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Vizija Vizija 
 Biti među najboljima u regionu, biti inovativan u ostvarenju kratkoročnih 

(2017. – 2022.) i dugoročnih ciljeva (2023. – 2027.) Nacionalne 

strategije upravljanja otpadom, i dostići i što pre biti u društvu onih prvih 

u regionu, u upravljanu otpadom. 

Misija Misija 
 Razviti osećaj odgovornosti za postupanje sa otpadom na svim nivoima 
 Razviti kvalitetno informisanje i obrazovanje za prepoznavanje 

problema, za racionalno korišćenje sirovina i energije i za postupanje sa 
otpadom na održivi način 

 Iskoristiti stečeno znanje i iskustvo za lični, privredni i društveni razvoj 

UPRAVLJANJE OTPADOM 



 

 

Sadržaj 

2. Zašto postovanje hijerarhije upravljanja otpadom? 

  3.  Zašto LPUO I RPUO ? 

7.  Zašto i kako pregovarati sa EU? 

4.  Zašto sanitarne deponije ? 

5.  Zašto reciklaža? 

1.  Zašto zakon o upravljanju otpadom? 

6. Zašto biti oprezan kada su u pitanju „nove” 

tehnologije ? 

 

 



 

 

1.Zašto zakon o upravljanu otpadom? 

• Zato što je upravljanje otpadom delatnost od 

opšteg interesa 

• Zato što on definiše: 

 
- Subjekte upravljanja otpadom - Upravljanje posebnim tokovima otpada 

- Odgovornost i obaveze - Uslove i postupak izdavanja dozvola 

- Organizovanje upravljanja otpadom - Prekograniĉno kretanje otpada 

- Izveštavanje o otpadu - Nadzor  

- Finansiranje upravljanja otpadom 



 

 

 Samo onaj ko zna da ĉita zakon, znaće ko zna i ko 
moţe da mu pomogne da postigne nacionalne a i  
svoje  ciljeve: 

 
– primarna separacija otpada 

– sekundarna separacija otpada 

– reciklaţa 

– konaĉno odlaganje otpada 

– razvijanje javne svesti 

– sprovoĊenje principa “zagaĊivaĉ plaća” 

– uspostavljanje kapaciteta za tretman sekundarnih sirovina 

– zapošljavanje radne snage 

– osiguranje stabilnih finansijskih resursa i potencijalnih 
mehanizama za investiranje i isprovoĊenje aktivnosti 

– porast ţivotnog standarda 

 



 

 

Faktori implementacije zakona 

Proces 

• Realno sagledavanje stanja 

• Obaveštenost o mogućnostima 

• OdreĊivanje hijerarhije mogućih opcija UO 

• Pravilno odluĉivanje, kao aktivna potpora dugoroĉnom 

ekonomskom razvoju 

Pokretaĉi razvoja 

• Opštine 

• Privreda 

• Privatni preduzetnici 

• Stanovništvo 

Razvojne performanse 

• Znanje 

• Odgovornost 

• Povezanost 

• Kreativnost 

• Konkurentnost 

Akteri 

• Ministarstvo 

• Nadleţni organ AP 

• Nadleţni organ JLS 

• „Zeleni fond” 



 

 

                    ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА 

Чл.10- Стратегију доноси Влада за период од 6 година,а оцењује 

и,по потреби,ревидира једном у три године (може се променити и 

број Регионалних санитарних депонија у смислу смањења-

смањивати инвестиције) јер се у 

Чл.12- каже,да се формира Регион где укупно живи најмање 

250.000 становника(измена-било је 200.000),и да се израђује РПУО 

где се дефинишу заједнички интереси. 

РПУО се може донети и за територије општина на којима живи 

мање од 250.000 становника,али по предходно израђеној 

студији оправданости,на коју сагласност даје Министарство. 

Чл.14-ЛПУО и РПУО доносе се за период од 10 година,али се 

разматрају и по потреби ревидују сваких 5 година. 

Чл.16-Израда Радних планова постројења за управљање отпадом,а 

за несанитарне депоније-сметлишта израђују се пројекти 

санације,затварања и рекултивације,у складу са законом о заштити 

животне средине,овим законом и посебним прописима-сагласност 

даје министарство,тј аутономна покрајина која важи 2 године. 



 

 

1. Prevenciji, odnosno smanjenju korišćenja 

prirodnih resursa 

2. Ponovnoj upotrebi, tj. korišćenju proizvoda za 

istu ili drugu namenu 

3. Reciklaţi, tj. tretmanu otpada radi dobijanja 

sirovine za proizvodnju istog ili drugog 

proizvoda 

4. Iskorišćenju, odnosno korišćenju vrednosti 

otpada (kompostiranje, dobijanje energije) 

5. Odlaganju otpada koji nema upotrebnu 

vrednost na sanitarne deponije uz iskorišćenje 

gasa koji se izdvaja, za dobijanje toplotne ili 

elektriĉne energije 

…..… da se 

postigne cilj 

integralnog 

UO uz 

postizanje 

maksimalnog 

materijalnog i 

energetskog 

bilansa 

Pristup hijerarhiji se 

temelji na … 

2. Zašto poštovati hijerarhiju upravljanja           

otpadom? 



