagališta Vrtjeljka u Crnoj Gori i programa zatvaranja neuslovnih deponija u 
Bugarskoj.68Iz tog razloga je viša procjena izrađena za iznos prosječnih troškova od 1,6 
miliona eura. 

Postoji i značajan broj nelegalnih odlagališta u svakoj od ovih zemalja. Troškovi njihovog 
čišćenja će varirati uglavnom u zavisnosti od vrste pogodne sanacije – što opet zavisi od 
veličine odlagališta, vrste otpada i mogućnosti zagađenja podzemnih voda.Troškovi 
rekultivacije odlagališta mogu iznositi od 16,5 do 30 hiljada eura po hektaru.69 

Procijenjeno je da gotovo 3600 nelegalnih odlagališta u Srbiji zauzima ukupnu površinu 
od 1,342 hektara.70U sedam zemalja obuhvaćenih ovom studijom, procjene broja 
nelegalnih odlagališta variraju od jednog na 2000 stanovnika u Srbiji i BJR Makedoniji do 
jednog na 7000 stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

                                                      

 

66 Ministry of Environment and Physical Planning, Republic of Macedonia (2012), Capacity building for 
implementation of EU-landfill directive – closure of non-compliant landfills and inspections (Izgradnja 
kapaciteta za sprovođenje Direktive EU o deponijama – zatvaranje neuslovnih deponija i inspekcija) 
67Ministarstvo održivog razvoja I turizma Crne Gore (2015), Pregled statusa projekata iz oblasti komunalne 
infrastrukture i životne sredine 
68Evropska komisija (2012), Country Factsheet Bulgaria (Podaci o zemlji – Bugarska) 
69K. Veidemane, M. Lindert i I. Bremere (2010) Organizational and management recommendations for 
future regional waste management in Macedonia (Preporuke za organizaciju i upravljanje za buduće 
regionalno upravljanje otpadom u Makedoniji), septembar 2010. godine. 
70 ISWA (2012), State of the Nation Report: Serbia (Izvještaj o stanju u Srbjii), decembar 2012. godine. 
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U svijetlu ove dvije glavne neizvjesnosti – koliko je uporediva priroda odlagališta u 
ostalim zemljama sa onima u Srbiji, kao i troškovi čišćenja po hektaru - izračunata je 
gornja i donja vrijednost ovih troškova.  

Donja vrijednost je izračunata uz pretpostavku da su utvrđena odlagališta slična po 
obimu i strukturi po veličini onima u Srbiji. Utvrđena površina odlagališta u Srbiji je 
smanjenja, prema procijenjenom broju nelegalnih odlagališta u datoj zemlji, a 
pretpostavljeni su troškovi u iznosu od 16,5 hiljada eura po hektaru. 

Kako su u drugim procjenama potcijenjeni brojevi lokacija, izostavljena manja 
odlagališta, ili kako u drugim zemljama može postojati manji broj većih odlagališta, 
gornja vrijednost je izračunata tako što je broja hektara koje zauzimaju odlagališta u 
Srbiji umanjen prema broju stanovnika.Vjerovatno je da su nivoi nelegalnog odlaganja u 
prošlosti bili slični u čitavom regionu, a stopa pokrivenosti uslugama sakupljanjem 
otpada u Srbiji je jedna od najvećih zabilježenih u regionu. Uz to, pretpostavljeni su veći 
troškovi, u iznosu od 150 hiljada eura po hektaru. 

Raspon koji je dobijen ovim putem je veoma veliki, što odražava nepoznanicu u pogledu 
nivoa neophodnih sanacija. Vjerovatno je većina ovih odlagališta mala i može se sanirati 
uz niske troškove, na primjer prevozom otpada na alternativnu lokaciju. 

Od vremena izrade ovih procjena, za pojedina mjesta su opredijeljena ili utrošena 
sredstva kako bi se riješilo pitanje nelegalnog odlaganja otpada. 

Aktivnosti usmjerene na prevoznike otpada i obrađivače 

Biće neophodni dodatni resursi na regionalnom i državnom nivou kako bi se povećao 
obim i na prikladan način finansirale istrage, sankcionisanje i krivično gonjenje 
konstantnih i krupnih prestupnika.  

Ovi troškovi su modelovani u skladu sa preporukama iz izvještaja organizacije Eunomie za 
Vladu Ujedinjenog Kraljevstva o odgovarajućem nivou potrošnje.71Slabo sprovođenje 
mjera  na nivou opština obrađeno je u dijelu o ulogama u komunalnim poslovima u 
daljem tekstu. 

Tabela A - 16: Preporučeni dodatni resursi za sprovođenje 

Vrsta modelovanog resursa Troškovi 

Resursi za istrage/krivično gonjenje Povećanje na 0,7€ po glavi stanovnika 

Opštinski službenici (FTE) Obrađeno u dijelu o ulozi opština 

Napomena: potrošnja po glavi stanovnika iz preporuka Vladi Ujedinjenog Kraljevstvaiz izvještaja 
organizacije Eunomia: Tackling Britain's Dirty Secret iz 2014 godine. 

 

                                                      

 

71 Eunomia (2014), Tackling Britain's Dirty Secret. 
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Objedinjavanje poslova izdavanja dozvola i inspekcijskog nadzora 

Jedinstvena služba na nacionalnom nivou, koja bi obuhvatila i inspekcijski nadzor i 
izdavanje dozvola, mogla bi omogućiti uštede u odnosu na sadašnje stanje. Uštede bi se 
mogle ostvariti kroz: 

 mogućnosti uspostavljanja redoslijeda prioriteta i sprovođenja inspekcijskog 
nadzora na osnovu procjena pri izdavanju dozvola, što bi povećalo efikasnost 
inspekcija; 

 administrativne uštede usljed centralizovanog upravljanja bazama podataka i 
evidencijama;  

 omogućavanja rada sistema inspekcije bez potencijalnih konflikta interesa 
(između inspekcije i vlasništva/funkcionisanja/utvrđivanja visine naknada kod 
objekata); 

 potencijalne mogućnosti za smanjenje broja inspektora putem kombinovanja 
odgovornosti i sprovođenja efikasnijih radnih praksi i procesa unutar 
jedinstvenog tima; 

 mogućnosti za bolju koordinaciju i obuku zaposlenih kako bi se došlo do 
ujednačenih nivoa znanja i primjene. 

Mogu se javiti dodatni troškovi za opremu ili putovanja, ukoliko se ova služba u 
potpunosti centralizuje (odnosno ukoliko se ukinu područne jedinice). 

Ponovna izrada plana upravljanja otpadom 

Procijenjeni trošak ponovne izrade plana upravljanja otpadom iznosi oko 500 hiljada 
eura ukoliko se za izradu angažuju eksterni partneri, a naročito ukoliko sadrži Stratešku 
procjenu uticaja na životnu sredinu. Prednost se daje pristupu u kojem bi plan pripremili  
službenici, uz eksterni nadzor i obuku. To bi pomoglo razvoju lokalnih kapaciteta. 