 

 

Regionalni 
nivo 

Lokalni nivo 

Nacionalni 
nivo 

podaci 

podaci 

Odluke o „novim“ 

sistemima za sakupljanje 

i transport 

Odluke o novim 

tehnologijama obrade, 

prerade i konaĉne 

dispozicije 

Šema hijerarhije regionalizacije UO 



 

 

Reciklaţna dvorišta 

 

Plazma 

 

MBO tehnologije 

  

Sanitarne deponije sa 

iskorišćenjem gasa  

Sistem dve kante 

 

PONUDA 

Inseneratori (energane, 

termovalorizatori)  

3. Zašto LPUO i RPUO?  

Reciklaţna ostrva 

 

Transfer stanice 

 

Centri za separaciju 

otpada  
Kompostane 

  

Mozda mozete da izaberite i sami !!? 
ali se i posavetujte sa Ministarstvom 

    Selekcija otpada Konaĉna dispozicija otpada 



 

 

Lokalni planovi 

upravljanja 

otpadom 

Regionalni 

planovi 

upravljanja 

otpadom 

 „Zeleni fond”,IPA 

fondovi i dr. 

 

Ministarstvo poljoprivrede i 

zaštite ţivotne sredine  

Delotvorno upravljanje komunalnim 

otpadom 



 

 

IZVOD IZ ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM  

ZA LOKALNE SAMOUPRAVE (LS) 

Lokalni plan upravljanja otpadom 

 
 Donosi  - skupština LS 

 Priprema  - sluţba LS nadleţna za  
    poslove upravljanja  
    otpadom u saradnji sa  
    privredom, finansijama,  
    urbanizmom, zaštitom  
    ţivotne sredine i dr. 

 Period  - donose se za 10 godina, a  
    ponovo se razmatraju svakih 
     5 godina 

 Kompetencije: - ureĊuje, obezbeĊuje, organizuje i 
    sprovodi UKO na svojoj teritoriji  

   - ureĊuje postupak naplate  
    usluga 

   - izdaje dozvole 

   - vodi evidenciju i podatke  
    dostavlja Ministarstvu 

   - vrši nadzor i kontrolu  
    mera postupanja 

   - svojim aktom odreĊuje  
    organe i sluţbe nadleţne  
    za ove poslove 

 

Regionalni plan upravljanja otpadom 
 

 Donose  - skupštine dve ili više  
    jedinica LS po pribavljenoj 
    saglasnosti Ministarstva 

 Postupak se ureĊuje - Sporazumom skupština  
    jedinica LS 

 Period   - donose se za 10 godina, a 
   ponovo se razmatraju  
    svakih 5 godina 

 Sporazumom se utvrĊuje: - meĊusobna prava i  
    obaveze u obezbeĊivanju 
    uslova za rad postrojenja  
    za upravljanje otpadom 

   - prava i obaveze  
    komunalnog preduzeća, tj. 
    drugog pravnog ili  
    fiziĉkog lica u obavljanju te
   delatnosti.        
    
                      - naĉin donošenja odluka 

   - naĉin i uĉešće u  
    finansiranju 

- Јер се израдом планова дефинишу опредељења и правци даљих активности. 
- Skladištenje, tretman ili odlaganje otpada moţe vršiti: 

 

1) Privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, osnovano za vršenje te delatnosti 

2) Pravno lice na osnovu dozvole i ugovora zakljuĉenog sa JLS 

 

- Koncesijom se moţe steći pravo za upravljanje otpadom, u skladu sa zakonom o koncesijama 

- ЈПП- svakako uvek razmotriti. 

 

  



 

 

Regionalni planovi upravljanja otpadom 

 Pri donošenju sporazuma skupština JLS o zajedniĉkom 
upravljanju otpadom, tj. Pri izradi Regionalnih planova 
neophodna je opreznost kod izbora tehnologije za konaĉnu 
dispoziciju otpada koje su u ponudi, jer u ĉl. 38 Zakona  

  “Ponovno iskorišćenje otpada”, kaže se: 

  - Zabranjeno odlaganje i spaljivanje otpada koje 
  se može ponovo koristiti 

  - izuzetno, otpad se može odložiti ili spaliti ako je to 
  ekonomski opravdano i ne ugrožava zdravlje ljudi 
  i životnu sredinu, uz prethodno pribavljenu  
  dozvolu ministarstva 

 a u ĉl. 71 Zakona 

  - zabranjen je uvoz otpada radi odlaganja i  
  korišćenja u  energetske svrhe u skladu sa ovim 
  zakonom 



 

 

    4.ZAŠTO SANITARNE DEPONIJE? 



 

 

 УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У     

   СРБИЈИ 

• Од 26 региона,предвиђених националном 
сратегијом –Успостављено је,изграђено, и у 
функцији je 8 регионалних центара 

 

• -6 региона има планску и техничку 
документацију,на различитом степену 
изводљивости и имплементације 

  

• -2 санитарне општинске депоније - Врање(требало 
би да прерасте у регионалну) и Горњи 
Милановац(остаје општинска) 

 

• -у 11 региона још увек није потписан 
међуопштински уговор(у процедури и назнаци 3 
региона)  



 

 

• Од 8 регионалних,четри су организоване по 
моделу ЈПП- јавно-приватног партнерства-
Лесковац,Јагодина, Кикинда,Лапово 

   

• Четри су изграђене путем кредита,ИПА фондовава 
и сопственог учешћа-Ужице,Пирот, Сремска 
Митровица и Панчево 

 

• Две општинске(Врање и Горњи Милановац) 
сопственим средствима. 