Troškove strategije za sprječavanje proizvodnje otpada je, za Kosovo, već odredila 
EuropeAid u Master planu za upravljanje otpadom na Kosovu72, za koji autori navode da 
bi trebalo da obuhvata plan aktivnosti u cilju sprječavanja proizvodnje otpada sa 
fokusom na većim gradovima. Kako bi se omogućilo adekvatno istraživanje pristupa 
kojima bi se rješavalo pitanje prioritetnih tokova otpada koji ne potiče iz domaćinstava i 
dalji razvoj programa, pretpostavili smo troškove u iznosu od 150 hiljada eura. 

Jačanje zaposlenih koji vrše poslove inspekcije 

Trebalo bi povećati resurse u oblasti inspekcije (kako za izdavanje dozvola za upravljanje 
otpadom i ekoloških dozvola, tako i za sprovođenje naknadnih inspekcija). Uvođenje 
strožijih propisa koji se odnose na odgovornost proizvođača bi dodatno povećalo obim 
posla inspekcijskih službi na osiguranju poštovanja propisa. 

                                                      

 

72 EuropeAid (2016), Support Waste Management in Kosovo: Waste Management Master Plan Executive 
Summary (Podrška upravljanju otpadom na Kosovu – Rezime Master plana za upravljanje otpadom). 
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Broj zaposlenih na inspekcijskim poslovima koji je preporučen za BJR Makedoniju 2015.  
bio je 20 na državnom i 60 na opštinskom nivou; autori su predvidjeli mogućnost 
objedinjavanja u jednu službu na nacionalnom nivou koja bi brojila 64 inspektora. Ovi 
inspektori bi imali nadležnosti za ukupno izdavanja ekoloških dozvola i inspekcijski 
nadzor –u Crnoj Gori, 75 od 380 lokalnih inspektora obavlja inspekcijski nadzor nad 
upravljanjem otpadom. 

Na ovoj osnovi, pošto postoji mišljenje da postojeća inspekcijska služba ima nedovoljan 
broj zaposlenih, predlažemo da minimalni broj zaposlenih bude zasnovan na nivou 
potrebnih resursa po glavi stanovnika jednakom nivoima koji su preporučeni za BJR 
Makedoniju. Tamo gdje je postojeći broj zaposlenih koji rade na sprovođenju propisa 
poznat, mogli smo da sugerišemo ukupni trošak za povećanje tog broja do preporučenog 
minimalnog nivoa. 

Pretpostavljeno je da svaki inspektor ima zaradu identičnu „tehničkom licu”u javnom 
sektoru, a tu su i dodatni troškovi za opremu i putovanja (dodatnih hiljadu eura 
godišnje). 

Očekujemo da će broj zaposlenih na inspekcijskim poslovima morati da se povećava 
svake godine kako bi se pokrili dodatni poslovi na izdavanju dozvola i vršenju inspekcije, 
usljed stalne izgradnje dodatnih postrojenja za upravljanje otpadom i jačanja 
zakonodavstva koje se odnosi na odgovornost proizvođača.  

Tabela A - 17: Minimalni preporučeni resursi u inspekciji sa ekvivalentom 
punog radnog vremena 

 Upravljanje otpadom, ekvivalent punog 
radnog vremena 

Preporučeni minimum 
resursa, izražen kao 
ekvivalent punog radnog 
vremena 

Upravljanje otpadom, 
ekvivalent punog radnog 
vremena 

Albanija 89 19 

Federacija BiH 73 16 

Republika Srpska 41 9 

Kosovo 56 12 

BJR Makedonija 64 14 

Crna Gora 75 16 

Srbija 220 47 

 

Zaposleni u ministarstvima 

Preporučuje se da ministarstva treba da zapošljavaju tim od najmanje 4 do 10 osoba, 
kako bi se obezbijedio dovoljan broj zaposlenih za pripremu propisa iz oblasti upravljanja 
otpadom i adekvatna koordinacija i sprovođenje državnih programa i planova, 
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uključujući i sprovođenje ove Mape puta. Ovaj resurs je modelovan tako da uključi do 2 
viša rukovodioca, 3 rukovodioca i 5 pozicija za stručno osoblje. 

Zaposleni u opštinama 

Opštine bi trebale da pripreme odgovarajući broj zaposlenih za uspješno koordinisanje 
upravljanja otpadom na opštinskom nivou. Kao smjernicu u pogledu broja zaposlenih koji 
su potrebni za funkcionalan sistem mogli bismo navesti 3-4 u svakoj opštini, što ne 
uključuje operativno osoblje i zaposlene na poslovima monitoringa i inspekcijskog 
nadzora. 

Prosječan broj domaćinstava po administrativnoj regiji i opštini predstavljen je u Tabeli A 
- 18. 

Tabela A - 18: Broj domaćinstava po administrativnoj regiji i opštini 

Zemlja Prosječan broj domaćinstava po opštini 

Albanija 12135 

Federacija BiH 9129 

Republika Srpska 6482 

Kosovo 7818 

BJR Makedonija 6991 

Crna Gora 8358 

Srbija 15263 

 

Sljedeći primjer modela za broj zaposlenih na regionalnom i opštinskom nivou 
upotrijebljen je kao smjernica za procjenu ciljnog broja zaposlenih na različitim nivoima. 

Ovim modelom uračunate su relativno male veličine opština u poređenju sa zemljama 
Evrope sa razvijenijim sistemima upravljanja otpadom. 

Na opštinskom nivou, potreba za zaposlenima je modelovana na sledeći način: 

 1 šef službe na višoj rukovodnoj poziciji; 

 1 rukovodilac aktivnosti monitoringa (stručno osoblje); 

 1 službenik za podatke i učinak (stručno osoblje); 

 0,5 ekvivalenta punog radnog vremena za službenika za finansije. 

Trenutno postoji najviše jedan službenik po opštini koji je zadužen za upravljanje 
otpadom. Povećanje je stoga procijenjeno na 2,5 ekvivalenta punog radnog vremena po 
opštini: 1 na nivou rukovodstva i 1,5 na stručnom nivou. 

Dodatno se preporučuje da opštine zaposle osoblje koje će pomagati u edukaciji i 
sprovođenju, sa prelaskom na formalnije upravljanja otpadom i čišćenje nelegalnih 
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odlagališta, sa najmanje 1 ekvivalentom punog radnog vremena po opštini, na nivou 
tehničkog osoblja. 

Obuka zaposlenih u ministarstvu 

Zaposleni u ministarstvu bi imali koristi od jačanja kompetentnosti po pitanju 
sprovođenja ključnih mjera, kao i od nabavki, u mjeri u kojoj one utiču na njihove 
aktivnosti (na primjer, po pitanju opasnog otpada i podrške opštinama pri organizovanju 
i nabavci usluga i objekata). Treba pripremiti program aktivnosti na obuci usmjeren na 
ove oblasti. 

Troškove takve obuke su procijenjeni na osnovu pružanja znanja i uloge na 
kooridinisanju obuke u sklopu ministarstva,uz program eksternih radionica, na približno  
20 hiljada eura u početku odnosno kontinuirano po 10 hiljada godišnje.  

Obuka zaposlenih i podrška opštinama 

Program za obuku zaposlenih i podršku opštinama bi trebalo razvijati sa ciljem 
poboljšanja kompetencija zaposlenih. To bi trebalo da bude višegodišnji program 
podrške, uz namjenski prilagođenu obuku na temu usluga sakupljanja, nabavki i 
strateškog planiranja. 