Тренутно се,укупно одлазе само 24% отпада на 8 
санитарних депонија,у складу са чл.14 Директиве ЕУ 
о депонијама.Очекује се завршетак изградње 
регионалне депоније у  Инђији,и започета је 
изградње у Суботици,чиме ће се овај проценат 
повећати на 29-33% 

  



 

 

ПРОБЛЕМИ И МОГУЋНОСТИ 
• До 2020год,морамо изградити још 7 регионалних центара за 

управљање отпадом ,а до 2027 још  укупно 11.До 2020год,за 
потпуну усаглашеност са Директивама ЕУ,изградити потребну 
инфраструктуру у највећим урбаним срединама 

     (Београд,Ниш и Нови Сад) и у постојећим регионима 

     изградити недостајућу инфраструктуру(постројење 

     за сепарацију отпада,компостирање и трансфер  

     станице) 

    ПРОБЛЕМИ 
• Изградња регионалних центара-санитарних депонија,преко 

ИПА фондова траје дуго(од опредељивања средстава 

     до реализације-и до 8год). 

 .   Недостатак домаћег стручног кадра за вођење овако  

     комлексне техничко-финансијске процедуре по регионима. 

  

 



 

 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине је такође у 

проблему,јер поред спровођења процедуре обезбеђивања 

средстава(ИПА и других фондова) и едукације редоследа активности 

у ситуацији смо и да водимо пројекат са техничко-технолошког   

аспекта : 

  

• Нити нам је то у надлежности нити имамо довољан број и 

профил људи за те послове. 

• Не постоји,тј нема ко да  синхронизује и контролише  

имплементацију ових пројеката,од: 

• -пројектаната,ревизије,извођења и експлоатације 

• -Свако сепаратно уради свој део посла и оде,а проблеме у 

функционисању остави држави,тј Министарству. 

• -Нико не одговара за свој део посла(како локални тако и 

страни извођачи),а Министарство са веома малим бројем 

људи решава проблеме на терен 



 

 

Формирана ЈКП“Регионалних центара“која управљају 

целим системом имају проблема,и разлога : 

• Недовољног знања за управљање овако комплексним  

објектом;Малог искоришћења инсталираних линија за 

секундарну сепарацију комуналног отпада,због  скоро 

непостојећег система примарне селекције. 

 

• -Неких лоших техничких решења-од пројектованих до 

извођачких-који се у ходу и времену морају исправљати. 

• -Лоше пројектоване кадровске структуре од броја до стручне 

спреме;Финансијских проблема па све до политичких-

смењивање тј промене менађмента и доласка нових људи 

којима је поново потребна едукација-???(пример СМ-нису 

предвиђени возачи и не могу бити примљени) 



 

 

ШТА ЈЕ РЕАЛНО У СЛЕДЕЋИХ 10 ГОДИНА 

А.Постојећим,изграђеним Регионалним центрима за 

управљање отпадом,без обзира којим су средствима 

изграђени(ЕУ фондови-ИПА,сопственим,кред- 

ити или ЈПП)пружити организациону,технолошку и 

финансијску подршку за одрживо функционисање- 

подизање инфраструктурног система-потребан број 

Трансфер  станица,опрема за примарну          

селекцију,постројења за  секундарну 

сепарацију,постројења за искоришћење отпада у циљу 

добијања компоста,топлотне или електричне енергије 

 



 

 

Који су то изграђени Регионални центри? 

1.“ДУБОКО“-9 општина 

2.“ПИРОТ“ -4 општине 

3.“СРЕМСКА МИТРОВИЦА“-за сада 2 општине 

4.“ПАНЧЕВО“ – за сада 2 општине 

5.“КИКИНДА“ – за сада 2 општине,очекујње се 

прикључивање још најмање 4 

6.“ЛАПОВО“- 8 општина,очекује се још најмање 5 

7.“ЈАГОДИНА“-5 општина ,очекује се још најмање 3 

8.“ЛЕСКОВАЦ“- 9 општина,очекује се још најмање 3 

Ова констатација „очекује се“,значи, да пошто ЈЛС саме 

одлучују ком ће се региону придружити(Закон о 

комуналним делатностима,а Национална стратегија је 

опредељујући али не и обавезујући документ)  

 



 

 

сагледавајући,за њих,најповољније услове,али поштујући 

принцип санитарног и регионалног управљања отпадом 

уз максимално,могуће искоришћење постојећих, 

изграђених капацитета. 

Свима је у интересу(држави,ЈЛС,грађанима) да се 

постојећи ,изграђени капацитети максимално 

искористе(Јагодина,Лапово,Кикинда),чиме се смањује 

број Региналних центара предвиђених Националном 

стратегијом,а што за последицу има знатно мања 

инвестициона улагања,мање скупих кредита,нижа цена 

одлагања отпада по тони како за припадајућу општину 

тако и за њене грађане. 

Као и брже и ефикасније прелажење на санитарно 

одлагање и затварање несанитарних депонија-

сметлишта,која су велики узроћник загађења и многих 

болести. 

 



 

 

Б.Помоћи започетим пројектима: 

 

9.“СУБОТИЦА“- 7 општина 

10.“МЕТЕРИС“-Врање- 6 општина 

Са ових 10 Регионалних центара,покривено је санитарно коначно 

одлагање за 58 општина,што од укупног броја општина(164) износи 35,4 

%. 