Ovakva obuka bi obuhvatala: 

 obuku opštinskog i regionalnog osoblja na temu tržišta sakupljanja, nabavki i 
recikliranja, putem obuke, radionica, seminara i onlajn resursa; 

 program finansirane podrške opštinama kako bi se podržale njihove inicijative na 
planu komunikacije i sprječavanja stvaranja otpada, kao i poboljšanje usluga 
sakupljanja; i 

 uspostavljanje kontakata i komunikacije u cilju formiranja angažovane grupe 
praktičara koju će činiti opštinski službenici. 

U Ujedinjenom Kraljevstvu se troši 0,35 € po glavi stanovnika na WRAP, tijelo osnovano 
za upravljanje ovim aktivnostima u Engleskoj. Uzimajući u obzir manji broj stanovnika, 
sličan budžet bi omogućio kontinuirano upravljanje ovim programom i mogućnost 
realizovanja inicijativa usmjerenih na preduzeća i privredu. Potrošnja tokom prve godine 
bi bila usmjerena na razvijanje resursa za obuku.  

 Program saradnje sa opštinama 

Program saradnje sa opštinama bi, u idealnoj situaciji, trebalo sprovoditi kroz procese 
izrade planova i strategija, tako da planovi na odgovarajući način podržavaju interese i 
probleme na opštinskom nivou, na kojem se otpad generiše i sakuplja. Ovi planovi i 
strategije bi, na primjer, obuhvatali: 

 razmatranje postojećih deponija i kapaciteta za upravljanje otpadom; 

 prikupljanje podataka o nelegalnim i „divljim” odlagalištima; 

 razmatranje državnog plana upravljanja otpadom, i 

 izradu i sprovođenje programa za sprječavanje stvaranja otpada. 

Preporučuje se još jedan ekvivalent punog radnog vremena za rukovodioca i jedan za 
službenika za administrativnu podršku, kako bi se pomoglo pri izradi programa saradnje i 
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osigurala njegova primjena, održao snažan dijalog između državnih, regionalnih i 
opštinskih organa i potencijalno olakšala međuopštinska saradnja. Uključeni su i dodatni 
troškovi u iznosu od 400 eura po opštini godišnje za putovanja i prostorije, za sastanke sa 
svakom od opština dva puta godišnje. 

Prikupljanje podataka i monitoring 

Razvoj i tekuće održavanje sveobuhvatne šeme za prikupljanje podataka i monitoring,na 
osnovu elektronskog praćenja i izvještavanja o podacima (od strane proizvođača, do 
sakupljača, pa do rukovalaca otpadom), je modelovano na osnovu poznatih troškova 
izgradnje i održavanja sličnih sistema. 

Procijenjeni troškovi izrade ovakvog onlajn registra su 4 miliona eura (niži iznosi skale 
utvrđeni u analizi onlajn registara koju je radila organizacija Eunomia).73Procijenjeno je 
da su aktuelni troškovi upravljanja i održavanja za 30% veći od troškova održavanja e-doc 
sistema u Ujedinjenom Kraljevstvu (usljed veće kompleksnosti). Međutim, 
pretpostavljeno je će dvije trećine troška otići na domaće IT stručnjake, pa je izvršena 
korekcija zbog razlika u zaradama, što je rezultiralo godišnjim troškovima održavanja za 
svaku pojedinačnu zemalja u iznosu od 160 hiljada do 205 hiljada eura. 

Procijenjeno je i da se troškovi izrade mogu smanjiti ukoliko zemlje budu koristile 
zajedničku platformu (potencijalno i zemlje članice EU). Procijenjeno je da bi to smanjilo 
troškove izrade na iznos manji od 1,5 milion eura po zemlji. 

Sljedeći broj zaposlenih je modelovan za upravljanje i promovisanje ovog sistema: 

 tim od tri osobe za upravljanje bazama podataka, koji bi činili jedan rukovodilac i 
dva zaposlena iz kategorije tehničkog osoblja, i 

 dodatno dvoje zaposlenih iz kategorije stručnog osoblja, kako bi se obezbijedilo 
da se: 

o podaci sakupljaju prema potrebama, i 
o radnici opštine i rukovaoci otpadom obuče za upotrebu i dostavljanje 

podatke na odgovarajući način. 

Uz to, procijenjeni budžet za obuku od 500 € godišnje po opštini bi omogućio podršku za 
obuku za zaposlenih u opštinama i kod operatera za služenje ovim sistemom. 

Materijal za informativne kampanje  

Predviđeni troškovi za izradu i distribuciju materijala bi iznosili 1,5 euro po domaćinstvu 
godišnje, prema iskustvima koja Eunomia ima kad je riječ o neophodnim troškovima za 
komunikaciju.  To je uporedivo sa godišnjim troškovima od 1,2 eura po domaćinstvu za 
period 2015-17, koliko se predlaže u Master planu za upravljanje otpadom na Kosovu 
koji je pripremila EuropeAid. 

                                                      

 

73Eunomia (2014), Impact Assessment on Options Reviewing Targets in the Waste Framework Directive, 
Landfill Directive and Packaging and Packaging Waste Directive, Appendix 8 - Assessing the Costs of Online 
Registries (Procjena efekata opcija sa analizom brojčanih ciljeva iz Okvirne direktive o otpadu, Direktive o 
deponijama i Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu, Dodatak 8-Procjena troškova onlajn registara) 
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Predviđeno je da se materijali za kampanje pripreme na državnom nivou i distribuiraju 
po opštinama. 

Takse na kese i proizvode za jednokratnu upotrebu   

Evropski primjeri kad je u pitanju uvođenje taksi i naknada za plastične kese daju osnovu 
kako za procjenu jednokratnih troškova za vladu, tako i efekata potrošnje i prihoda od 
takvih taksi.  Ovo modelovanje troškova ne predstavlja analizu troškova i koristi i ne 
obuhvata promjene cijena za potrošače i trgovce niti ekonomske efekte, već samo vladin 
trošak za uvođenje i sprovođenje šeme i prihode koje vlada ostvaruje od takvih taksi. 

Troškovi uspostavljanja su zasnovani na troškovima navedenim u procjenama uticaja 
vezanim za uvođenja naknade za plastične kese, i to: 

 Djelimična procjena uticaja uvođenja takse na kese na preduzeća i propise, 
dokument škotske vlade iz 2013: www.gov.scot/Resource/0042/00429421.pdf;  

 Memorandum sa objašnjenjima u vezi takse na kese za jednokratnu upotrebu, 
propis velške vlade iz 2011. 

Prihodi od taksi su izračunati na sljedeći način: 

Taksa po komadu x (komada po glavi stanovnika x (1 –smanjenje upotrebe)) x broj 
stanovnika 

Napravljene su procjene aktuelne potrošnje predmeta po glavi stanovnika, na osnovu 
dostupnih podataka za Bugarsku, Rumuniju i Hrvatsku.74 Za plastične kese, 
pretpostavljeno je da su taksa po komadu i smanjenje upotrebe uporedivi sa postojećim 
šemama. Pretpostavke za kalkulaciju troškova i prihoda su predstavljene u Tabeli A – 19, 
dok su rezultirajući ukupni troškovi i prihodi predstavljeni u Tabeli A – 20. 

Tabela A - 19: Ključne osobine i uticaji taksi na proizvode 

 
Plastične kese za jednokratnu upotrebu 

Troškovi komunikacije i početnog  
sprovođenja propisa, € po glavi stanovnika 

0,13 

Troškovi uvođenja propisa 180 hiljada eura prilagođeno nivou zarada  

Godišnji troškovi administracije i 
sprovođenja propisa, € po glavi stanovnika 

0,11 

Taksa po komadu, € 0,03 

Polazna potrošnja, broj kesa po glavi 
stanovnika 

250 

                                                      

 

74BioIS (2011), Assessment of Impacts of Options to Reduce the Use of Single-Use Plastic Bags, Report for 
the European Commission (Procjena efekata opcija za smanjenje upotrebe jednokratnih plastičnih 
kesa,Izvještaj za Evropsku komisiju) 

http://www.gov.scot/Resource/0042/00429421.pdf
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Plastične kese za jednokratnu upotrebu 

Smanjenje potrošnje uzrokovana taksama, 
% smanjenja 

76% 

Izvori: BioIS (2011), Assessment of Impacts of Options to Reduce the Use of Single-Use Plastic Bags, Report 
for the European Commission (Procjena efekata opcija za smanjenje upotrebe jednokratnih plastičnih kesa, 
Izvještaj za Evropsku komisiju); Vlada Škotske (2013), Partial Business and Regulatory Impact Assessment 
Carrier Bag Charge (Djelimična procjena uticaja uvođenja takse na kese na preduzeća i propise); Vlada 
Velsa (2011), Explanatory Memorandum to the Single Use Carrier Bags Charge (Amendment) Regulations 
2011 (Memorandum sa objašnjenjima u vezi takse na kese za jednokratnu upotrebu).  

 

Tabela A - 20: Troškovi i prihodi od taksi na proizvode po zemljama 

Zemlja 

trošak 
uspostavljanj
a (u 
milionima €) 

Godišnji 
troškovi (u 
milionima €) 

Godišnji 
prihodi (u 
milionima €) 

Neto godišnji 
trošak (u 
milionima €) 

Albanija 0,71 0,34 5,21 -4,87 

Federacija BiH 0,60 0,28 4,27 -3,99 

Republika Srpska 0,35 0,15 2,39 -2,23 

Kosovo 0,47 0,21 3,28 -3,07 

BJR Makedonija 0,54 0,24 3,74 -3,49 

Crna Gora 0,21 0,07 1,12 -1,05 

Srbija 1,75 0,83 12,83 -12,00 

 

Od taksi na ostali potrošni materijala, poput čaša i pribora za jelo, se ne može očekivati 
da imaju tako veliki uticaj na potrošnju, pošto za kese postoje jasne alternative koje 
potrošače ne izlažu nikakvoj neprijatnosti. U nedostatku studija slučaja, procjena uticaja i 
prihoda od taksi za ovakve materijale prevazilazi okvire ovog istraživanja. 

Odgovornost proizvođača 

Ukoliko se odgovornost proizvođača sprovodi u skladu sa predloženim članom 8a, 
proizilazi da će troškove snositi proizvođači i uvoznici. Teško je u potpunosti procijeniti 
ukupne troškove za njih, ali moglo bi se očekivati da oni u srednjoročnoj ili dugoročnoj 
perspektivi iznose oko 10-15 eura po domaćinstvu.  
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A.3.0 Primjeri projekata u zemljama 

Zapadnog Balkana finansiranih iz 

međunarodnih izvora 

Tabele koje slijede prikazuju određeni broj primjera projekata koji su finansirani od 
strane međunarodnih finansijskih institucija u poslednjih nekoliko godina u svakoj od 
šest zemalja koje su obuhvaćene ovom studijom. Cilj nije bio da se predstavi 
sveobuhvatni spisak takvih projekata, već da se pruži pregled tipova projekata koji su 
finansirani na Zapadnom Balkanu. 
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A.3.1 Albanija 

 

Naziv projekta Opis projekta 

Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 

Godina 
početka i 
faza 
projekta 

Grant  Kredit 

KfW 

Studija izvodljivosti izgradnje 
sanitarne regionalne 
deponije – Regija Vlora 

 

WBIF i KfW su omogućili sredstva za planiranje i izgradnju 
nove regionalne sanitarne deponije u regiji Vlora. 

http://www.plan-
consult.com/index.php?option=com_content&view=article&i
d=56&Itemid=47 

  
 K 
  

16700000:€ 

KfW Grant:4000000:€ 

KfW 
Kredit:10200000:€ 

WBIF Grant:1000000:€ 

Učešće 
države:1500000:€ 

2014, u 
pripremi 

Grupa Svjetske banke 

Projekat savjetodavnih 
usluga (Projekat upravljanja 
čvrstim otpadom u Tirani) 

Projekat sa ciljem poboljšanja usluga upravljanja čvrstim 
otpadom u Tirani putem transakcije javnog - privatnog 
partnerstva. Ciljevi su: 

 mobilisanje investicija u privatnom sektoru; 

 poboljšanje pristupa uslugama upravljanja čvrstim 
otpadom;  

 poboljšanje prakse upravljanja otpadom; i 

 unapređenje objekata deponija. 

http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B952
CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument 

 
 

755129USD 

(£1 = 1,46 USD) 

2013, na 
čekanju 

Integrisano upravljanje 
obalnim područjem 

Cilj projekta je pružanje pomoći Vladi u razvoju održivog 
turizma poboljšanjem javne i lokalne infrastrukture i usluga iz 

   
38,56miliona USD 

30% usmjereno na 
2005. 

http://www.plan-consult.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47
http://www.plan-consult.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47
http://www.plan-consult.com/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=47
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B952CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument
http://ifcext.ifc.org/ifcext/spiwebsite1.nsf/0/12BAAE72B952CF9985257B47004B4FEE?OpenDocument
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Naziv projekta Opis projekta 

Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 

Godina 
početka i 
faza 
projekta 

Grant  Kredit 

&projekat čišćenja (APL #1) oblasti zaštite životne sredine. Element koji se odnosi na 
otpad u ovom projektu je sanitarna deponija Bajkaj-Palavi, 
koja je i dalje u fazi izgradnje zbog odlaganja u određivanju i 
dobijanju lokacije, dobijanju saglasnosti, postavljanju uprave i 
određivanju naknada. Drugi projekti koji se odnose na otpad 
su transfer stanica i saniranje i ograničavanje opasnosti od 
zagađenja iz nekadašnjeg hemijskog postrojenja.  

http://www.worldbank.org/projects/P086807/integrated-
coastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en 

čvrsti otpad 

Svjetska banka (IBRD) 
kredit u iznosu od17,0 
miliona USD 

Vlada Albanije 
5,71miliona USD 

U ostale donatore 
spadaju Evropska 
komisija, Austrija, 
Holandija i Japan. 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 

Investiranje u Edipack Sh.a 
kako bi se podržali planovi 
preduzeća koji se odnose na 
postavljanje proizvodnje 
linije za proizvodnju 
recikliranog papira 
iuspostavljanje mreža za 
recikliranje otpadnog papira 
širom Albanije. 