Овај % се не односи на укупну количину генерисаног отпада,јер највећe 

општине  још нису решили проблем(БЕОГРЕД,НИШ,НОВИ 

САД,КРАГУЈЕВАЦ,КРАЉЕВО,КРУШЕВАЦ) 

11.“ИНЂИЈА“ 

12.“НОВА ВАРОШ“ 

13.“КАЛЕНИЋ“ 

Ц.Формирати преостале регионе: 

Ниш,Нови Сад,Зрењанин ?? Сомбор,Крушевац,Краљево, Крагујевац 

??,Смедерево,Прокупље,Зајечар и Београд 



 

 



 

 



 

 

 Иако се у последње време,у одређеним нестручним,а 

и неким стручним интересним круговима,пласира 

информација да наше опредељење треба да буду неке 

„високе“ технологије за поступање са комуналним 

отпадом(и чувено „zero waste“),и да су Регионални 

центри са санитарним депонијама застарела и 

превазиђена технологија,морамо да будемо свесни(и 

они који познају и они који не познају ову тематику) да је 

у овом моменту наша реалност ,као и у многим 

земљама ЕУ(осим можда за два-три региона): 

-примарна и секундарна селекција 

-рециклажа 

-санитарна депонија, 

Са постепеним увођењем технологија за материјално и 

енергетско искоришћење отпада. 

 



 

 

       5. ZAŠTO RECIKLAŢA ? 
 

Reciklaţa mora da ima svestrateški znaĉaj   . 

 

To je neizbeţna aktivnost za domaću privredu i društvo u  

celini zbog: 

 - nedostatka sve skuplje primarne sirovine 

 - velikih troškova i utroška energije pri preradi 
 primarne sekundarne sirovine 

 - degradacije ţivotne sredine  



 

 

ЕНЕРГЕТСКО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ 

РЕЦИКЛАЖЕ 

Al лименка 

  1t Al → 4t руде боксита 

  при чему се утроши 600м³ воде 

  чињенице у вези рециклаже искоришћених 

 алуминијумских лименки за пиће: 
  85-95% се смањује загађење ваздуха 

  90-95% се смањује утрошак енергије у процесу 

 производње 

  93-97% се смањује употреба воде у процесу 

 производње 

 



 

 

ПАПИР 
• У производњи једне тоне папира, коришћењем отпадног папира, постижу се 

следеће уштеде: 

                                               Бели папир                      Рециклирани папир 

Сировина 

                                               2 тоне дрвета                 1,2 тоне отпадног папира 

Вода 

                                              85.000 лит                               16.000 лит 

Енергија 

                                                7.400 kWh                               3.600 кWh 

Загађеност отпадних вода 

                      15 јединица загађености воде       1 јединица загађености воде 

 

2t дрвета – које се користе за 1t папира апсорбују 120kg 

CO2 годишње, а сагоревањем 1t папира ослобађа се 

1300kg CO2 који доводи до ефекта стаклене баште. 

 



 

 

      ПЕТ 
Чак 4% годишње потрошње сирове нафте у свету користи се за 

 производњу пластике (PET, PVC, HDPE, PP ....) 

 PET амбалажа се може рециклирати у врло широку палету 
производа: 

  - за производњу нових боца (за прехрамбену и 
непрехрамбену  индустрију) 

  - за производњу влакана у текстилној индустрији 

  - за производњу цеви, клупа, столова у аутомобилској 
индустрији и др. 

 Истраживања су показала да је: 

  - за производњу PET-а из изворне средине потребна 
количина енергије  од 36,16 MJ/Kg 

  - за производњу PET-а из рециклираног материјала потребна 
количина  енергије од 4,39 MJ/Kg 

  што значи да је потребно 8 пута мање енергије. 

 Енергија утрошена по једој рециклираној боци довољна је да 
сијалица од 60W светли 6 сати. 

  



 

 

Чињенице у вези PET амбалаже: 

 

Прва PET боца је рециклирана 1977. године; 

Прве PET боце запремине од 1,5l тежиле су 
око 50kg, а данас само 35g; 

За 1kg PET-а треба утрошити 1,9kg нафте; 

5 искоришћених PET боца за пиће прерадом 
даје довољно текстилних влакана за 
производњу једне мајице величине XL; 

Потребно је прерадити 25 боца PET-a od 2l да 
би се добио џемпер; 

35 искоришћених PET боца од 2l прерадом 
дају довољно текстилних влакана за 
производњу једне вреће за спавање. 

 



 

 

  Otvaraju se mogućnosti za: 

 

 - izgradnju fabrika za preradu sekundarnih 
 sirovina do nivoa finalnog proizvoda 

 - izgradnju pogona za proizvodnju neophodne 
 opreme za opsluţivanje celokupnog sistema 
 upravljanja otpadom: 

• procesno – tehnološka oprema 

• oprema za adekvatno skladištenje 

• transportna oprema 

 - veći broj registrovanih prevoznika 

 - veći broj registrovanih skladištera 

 - zapošljavanje velikog broja ljudi 

 - manji uvoz, veći izvoz 



 

 

•  Fabrika za reciklažu stakla “Srpska fabrika stakla – Grejač” je u 2014. godini 
imala samo 33% popunjenost kapaciteta prerade, 28% sirovine je nabavljeno 
na domadem tržištu dok je 5% sirovine uvezeno iz Makedonije. U 2013. 
godini je 40% ukupnih količina staklenog krša sakupljenog u Srbiji 
neprerađeno izvezeno u Hrvatsku. 

 

•    Domade fabrike za reciklažu otpadnog kartona i papira, da bi popunile 
svoje kapacitete prerade, uvoze mesečno 8.000 tona stare hartije, dok se 
istovremeno se iz Srbije mesečno izveze u proseku 3.000 tona otpadnog 
papira. 

 

•  Prema podacima Carine 2014. godine ukupno je izvezeno 8.230 tona 

recikliranog PET otpada, preraĊenog u fabrikama za reciklaţu PET 

boca u Srbiji, a 4.178 tona nepreraĊene sirovine, tj. baliranog PET 
otpada. 