EBRD je investirala 2 miliona eura u preduzeće Edipack, koje 
jenajveći proizvođač talasastog kartona i ambalaže u Albaniji. 
Sredstva su namijenjena kao podrška novoj proizvodnoj liniji 
recikliranog papira i uspostavljanju mreža za recikliranje 
otpadnog papira širom Albanije. Ovopreduzeće planira da 
postavi kante za otpadni papir u oblastima u kojima postoji 
velika upotreba ovog materijala, poput šoping centara, 
skladišta uvoznika (naročito uvoznika voća i povrća), 
ministarstvima, opštinama, univerzitetima i štamparijama. 

Sredstva bi trebalo da omoguće preduzeću da umanji 
troškove tako što bi se smanjilo oslanjanje na uvoz papira za 
procese proizvodnje.  

http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-
comes-to-albania.html 

 
  Investicija u kapitalu u 

iznosu 2 miliona € 
2009. 
završen 

TAIEX 

TAIEX Studijska posjeta 
procjene zaštite životne 

Spisak projekata dostavio Generalni direktorat Evropske 
komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (lična 

 
 Nepoznat 2016. 

http://www.worldbank.org/projects/P086807/integrated-coastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P086807/integrated-coastal-zone-management-clean-up-project-apl-1?lang=en
http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-comes-to-albania.html
http://www.ebrd.com/news/2009/edipack-paper-recycling-comes-to-albania.html
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Naziv projekta Opis projekta 

Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 

Godina 
početka i 
faza 
projekta 

Grant  Kredit 

sredine u blizini lučkih 
područja 

komunikacija, 19.maj 2016. godine). Opisi projekata nijesu 
dostupni.  

Studijska posjeta na temu 
deponovanja otpada  

 Nepoznat 
2014,završe
n 

Radionica na temu 
integrisanih politika zaštite 
životne sredine i zdravlja 

 
 Nepoznat 

2011, 
završen 
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A.3.2 Bosna i Hercegovina 

 

Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina početka i 
faza projekta 

Grant  Kredit 

Grupacija Svjetske banke 

Drugi projekat 
upravljanja čvrstim 
otpadom  

Drugi projekat 
upravljanja čvrstim 
otpadom - dodatno 
finansiranje - EK IPA 

Cilj projekta je poboljšanje dostupnosti, kvaliteta, zdravog 
stanja životne sredine, kao i finansijska izvodljivost usluga 
upravljanja čvrstim otpadom obuhvaćenih preduzeća i 
regija. 

Dodatno finansiranje omogućeno 2012. godine za gradsku 
infrastrukturu i pružanje usluga. 

http://www.worldbank.org/projects/P107998/second-
solid-waste-management?lang=en&tab=financial 

http://www.worldbank.org/projects/P144111?lang=en 

  
 D 
  

43,5 miliona USD 

90% sredstava usmjereno na 
upravljanje otpadom 

IBDR kredit: 25 miliona USD 

IDA kredit: 15 miliona USD 

Državni doprinos: 3,5 miliona 
USD 

Dodatno finansiranje kroz 
grantove (2012): 6 miliona 
USD 

100% sredstava usmjereno 
na upravljanje otpadom 

2008, aktivan 

Projekat upravljanja 
čvrstim otpadom 

Glavni ciljevi projekta su:  

 Ekonomično poboljšanje usluga upravljanja 
čvrstim otpadom u obuhvaćenim prioritetnim 
područjima; 

 Povećanje administrativnog i tehničkog 
kapaciteta za upravljanje čvrstim otpadom na 
lokalnom nivou i nivou Entiteta; 

 Poboljšanje povraćaja troškova u ovom sektoru i 
podsticanje učešće privatnog sektora;i 

 Rješavanje ekoloških problema i smanjenje 
opasnosti po zdravlje izazvano neadekvatnim 

 
  

21 milion USD 

97% sredstava usmjereno na 
upravljanje otpadom 

IDA kredit: 18 miliona USD 

Nepoznato: 3 miliona USD 

2002. 

http://www.worldbank.org/projects/P107998/second-solid-waste-management?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P107998/second-solid-waste-management?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P144111?lang=en
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Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina početka i 
faza projekta 

Grant  Kredit 

sistemima za sakupljanje i zbrinjavanje otpada. 

http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-
waste-management-project?lang=en 

ECRAN mreža/ Instrument za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije (TAIEX) 

Nacionalni okrugli sto na 
temu povraćaja 
troškovaianalize 
troškova/koristi u 
sektoru upravljanja 
otpadom 

Cilj je pružanje praktičnog znanja o iskustvima zemalja 
članica EU i podrška uspostavljanju mehanizma za 
povraćaj troškova u zemlji.  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/detail_en.jsp?EventID=61802 

  Nepoznat 2016, završen 

TAIEX 

Radionice na temu 
upravljanja otpadom 

Spisak projekata dostavio Generalni direktorat Evropske 
komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju 
(lična komunikacija, 19. maj 2016. godine). Opisi projekata 
nijesu dostupni. 

  Nepoznat 2013. 

Radionica na temu 
selektivnog sakupljanja i 
recikliranja komunalnog 
otpada 

  Nepoznat 2012. 

 

  

http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-waste-management-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P057950/solid-waste-management-project?lang=en
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=61802
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=61802
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A.3.3 Kosovo 

 

Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina 
početka i faza 
projekta Grant  Kredit 

Grupa Svjetske banke 

Jačanje upravljanja 
otpadom 

Cilj projekta je pomoći Vladi da utvrdi ključne oblasti za reformu i 
investiranje u sektor upravljanja otpadom kako bi s poboljšao pristup, 
kvalitet, finansijska održivost i ekološke prakse u uslugama upravljanja 
otpadom.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-
documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-
management 

  
 L 
  

1,2 miliona € 

EBRD Grant (preko 
WBIF): 400000€ 

Kredit Svjetske banke: 
700000€ 

Sopstveno učešće: 
100000€ 

2012, u fazi 
implementacije 

EuropeAid 

Podrška upravljanju 
otpadom na Kosovu 

WMK projekat ima za cilj da podrži nadležne organe Kosova, a naročito 
Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja,u izradi i uspješnom 
sprovođenju modernog sistema upravljanja otpadom. 

http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-support-waste-
management-in-kosovo-europeaid-133800-c-ser-xk.html 

 
  Nepoznat 2014, tekući 

Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) 

Projekat za 
poboljšanje 
upravljanja čvrstim 
otpadom 

Projekat ima za cilj poboljšanje javnih sistema za zbrinjavanje otpada u 
Prištini, Prizrenu i okolnim opštinama tako što će obezbijediti oko 40 
vozila za kompaktovanje otpada relevantnim komunalnim preduzećima. 

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity05.html 

  
  4,83 miliona € 2011, završen 

Projekat poboljšanja 
kapaciteta za 
upravljanje otpadom 

Tehnički projekat saradnje čiji je cilj bio jačanje kapaciteta za upravljanje 
čvrstim otpadom u Opštini Prizren.  

  Nepoznat 2011, završen 

http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-management
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-management
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/08/18102337/official-documents--implementation-agreement-ref-tf072016-waste-management
http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-c-ser-xk.html
http://www.epem.gr/en/typography/66-kosovo/144-support-waste-management-in-kosovo-europeaid-133800-c-ser-xk.html
http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity05.html
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Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina 
početka i faza 
projekta Grant  Kredit 

ka društvu sa 
prihvatljivim 
ciklusom materijala  

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.html 

ECRAN mreža/ TAIEX 

Nacionalni okrugli sto 
na temu povraćaja 
troškova i analize 
troškova/koristi u 
sektoru upravljanja 
otpadom 

Cilj je pružanje praktičnog znanja o iskustvima zemalja članica EU i 
podrška uspostavljanju mehanizma za povraćaj troškova u zemlji. 

http://www.ecranetwork.org/Events/156 

  Nepoznat 2016, završen 

TAIEX 

TAIEX Studijska 
posjeta na temu 
sprovođenja propisa 
o uspostavljanju E-
PRTR registra 

Spisak projekata dostavio Generalni direktorat Evropske komisije za 
susjedsku politiku i pregovore o proširenju (lična komunikacija, 19. maj 
2016. godine). Opisi projekata nijesu dostupni. 

  Nepoznat 2015. 

TAIEX Studijska 
posjeta na temu  
evropskih standarda 
za deponije za otpad 

  Nepoznat 2016. 

TAIEX Radionica na 
temu izrade planova 
upravljanja 
komunalnim 
otpadom 

  Nepoznat 2015. 

Studijska posjeta na 
temu sprovođenja 
ekoloških propisa iz 

  Nepoznat 2013. 

http://www.jica.go.jp/kosovo/english/activities/activity04.html
http://www.ecranetwork.org/Events/156
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Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina 
početka i faza 
projekta Grant  Kredit 

oblasti upravljanja 
otpada 
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A.3.4 BJR Makedonija 

 

Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina 
početka i faza 
projekta Grant  Kredit 

Grupa Svjetske banke 

Drugi projekat 
poboljšanja 
komunalnih usluga 
(MSIP2) 

Projekat ima za cilj povećanje transparentnosti, finansijske održivosti i 
inkluzivnog pružanja komunalnih usluga širom zemlje. 

Projektom će se obezbijediti prosleđivanje kredita opštinama za 
investiranje u infrastrukturu. Projektom će se takođe uvesti grant 
komponenta za poboljšanje pružanja usluga i infrastrukture u 
siromašnijim i marginalizovanim zajednicama u opštinama širom 
Makedonije. 

http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&tab=newsmed
ia 

 
  

25 miliona € 

15% sredstava 
usmjereno na čvrsti 
otpad 

2016, aktivan 

Poboljšanje 
komunalnih usluga 

Razvojni cilj Projekta poboljšanja komunalnih usluga u Makedoniji je 
poboljšanje transparentnosti, finansijske održivosti i pružanja određenih 
komunalnih usluga u opštinama obuhvaćenim projektom. 

Dodatno finansiranje za Projekat poboljšanja komunalnih usluga (MSIP). 

 
  

25 miliona USD 

15% sredstava 
usmjereno na čvrsti 
otpad 

 

Dodatno finansiranje 
(2014) - MSIP (EU-IPA) 

26,54  miliona USD 

20% sredstava 
usmjereno na čvrsti 
otpad 

2009, aktivan 

ECRAN mreža/ TAIEX 

http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&tab=newsmedia
http://www.worldbank.org/projects/P154464/?lang=en&tab=newsmedia
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Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina 
početka i faza 
projekta Grant  Kredit 

Nacionalni okrugli sto 
na temu povraćaja 
troškova i analize 
troškova/koristi u 
sektoru upravljanja 
otpadom 

Cilj je pružanje praktičnog znanja o iskustvima zemalja članica EU i 
podrška uspostavljanju mehanizma za povraćaj troškova u zemlji.  

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjy64kfrdvw7
?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35 

  Nepoznat 2015, završen 

TAIEX 

Studijska posjeta  na 
temu informacionog 
sistema za upravljanje 
otpadom 

Spisak projekata dostavio Generalni direktorat Evropske komisije za 
susjedsku politiku i pregovore o proširenju (lična komunikacija, 19. maj 
2016. godine). Opisi projekata nijesu dostupni. 

  Nepoznat 2014. 

Radionica na temu 
otpada od električnih i 
elektronskih proizvoda 

  Nepoznat 2013. 

Studijska posjeta na 
temu prečišćavanja 
gradskih otpadnih 
voda i upravljanja 
otpadnim muljem 

  Nepoznat 2013. 

Radionica na temu 
upravljanja otpadom 

  Nepoznat 2012. 

Studijska posjeta na 
temu Direktive o 
otpadu od EEP i 
Direktive o 
ograničenju upotrebe 
opasnih materija  

  Nepoznat 2012. 

https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&start_tab1=35
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Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina 
početka i faza 
projekta Grant  Kredit 

Studijska posjeta na 
temu otpadnih 
baterija i akumulatora 

  Nepoznat 2012. 

Studijska posjeta na 
temu sprovođenja 
integrisanog i 
finansijski 
samoodrživog 
regionalnog sistema za 
upravljanje otpadom 

  Nepoznat 2012. 

Radionica na temu 
upravljanja 
ambalažnim otpadom 

  Nepoznat 2012. 

Studijska posjeta na 
temu upravljanja 
medicinskim otpadom 

  Nepoznat 2011. 

Radionica na temu 
upravljanja otpadom 
od električnih i 
elektronskih proizvoda 

  Nepoznat 2011. 

Radionica na temu 
obrade medicinskog 
otpada, pakovanja i 
označavanja 

   Nepoznat 2010. 

Radionica na temu 
otpadnih baterija i 
akumulatora 

   Nepoznat 2010. 
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A.3.5 Crna Gora 

 

Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina početka i 
faza projekta 

Grant  Kredit 

Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) 

Izgradnja regionalnih 
deponija u 
PljevljimaiŽabljaku 

 

Nepoznat 

https://www.wbif.eu/Projects?by=country 

  
 H 
  

54 978000€ 

WBIF grant 978 000€ 

 Grant EK 4000000€ 

Kredit EIB 27000000€ 

Sopstveno učešće 
23000000€  

Nepoznata, u 
toku 

Grupacija Svjetske banke 

Projekat upravljanja 
industrijskim otpadom i 
čišćenja u Crnoj Gori 

Cilj projekta je smanjenje zagađenja prirodnih resursa u Crnoj 
Gori i rizika po zdravlje od izlaganja ovom zagađenju kod 
pojedinih lokacija za zbrinjavanje industrijskog otpada.  

http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro-
industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en 

 
  

80,44 miliona USD 

Opredijeljena sredstva IBRD 
i IDA:  68,9 miliona USD 

98% sredstava usmjereno 
na čvrsti otpad 

2014, u toku 

Projekat ekološki 
osjetljivih turističkih 
područja u Crnoj Gori 

Cilj projekta je stvaranje ekološki i komercijalno održivih usluga 
sakupljanja i zbrinjavanja čvrstog otpada u primorskim 
opštinama, kako bi se održalo čisto I ekološki atraktivno obalsko 
područje. 

http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-
sensitive-tourist-areas-project-
montenegro?lang=en&tab=financial 

   

9,50 miliona USD 

Dodatno finansiranje u 
2010. godini: 7,10 miliona 
USD 

95% sredstava usmjereno 
na čvrsti otpad 

2003, završeno  

Ekološka struktura u 
Cilj projekta je poboljšanje stanja ekoloških uslova u primorskoj 
regiji i poboljšanje kvaliteta vodosnabdijevanja u Zetskoj dolini 