•   Prosečna cena jedne tone recikliranih PET boca u 2014. godini, prema 
podacima Carine, iznosila je oko 600 eura, dok je prosečna vrednost jedne 
tone neprerađenog PET-a samo 300 eura, što je skoro 2 puta manje.  



 

 

Kako podići nove kapacitete za preradu otpada-

reciklaţu? 

Komercijalni 

podaci 

-Nabavka sirovina 

-Prodaja proizvoda 

(domaće trţ. – izvoz) 

- Cene - plaćanje 

Strategija  

i planiranje  

prer. kap. 

Integracija lanca  

vrednosti sirovine, 

 tehnologije 

 i finalnog proizvoda 

lokalno-globalna saradnja 

Upravljanje  

kapacitetom 

operater 

Efikasnost i  

prilagoĊavanje  

inovacijama 

uvoz-izvoz 

Informacije 

-Šta kaţe Zakon? 

-Dostupni resursi? 

-Dostupne tehnologije? 

-Finalni proizvod? 

-Trţište? 



 

 

Шта морамо урадити ? 

 
-успоставити регионе за управљање комуналним отпадом у срединама   где нису 

успостављени до 2019 год – тежити смањењу броја региона,успостављању и 
трајању професионалних локалних и регионалних институција за управљање 
комуналним отпадом  

 

-успоставити систем за смањење одлагања биоразградивог отпада на депонијама за: 
25% до 2022год, 50% до 2026год и 65% до 2023год – увести систем „две канте“ 
зашта је неопходна велика ангажованост ЈЛС,ЈКП,РЦ,ЈПП и државе-
едукација,набавка канти и постројења за третман биоразградивог отпада до 
финалног производа(компост,енергија) 

 

--унапредити успостављени систем,када је у питању амбалажни отпад,кака би се 
достигле стопе, поновног искоришћења-од 60% и рециклаже-од 55%- реално је 
очекивати достизање ових стопа,јер су за период 2010-2014год остварени 
Национални циљеви од 30%-поновно искоришћење и 25%-рециклаже(углавном из 
индустрије),уз хитно успостављање примарне селекције-предуслов свих услова 

 

-успоставити систем за постизање стопе рециклаже,комуналног отпада,од најмање 
50% до 2030год-процена садашњег стања 12-15%. 

 



 

 

 

-подстицати коришћење отпада као алтернативног горива у 

цементарама,железарама,термоелектранама,у складу са Законом о 

управљању отпадом и принципама хијерархије управљања отпадом. 

 

-санирати и затворити постојеће несанитарне депоније-сметлишта.До 

2018год урадити све пројекте,а до 2028год све затворити.За 

спровођење ових активности усвојена је сва неопходна законска 

регулатива-а инвестициона средства??? 

 

-тежити ка сазнањима и едукацији, свих надлежних органа о појму и 

почетку сагледавања „циркуларне економије“. 

 

Све постављене стратешке циљеве неопходно је реално сагледавати и 

постепено,према могућностима,ићи ка њиховим остваривањима. 

 



 

 

      ЗАШТО РЕЦИКЛАЖА И САНИТАРНЕ    

   ДЕПОНИЈЕ? 
Из разлога што су ово најповољнији процеси који имају реалтивно 

ниске трошкове коначног одлагања,који штите животну средину и 

гарантују најниже ,могуће,цене и за општине и за становништво-

Цене се,моментално, крећу од 18-32  ЕУР-а по тони одложеног 

отпада. 

Сви други третмани-МБТ,ИНСЕНЕРАЦИЈА и др, су многоструко 

скупљи и само земље  ЕУ ,високог стандарда,могу себи приуштити 

наведене третмане(дијаграм). 

Као што се преко ноћи не може постати, озбиљан стручњак тако се 

не могу(нереално) ни високе технологије уводити преко 

ноћи(навике,креирање и успостављање система,високо 

квалификован кадар,високе инвестиције,стандард грађана) јер је 

њихова  цена коштања од 80-150 ЕУР-а по тони збринутог 

отпада.(Белгија-Херстал-Лијеж-200мил) 

За ово је неопходна:јака средња класа,доминантна линеарна 

економија и увођење таксе за збрињавање отпада??? 

 



 

 

KAKVA NAM JE POLITIKA CENA 
GODISNJI IZDATAK ZA PORODICU 

 

–AUSTRIJA  350 EURO 

–SLOVENIJA     90 EURO  

–MAĐARSKA    60 EURO 

–SRBIJA sutra   54 EURO  

–HRVATSKA     40 EURO 

–SRBIJA danas   25 EURO 

 



 

 

Minimalne potrebne cene !!! 

Jedinica mere Sakupljanje 

i odvoz 

Tretman  

(deponija) 

UKUPNO 

EURO/ tona 22,00 15,00 37,00 

EURO/ član 
domaćinstva  

0,68 mesečno 0,45 
mesečno 

1,13 
mesečno 

EURO/m2 0,044 
mesečno 

0,030 
msečno 

0,074 
mesečno 

Dinara/m2 5,06 mesečno 3,45 
mesečno 

8,51 
mesečno 

Dinara/  član 
domaćinstva  

78,20 
mesečno 

51,75 
mesečno 

129,95 
mesečno 



 

 

        ПРОБЛЕМИ 
 

1.Као и све земље у транзицији-усвајање закона према 

директивама ЕУ-питање када ће они у потпуности бити 

применљиви(утичу многи фактори) 

 

2.Недостатак стручног кадра у ЈЛС(има и врло добрих 

примера али мало) што доводи и до самоиницијативних 

погрешних одлука,које се касније врло тешко 

исправљају. 