  
 K 
  2,80 miliona USD 2001, završeno  

https://www.wbif.eu/Projects?by=country
http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro-industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P122139/montenegro-industrial-waste-management-cleanup-project?lang=en
http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-sensitive-tourist-areas-project-montenegro?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-sensitive-tourist-areas-project-montenegro?lang=en&tab=financial
http://www.worldbank.org/projects/P079116/environmentally-sensitive-tourist-areas-project-montenegro?lang=en&tab=financial
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Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina početka i 
faza projekta 

Grant  Kredit 

Crnoj Gori  putem: 

 obnove ključne infrastrukture za čvrsti otpad u 
nekoliko primorskih opština;  

 završetka cjevovoda kako bi se zamijenili zagađena 
izvorišta vode u Zetskoj dolini; i 

 tehničke pomoći za inženjerske usluge i revizije. 

http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro-
environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview 

Iznos granta: 2 miliona USD 

68% sredstava usmjereno 
na čvrsti otpad 

Evropska investiciona banka (EIB) 

Infrastruktura za otpad i 
vodu 

Kredit u iznosu od 10 miliona € će pomoći obnovu i izgradnju 
infrastrukture za otpad I vodu u opštinama širom zemlje. 

http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-
western-balkans/montenegro/ 

 
  10 miliona € 2015, u toku 

TAIEX 

Ekspertska misija za 
rudarski otpad 

Spisak projekata dostavio Generalni direktorat Evropske 
komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (lična 
komunikacija, 19. maj 2016. godine). Opisi projekata nijesu 
dostupni. 

  
Nepoznat 2016. 

Ekspertska misija za 
evaluaciju kriterijuma 
za ukidanje statusa 
otpada  za neke vrste 
otpada 

 
 Nepoznat 2016. 

Studijska posjeta na 
temu upravljanja 
otpadom 

 
 Nepoznat 2015. 

Studijska posjeta na 
temu upravljanja 

 
 Nepoznat 2015. 

http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro-environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview
http://www.worldbank.org/projects/P074618/montenegro-environmental-infrastructure?lang=en&tab=overview
http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/
http://www.eib.org/projects/regions/enlargement/the-western-balkans/montenegro/
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Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina početka i 
faza projekta 

Grant  Kredit 

otpadom 

Ekspertska misija za 
sakupljanje podataka o 
otpadu uključujući 
analizu sastava otpada 

 
 Nepoznat 2015. 

Studijska posjeta na 
temu upravljanja 
otpadom 

 
 Nepoznat 2014. 

Radionica na temu 
upravljanja 
medicinskim otpadom 

 
 Nepoznat 2013. 

Studijska posjeta na 
temu upravljanja 
medicinskim otpadom 

 
 Nepoznat 2013. 

Ekspertska misija za 
otpadne vode  

 Nepoznat 2010. 
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A.3.6 Srbija 

 

Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina početka 
i faza projekta 

Grant  Kredit 

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 

Projekat unapređenja 
infrastrukture u 
Kragujevcu 

EBRD pruža kredit u iznosu do 15 miliona € za izgradnju puta i 
nabavku vozila za sakupljanje otpada, kanti i kontejnera za 
Kragujevac, od čega će 2,5 miliona € biti izdvojeno za nabavku 
kamiona za sakupljanje otpada. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-
infrastructure-upgrade-project.html 

 
  15 miliona € 

2015, 

potpisan 

Čvrsti otpad „Duboko” 

ERBDkredit u iznosu do 5 miliona €. Projekat obuhvata 
izgradnju regionalne deponije koja će pokriti devet opština u 
Srbiji, dvije reciklažne linije za separaciju, tri transfer stanice i 
zatvaranje postojećih odlagališta. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/duboko-
solid-waste.html 

   
11,9 miliona € 

EBDR kredit: do 5 miliona € 

2007, 

potpisan 

TAIEX 

ECRAN mreža, 
Nacionalni okrugli sto 
na temu povraćaja 
troškova i analize 
troškova/koristi u 
sektoru upravljanja 
otpadom 

Cilj je pružanje praktičnog znanja o iskustvima zemalja članica 
EU i podrška uspostavljanju mehanizma za povraćaj troškova.  

http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw7?c
tx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5 

  Nepoznat 
2015 

Završen 

Studijska posjeta na 
temu upravljanja 
otpadom 

Spisak projekata dostavio Generalni direktorat Evropske 
komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (lična 
komunikacija, 19. maj 2016. godine). Opisi projekata nijesu 

  Nepoznat 2015. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/kragujevac-infrastructure-upgrade-project.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/duboko-solid-waste.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/duboko-solid-waste.html
http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5
http://euparl.net/9353000/1/j9vvhskmycle0vf/vjy64kfrdvw7?ctx=vg9pktppo1xz&v=1&tab=1&start_tab0=5
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Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina početka 
i faza projekta 

Grant  Kredit 

Radionica na temu 
upravljanja otpadom 

dostupni. 
  Nepoznat 2013. 

Radionica na temu 
otpada od EEP 

  Nepoznat 2011. 

Ekspertska misija za 
sanaciju zagađenih 
lokacija 

  Nepoznat 2010. 

Studijska posjeta na 
temu najboljih 
dostupnih tehnika u 
postrojenjima za 
rukovanje opasnim 
otpadom 

  Nepoznat 2010. 

Radionica na temu 
upravljanja 
medicinskim otpadom 

  Nepoznat 2010. 

Ekspertska misija na 
temu praktičnih pitanja 
u vezi spaljivanja 
otpada  

  Nepoznat 2010. 
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A.3.7 Regionalni projekti/projekti za više zemalja 

 

Naziv projekta Opis projekta 
Vrsta finansiranja 

Ukupni budžet 
Godina početka 
i faza projekta 

Grant  Kredit 

Zajednički evropski fond za Zapadni Balkan (EWBJF)  

Institucionalno jačanje 
JPP na Zapadnom 
Balkanu 

Projekat je sprovođen u okviru WBIF kao zajednička inicijativa 
EU, međunarodnih finansijskih institucija (uključujući i EIB), 
bilateralnih donatora i vlada zemalja na Zapadnom Balkanu. 

Projekat je obuhvatao prenošenje ekspertize o privatno javnom 
partnerstvu EPEC-a na Zapadni Balkan i pružanje pomoći 
zemljama da usklade institucionalne strukture i počnu sa 
procjenama programiranja  i spremnosti projekata za JPP za 
realizaciju projekata. 

http://www.eib.org/epec/wbif/index.htm 

  1 milion € 2013, završeno 

EBRD 

Fond za razvoj 
opštinske 
infrastrukture 

Fond za razvoj opštinske infrastrukture je namijenjen za 
pružanje kredita za komunalna preduzeća i opštinske projekte 
na Zapadnom Balkanu. Sredstva omogućavaju EBRD i KfW. 
Kreditima će se finansirati investicije u infrastrukturu za vodu i 
otpadne vode, regionalno grijanje, upravljanje čvrstim 
otpadom, energetsku efikasnost, javni prevoz itd. 

http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/municipal-
infrastructure-development-fund.html 

   
100,000 - miliona € po 
projektu 

2013. 

http://www.eib.org/epec/wbif/index.htm
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-fund.html
http://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/municipal-infrastructure-development-fund.html
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Naziv projekta Opis projekta Vrsta finansiranja Ukupni budžet Godina početka 
i faza projekta 

TAIEX 

Spisak pojedinačnih projektnih aktivnosti se nalazi ispod.75 

ECRAN mreža – 
Radionica o 
usklađenosti propisa o 
prekograničnom 
prevozu otpada 

Albanija,Bosna i Hercegovina,Kosovo,Crna 
Gora,Srbija,Turska,BJR Makedonija 

  Nepoznat 2016. 

ECRAN Radionica za 
više zemalja o 
usklađenosti propisa o 
prekograničnom 
prevozu otpada 

Albanija,Bosna i Hercegovina,Kosovo,Crna 
Gora,Srbija,Turska,BJR Makedonija 

  Nepoznat 2016. 

ECRAN Radionica / 
obuka za više zemalja 
oprocjeni inventara 
gasova sa efektom 
staklene bašte u 
otpadu 

Radionica ima za cilj poboljšanje tehničkog znanja i 
institucionalnih i proceduralnih kapaciteta zemalja u okviru 
ECRAN mreže za dostavljanje izvještaja o nacionalnim 
inventarima. 

www.europa-
nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on
_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20 

 

  Nepoznat 2015. 

ECRAN Regionalna 
radionica na temu 
sanacije deponija u 
kontekstu regionalnog 
upravljanja otpadom 

Cilj radionice je da učesnicima prenese iskustva država članica u 
sprovođenju Direktive o odlaganju otpada, kako bi se 
poboljšalo razumijevanje te direktive i vještine sprovođenja i 
planiranja u sektoru upravljanja otpadom. 

  Nepoznat 2015. 

                                                      

 

75 Spisak projekata dostavio Generalni direktorat Evropske komisije za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (lična komunikacija, 19. maj 2016. godine). 

http://www.europa-nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20
http://www.europa-nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20
http://www.europa-nu.nl/id/vjyzaij0n2zi/agenda/taiex_multicountry_workshop_on_ecran?ctx=vg9pjk198axu&tab=1&start_tab1=20
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Naziv projekta Opis projekta Vrsta finansiranja Ukupni budžet Godina početka 
i faza projekta 

ECRAN Radionica za 
više zemalja 
ousklađenosti propisa 
o prekograničnom 
prevozu otpada 

Albanija,Bosna i Hercegovina,Hrvatska,Kosovo,Crna 
Gora,Srbija,Turska,BJR Makedonija. 

  Nepoznat 2015. 

Regionalna radionica 
na temu povraćaja 
troškova u sektoru 
upravljanja otpadom 

Radionica čiji je cilj pružanje praktičnog znanja i iskustva 
drugim zemljama, kao i pružanje podrške uspostavljanju 
mehanizama za povraćaj troškova u regionu.  

http://www.ecranetwork.org/Events/60 

  Nepoznat 2015, završena 

Radionica za više 
zemalja o 
prekograničnom 
prevozu otpada, 
upravljanju otpadom i 
odlaganju otpada na 
deponije 

Cilj radionice je povećanje efikasnosti organa vlasti i 
inspekcijskih organa i promovisanje usklađivanja sa ekološkim 
uslovima. Specifični cilj:  

 jačanje kapaciteta u JIE u oblasti implementacije 
propisa EU na temu otpada, i 

 bolji uvid u mehanizme zapoštovanje i sprovođenje i 
znanja o vršenju inspekcija.  

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/detail_en.jsp?EventID=60746 

  Nepoznat 2015, završena 

ECRAN Radionica za 
više zemalja o 
usklađenosti sa 
propisima o 
hemikalijama 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, 
Srbija, Turska, BJR Makedonija. 

  Nepoznat 2014. 

ECRAN Radionica za 
više zemalja o 
koordinaciji strateškog 
i investicionog 
planiranja u sektoru 
upravljanja otpadom 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, 
Srbija, Turska, BJR Makedonija. 

  Nepoznat 2014. 

http://www.ecranetwork.org/Events/60
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=60746
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=60746
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Naziv projekta Opis projekta Vrsta finansiranja Ukupni budžet Godina početka 
i faza projekta 

ECRAN Radionica za 
više zemalja o 
usklađenosti sa 
propisima o 
prekograničnom 
prevozu otpada 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, 
Srbija, Turska, BJR Makedonija. 

  Nepoznat 2014. 

Radionica za više 
zemalja o 
transponovanju i 
sprovođenju Okvirne 
Direktive o otpadu 

Cilj radionice je bio usvajanje znanja o sprovođenju Okvirne 
Direktive o otpadu, uz poseban naglasak na:  

 prevenciju proizvodnje otpada; 

 ponovnu upotrebu i recikliranje; 

 Odredbe Direktive o odgovornosti proizvođača; 

 ukidanje statusa otpada i nusproizvoda;i 

 proces planiranja u upravljanju otpadom. 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-
events/detail_en.jsp?EventID=57735 

  Nepoznat 
2014, 

završen 

Radionica za više 
zemalja korisnica o 
prekograničnom 
prevozu opasnog 
otpada 

Albanija,Jermenija,Azerbejdžan,Bjelorusija,Bosna i 
Hercegovina,Gruzija,Kosovo,Moldavija,Crna 
Gora,Srbija,Turska,Ukrajina,BJR Makedonija 

  Nepoznat 2015. 

Radionica o ekološki 
ispravnom upravljanju 
opasnim otpadom  

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, 
Srbija, Turska, BJR Makedonija. 

  Nepoznat 2014. 

TAIEX Radionica o 
upravljanju otpadom u 
sklopu programa za 
lokalne uprave  

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Srbija, 
Turska, BJR Makedonija. 

  Nepoznat 2014. 

Studijski obilazak na 
temu upravljanja 
otpadom 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, 
Srbija, Turska, BJR Makedonija. 

  Nepoznat 2013. 

http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=57735
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/dyn/taiex-events/detail_en.jsp?EventID=57735
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Naziv projekta Opis projekta Vrsta finansiranja Ukupni budžet Godina početka 
i faza projekta 

Radionica za više 
zemalja o 
nacionalnom 
izvještavanju i 
proširenoj 
odgovornosti 
proizvođača 

Albanija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, 
Moldavija, Crna Gora, Srbija, Turska, Ukrajina, BJR Makedonija. 

  Nepoznat 2013. 

Radionica za više 
zemalja o 
implementaciji u 
domaće 
zakonodavstvoi 
Okvirne direktive o 
otpadu  

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Moldavija, 
Crna Gora, Srbija, Turska, Ukrajina, BJR Makedonija. 

  Nepoznat 2012. 

Studijska posjeta na 
temu upravljanja 
otpadom 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, 
Srbija, BJR Makedonija 

  Nepoznat 2012. 

Radionica za više 
zemalja o upravljanju 
otpadom od EEP 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, 
Moldavija,Crna Gora, Rusija, Srbija, Turska, Ukrajina, BJR 
Makedonija 

  Nepoznat 2012. 

Ekspertska misija za 
više zemalja o 
prioritetima u sektoru 
životne sredine u 
zemljama Zapadnog 
Balkana i Turskoj 

Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Srbija, 
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