 

3.Не поштовање законске регулативе,што из 

финансијских разлога што из немара Локалне 

самоуправе,а када такво понашање доведе до екцесних 

ситуација,морамо да проналазимо скоро немогућа 

решења. 



 

 

4. Наметнута решења-секундарна сепарација,без 

примарне-доводи до малог искоришћења инсталираних 

скупих постројења(која временом пропадају) 

 

5.Мали број ,професионалних,пројектантских 

организација,недовољно референци на овако сложеним 

пројектима-неконкурентност ,што доводи до  

ангажовања страних пројектаната и извођача,њихово 

кратко битисање на терену и отежано решавање 

проблема при пробном раду и експлоатацији. 

6.Ланац одговорности-прекинут на много места 

 

7.Укидање Фонда за заштиту животне средине,у многоме 

је, у задње три године, пореметило и отежало решавање 

проблема у области управљања комуналним отпадом 

 



 

 

8.Поред тога,основни проблем земаља-младе 
демократије(које су и даље суочавају са озбиљним 
политичким,економским и социо-културним 
изазовима) представља чињеница да се у сваком 
изборним циклусом мењају директори комуналних 
предузећа,а то нажалост,подразумева опет 
почињање из почетка,а сваки озбиљан пројекат из 
области управљања отпадом захтева минимум 
шест до десет година,до реализације. 

Нити се постаје стручњак преко ноћи нити 
се озбиљни и ваљани пројекти завршавају 
преко ноћи. 

 



 

 

МОГУЋНОСТИ!!? 

 
1.Већа посвећеност овој области,по хијарархији,од 

државе(више и боље плаћеног стручног кадар који ће 

одговорно носити задатке и водити ка бржим 

променама),преко ЈЛС,пројектантских 

организација,НВО,образовних институција до сваког 

појединца. 

2.Темељно и рационално одлучивање,на свим 

нивоима,без брзоплетости и лоших решења. 

3.РС као држава ће имати довољно новца за 

имплементацију ЕУ еколошких стандарда од стране 

међународних извора финансирања,али и модел ЈПП 

свакако представља једно од потребних и адекватних 

решења. 

 



 

 

4.Из ИПА 2014 Twining Waste програма,предложено је финансирање 

пројекта „Подршка стратешком оквиру за управљање отпадом“,где 

се планира: 

-Израда стратегије управљања отпадом,у складу са изменама 

Закона о управљању отпадом 

-Израда Националног Плана управљања отпадом 

-Израда Плана превенције стварања отпада 

-Израда економских инструмената за сектор управљања отпадом. 

 

5.Један од практичних услова привлачења инвестиција у овој 

области и обезбеђивања фондова,јесте постојање чврсте 

институционалне структуре и јасних механизама кофинансирања 

активности и инфраструктурних пројеката,кроз постојање Наменског 

фонда,кроз који се мора осигурати усмеравање средстава 

прикупљених из такси и накнада ка одрживом систему 



 

 

6. ZAŠTO BITI OPREZAN KADA SU U PITANJU          

  „NOVE“ TEHNOLOGIJE ? 

• Sve nove tehnologije i postupci više ili manje rešavaju 
problem komunalnog otpada i posebnih tokova 
otpada,samo je pitanje cene i stepena zagadjenja zivotne 
sredine. 

• I to baš onako kako nalaţu i direktive EU i nacionalna 
zakonodavstva 

• MeĊutim, sve „nove“ tehnologije i postupci 
podrazumevaju da već postoji kontrolisan sistem 
upravljanja otpadom 

• Uz to ni jedna do sada poznata tehnologija nije 
besplatna. Naprotiv zahteva ozbiljna ulaganja i dodatne 
operativne troškove,jer svrha novih tehnologija je 
OTPAD=RESURS 

 



 

 

PITANJE OD 1.000.000S:KOJA JE TEHNOLOGIJA 

„NAJBOLJA“? 

• Najbolja je ona tehnologija koja daje 

najbolje tehnološke rezultate 

• Najbolja je ona tehnologija koja je 

proverena u praksi 

• Najbolja je ona tehnologija koja je 

primenljiva u lokalnim uslovima 

• Najbolje je ona tehnologija koja proizvodi 

najveće socio-ekonomske koristi. 



 

 

ISKUSTVA MANJE RAZVIJENIH DRZAVA U 

TRANZICIJI 

• Zabluda je da primarnom separacijom moţe da se “spasi” 
više od 30% komunalnog otpada. 

  

• Zabluda je da samo kupovinom „novih“ tehnologija 
prerade, se mogu rešiti svi problemi sa komunalnim 
otpadom(implementacija,eksploatacija,monitoring i dr). 

 

• Toga uglavnom nema ni u MaĊarskoj, ni u Rumuniji i 
Bugarskoj, ni u Hrvatskoj,a pogotovu nema u Makedoniji, 
Bosni, Crnoj Gori ... 

 

• Tehnologije industrijskog tretmana otpada dolazi na red 
tek kada su ureĊeni mnogi drugi odnosi i kada je potpuno 
kontrolisan sistem, a toga u ovim drţavama za sada nema 



 

 

TEHNOLOŠKI LOBIJI I ĈAROBNI ŠTAPIĆI!!! 

• Zemlje u tranziciji su ĉesta meta raznih 
tehnoloških lobija 

• Visok stepen korupcije dodatno privlaĉi 
špekulativne aranţmane 

• Ponude su uvek na prvi pogled jako 
primamljive i izrazito “povoljne” 

• Zastupnici novih tehnologija kod nas ĉesto 
nastupaju bez elementarnog poznavanja 
materije i lokalnih prilika 



 

 

KOLIKO NAS STANDARD MOZE DA 

PODNESE-PONESE ? 

• Odlaganje na sanitarnu deponiju košta oko 20 do 
30 €/t 

• Gornja granica troškova tretmana otpada kod nas 
bi trebalo da bude od 35 do 45 €/t 

• To znaĉi - postojeći raĉuni X 2 

 

• Ako bi uveli tehnologiju koja košta npr „samo“ 70 
€/t, postojeće cene bi morale da budu 4 puta veće 

• To je OBJEKTIVNI LIMIT za uvoĊenje novih 
tehnologija u svim drţavama u tranziciji 
ukljuĉujući i Srbiju 



 

 

KOLIKO KOŠTAJU NOVE TEHNOLOGIJE ? 

• Investicije se kreću od 5 mil € pa naviše, a primeri 

nekih operativnih troškova kao obavezne komponente 

cene su: 

– Spaljivanje u konvencionalnoj spalionici (Malešnica u Pragu) 

košta oko 70 eur/t (najjeftinije meni poznato) 

– U Nemaĉkoj (200 aktivnih spalionica) cena tretmana otpada 

je oko 150 €/t 

– Kompostiranje u Celju košta oko 90 €/t 

– Projektna cena prerade smeća u RDF gorivo u Segedinu 

koja pada na graĊane je oko 70 €/t 

 



 

 

TEHNOLOGIJE KOJE SE MOGU PRIMENITI U 

NAŠIM USLOVIMA 

• Paralelno sa unapreĊenjem celog sistema 

upravljanja otpadom (rešavanje istorijskog 

zagaĊenja, nesanitarne deponije-

smetlista,divlje deponije, proširenje 

obuhvata sakupljanja, jaĉanje kapaciteta 

JKP, uvoĊenje primarne separacije...) kod 

nas bi trebalo forsirati sve poznate ali 

“jeftinije”(ne znaĉi i manje pouzdane) 

postupke tretmana mešanog komunalnog 

otpada 

 



 

 

• Ne postoji najbolja tehnologija 

• Skupe tehnologije su rezervisane za 

najbogatije drţave 

• Tehnološki lobiji su prisutni, ali po pravilu 

njihove ponude nisu dobra rešenja 

•  Sanitarne deponije sa pratećom 

infrastrukturom-centri za separaciju 

otpada,kompostane ... će još dugo biti naša 

realnost. 

• Treba uvoditi jeftinije tehnologije prerade 

komunalnog otpada 



 

 

Sistem će biti uspešan samo 
ako su sve karike u lancu 
upravljanja otpadom dovoljno 
ĉvrste. 
Naš sistem ima previše “tankih 
mesta”. 
Cene moraju da rastu. 
Obrnut redosled rešavanja 
(prvo deponija) - to je jedini 
naĉin da se sistem unapredi 
Reciklaţa funkcioniše samo 
ako su stvorene pretpostavke 
za nju. 



 

 

7.Zašto i kako pregovarati sa EU? 

• Osnovni princip delovanja unutar EU  je 

jedinstvena obаveza ĉlanica u 

usklaĊivanju zakonodavstva s pravnom 

teкоvinom EU 

• ALI TO BUDUĆE ĈLANICE NE MORAJU 

URADITI NI PREKO NOĆI NITI SVE RADE 

NA ISTI NAĈIN! 

 



 

 

                    VAŢNO !!! 

EU „Direktive” kaţu   

KOJE CILJEVE treba postići,  

ali ne kaţU KAKO ih postići!  
 Zbog niza BARIJERA u zemljama EU 

primjenjuju se razliĉita rješenja, s 

razliĉitim troškovima  

 



 

 

     ZAŠTO POSTOJE RAZLIKE ? 

• Drţave izraĊuju strategije za 
ispunjavanje obaveza -  za svaku 
aktivnost se rade operativni programi – 
izradi ih drţava u saradnji sa PRIVREDOM 
i javnim sektorom u skladu sa 
nacionalnim mogućnostima!  

• Traţe se odgovori na pitanja: Koliko 
košta i ko plaća, koliko će ljudi izgubiti 
ili dobiti posao, koliki je udio nacionalne 
ekonomije u pojedinoj mjeri, koliko para 
ostaje kod kuće, koje kadrove imamo, 
koliko vremena imamo?!  

 



 

 

PRILAGODITI SE MOGUĆNOSTIMA .... 

•  Današnja pitanja svih pitanja su: Zašto trenutno na 

našem podruĉju postupanja sa komunalnim otpadom 

odmah ţelimo uvesti sistem od nekoga ko je prvi ili meĊu 

prvima u EU.  

• Zašto sledimo najrazvijenije u toj oblasti „Austriju, 

Nemaĉku, Švedsku, Dansku i Holandiju“, a ne npr.  „Maltu, 

Grĉku ili Portugal“!  

• ODGOVOR JE U PITANJU: Ako je tako lako kopirati 

najrazvijenije, zašto Beogradski univerzitet nije  

Oxford ili Sorbona? Zašto „Jaroslav Ĉerni” nije 

Princetown? 

 



 

 

 ZA ULAZAK U EU TREBA SAGRADITI   

        STEPENICE!!! 

• U Evropi su postavili visoke standarde. Oni su se RADEĆI 

GODINAMA – na visoki nivo  PENJALI POSTEPENO-

STEPENICAMA. 1. EAP (European Action Plan)  usvojen 

1973, 7. EAP usvojen 2013 

•  Ĉini se kao da su „NAMA” sklonili STEPENICE i govore: 

morate skoĉiti DO NAS. Mi ćemo vas glasno bodriti, ali 

morate skoĉiti ovako visoko.  

• Ali, ne moţe se preskoĉiti ono što je nerealno.  

• Potrebne su STEPENICE!!!  

 



 

 

STEPENICE SVAKO BIRA SAM ! 

• STEPENICE se biraju u pregovaranju sa EU 
vezno za ispunjavanje uslova( jasno i glasno treba reći ne 

mozemo sve nesanitarne deponije zatvoriti do 2028god,ali mozemo 74%).  

• Treba se izboriti za takve stepenice po kojima se 

moţemo popeti.  

• Svaka drţava treba svojim graĊanima, 

privredi, ekonomiji, stepenu razvoja,... 

prilagoditi stepenice!  

• Ništa bez njih!To naši pregovaraĉi moraju znati. 



Znanje, obrazovanje i dostizanje ciljeva 

Odrţavanje prednosti u 
predlogu prihvatanja 
mogućih uslova – 
znanjem,egzaktnim 
primerima,upornošću ,a ne 
iz neznanja prihvatanje 
nemogućeg !!! 



 

 

OLAKO DATA OBEĆANJA ? 

• Jer odluke se kod nas,a i u regionu, donose po principu 

„olako datih obećanja“; 

• Da bi se „svideli” EU prihvataju se najstroţiji uslovi ĉesto i  

na štetu standarda graĊana, protiv domaće industrije i 

indirektno u funkciji uvoza. 

• Poĉetkom pregovora sa EU, brzina donošenja  

dokumenata se povećava, a obećanja  postaju sve veća i 

opasnija  

• VAŢNO: EU „obećanja“(kada se prihvate) se moraju 

ispuniti i to ne na „naš – lako ćemo naĉin“ –-  već na 

„njihov – provera je bolja od poverenja“,  za 

neispunjavanje slijedi NOVĈANA KAZNA! 

 



 

 

PRIMER KAZNI KOJE MOGU USLEDITI! 

• 2 decembra 2014 god,Sud pravde EU doneo je presudu 

koja se odnosi na dve drţave ĉlanice,a za nastavak 

nepoštovanja direktiva o otpadu,opasnom otpadu i 

deponijama. 

 

• U svojoj presudi protiv Grĉke,izreĉena je jednokratna 

novĉana kazna od 10 mil.EUR-a i svakih sledećih šest 

meseci ne ispunjavanja po 14,52 mil EUR-a. 

 

• Posebna presuda protiv Italije,paušalna kazna od 40mil 

EUR-a,a svakih sledećih šest meseci kaznu od 42,8mil 

EUR-a dok se ne postigne uskladjenost. 



 

 

ALISA U ZEMLJI ĈUDA ! 

• Na jednom raskršću zalutala Alisa pita Zeca: 

 

• “Kojim putem da krenem?” 

 

• “Kuda ideš?” upita Zec. 

 

• “Ne znam” odgovori Alisa. 

 

• “Onda ti je svaki put dobar”, odgovori Zec. 

 



 

 

KAKO IZABRATI PRAVI PUT ? 

• Zabluda svih zabluda je da je u otpadu veliki novac 

• Trošak obrade komunalnog otpada ne sme prelaziti 1-

1,5%kućnog budjeta; 

• Postupanje sa otpadom treba prilagoditi uslovima ĉak i na 

lokalnom nivou;velike su razlike izmedju gradova i urbanih i 

seoskih sredina; 

• Ne kopirati razvijene i kretati od njihovog sadašnjeg stanja 

jer su ga oni postizali od 30-50godina; 

• Dobro se treba pripremiti za ulazak u EU,sada imamo 

priliku da dogovorimo ciljne vrednosti;posle će biti kasno; 

• Imamo tj pruţa nam se tehniĉka pomoć EU-moramo biti 

paţljivi. 

 



 

 

PRI IZBORU „PUTA“ PRUŢA NAM SE 

TEHNIĈKA POMOĆ 

• Tehniĉku pomoć EU treba znati iskoristiti! 

• Pre svega MORAMO ZNATI ŠTA NAM TREBA!!! 

• Strani eksperti – uvek je pitanje i njihove 

kompetencije – su dobri samo onoliko koliko smo 

MI DOBRI – koliko znamo šta hoćemo ! 

• Oni po pravilu nude sliku – stanje koje je kod njih i 

koje MI TREBAMO DA DOSTIGNEMO, a po 

pravilu nam ne nude stepenice!  

 



 

 

ZERO WASTE 

• „Zero Waste” - Nula otpada - je filozofija 

koja podstiĉe redizajn ţivotnog ciklusa 

resursa 

 

• „Zero waste“ ne znaĉi doslovno „nula 

otpada“ - znaĉi da se sve koliĉine otpada 

iskoriste kao sirovina - nema odlaganja niti 

energetskog iskorištavanja.  



 

 

ZERO WASTE? 

• Teoretski moguć  

• U praksi samo na vrlo malim uzorcima (neke 

zatvorene sredine) 

• Veliki sistemi – gradovi i društva u celini – za 

sada nemoguća misija 

• Moguć neki „uslovni zero waste” – postiţe se 

izbegavanjem odlaganja 

 



 

 

Oĉigledno mnogo pitanja, za sve nas. 

Pokušajte da na mnoga od njih odgovorite 

sami, znanjem i preduzimanjem 

odgovornosti. 

Na koja ne znate odgovore, pitajte nas pre 

nego što donesete odluke. 

 

naše ime.prezime@eko.minpolj.gov.rs 



 

 



 

 


