


 Пројекат « Смернице за управљаче 
отпадом» је пројекат финансиран од стране 
Министарства пољопривреде , шумарства и 
водопривреде који реализује “Националана 
асоцијација чистоћа Србије“.

 Циљ овог пројекта јесте едукација
управљача отпадом на територији Р 

Србије кроз смернице за успостављање 
система управљања отпадом у руралним 

подручјима, чиме ће се постићи и   
укључивање становника руралних

подручја у систем. 
 На овај начин ће се сам систем управљања

отпадом у руралним срединама надоградити
и унапредити на нивоу што већег броја
Општина Р Србије.



 Циљ стварања смерница о подизању
капацитета у области управљања

отпадом у руралним подручјима јесте
првенствено усмеравање и 

образовање јавних комуналних
предузећа у области управљања

отпадом у руралним подручјима, као
и проналажење решења постојећих

проблема на том подручју.



 Проблеми у управљању комуналним отпадом
су присутни у нашој земљи уназад више
деценија. Покушаји да се комуналним
отпадом управља кроз примену стандарда
Европске уније били су у протеклом периоду
појединачни, тако да је мали број општина
успео да задовољи неке од начела
хијерархије управљања отпадом.

 Због тога се отпад не разврстава на месту
настанка, недовољно рециклира, не
прикупља из руралних подручја и углавном
одлаже на постојећа сметлишта која не
задовољавају ни основне санитарне
критеријуме нити су у складу са прописима
ЕУ.



 Усвајањем Стратегије управљања отпадом за
период 2010. - 2019. године (“Службени
гласник РС”,бр. 29/2010), Влада Републике
Србије поставила је полазну основу за
обезбеђивање услова за рационално и одрживо
управљање отпадом.

 Управљање чврстим отпадом је одговорност
заједница како у урбаним тако и у руралним
подручјима, а основни циљ придржавања
усвојених програма управљања чврстим отпадом
је минимизација загађења животне средине и
употреба отпада као ресурса. Иако је
генерисање отпада по становнику у земљама у
развоју мање него у развијеним земљама,
одговорност коју поседује локална управа да
манипулише отпадом од сакупљања, преко
поновне употребе и рециклирања, до
контролисаног депоновања је ограничена



Циљеви система управљања отпадом су:

 - смањење количина отпада који настаје; 
 - смањење количина отпада који се одлаже

на депоније примарном селекцијом корисног
отпада; 

 - смањење удела биоразградивог отпада у 
одложеном комуналном отпаду; 

 - смањење негативног утицаја одложеног
отпада на животну средину, климу и људско
здравље; 

 - управљање насталим отпадом по
принципима одрживог развоја. 



 Једно од решења за унапређење система
управљања отпадом јесте - Подизање капацитета
(знања и вештина) запослених у државној управи о
употреби различитих канала комуникације у процесу
развијања свести о управљању отпадом на локалном
нивоу.

 Ова активност обухвата следеће:

 Тренинге стручњака, организовање конференција и
семинара за стручњаке у овој области;

 Припрему образовних програма усмерених на
презентовање и ширење позитивних примера и 
примене за руралне општине и јавност

Међународна сарадња ради стицања нових знања и
вештина о развијању свести о управљању отпадом.



 Буџет Републике Србије

 Средства инструмента за предприступну
помоћ (ИПА), подршка кроз Тwinning програме
– за службенике на централном и регионалном
нивоу.

 Када је у питању локална администрација, извори
за финансирање ове активности се могу пронаћи
кроз: пројектне активности СКГО, поједине
програме прекограничне сарадње, различите
програме билатералних донација и пројекте
изведене у партнерској сарадњи са организацијама
цивилног друштва и/или бизнис сектора



 На основу резултата тих мерења може се
усвојити да градско становништво
генерише просечно 1 кг комуналног
отпада по становнику на дан, док сеоско
становништво просечно генерише 0,7 кг
отпада/становнику/дан.





 Процењено је да се у Републици Србији организовано
сакупља око 60% комуналног отпада. Сакупљање је
организовано претежно у урбаним областима, док
руралне области су знатно слабије
покривене.

Највећи број локалних самоуправа има механизацију
и возила за сакупљање отпада, међутим, постоји
недостатак одговарајуће опреме, јер се за сакупљање
користе различите врсте возила: од возила за
сакупљање отпада са пресом за сабијање отпада и
аутоподизача за велике контејнере, па до обичних
камиона и трактора са приколицом.



 Јавно комунално предузеће „КОМУНАЛИЈЕ“
Сремска Митровица своју пословну политику
заснива на пружању континуираних услуга
управљања отпадом на територији града
Сремске Митровице, уз поштовање начела и
принципа управљања отпадом.

 На основу својих надлежности Скупштина града
Сремске Митровице поверила је предузећу
делатност сакупљања и транспорта неопасног
отпада, као ексклузивно право на територији
локалне самоуправе, што обухвата Град са 2
приградска насеља Лаћарком и Мачванском
Митровицом и 23 сеоска насеља. Скупштинском
одлуком пре 3 године у систем одвоза смећа
укључена су 23 села на територији Срема , чиме
је престао да важи систем одвоза на
добровољној бази.



 Предузеће прикупља комунални
отпад из 23.673 домаћинства (79.940
становника) од чега је 7.600 у
насељеним местима Града и од 1.633
привредних субјеката.



 Куповина камиона смећара
намењеног за сеоска насеља (22 m3) 

чиме је успешно решен проблем 
одвоза у 23 сеоска насеља која броје 

укупно 7.600 домаћинстава.



 Информисање становника сеоских
подручја о Скупштинској одлуци и раду
ЈКП „Комуналије“, као и распореду
одвоза

 Уклањање контејнера од 1,1м3 из
сеоских насеља( осим оних који су се
налазили у јавним установама) , чиме су
домаћинства била приморана да набаве
сопствене судове, а првенствено у циљу
подстицања домаћинстава да постану
корисници комуналних услуга и редовно
износе смеће.



 Обавештавање корисника о 
могућностима куповине судова за
смеће по најповољнијим условима

 Едукативне радионице у сеоским
Основним школама



 Дистрибуција едукативних флајера
сеоским домаћинствима, о нужности
организованог одвоза смећа , а све у 

циљу заштите животне средине



 На основу анализе система одвоза 
смећа у селима долази се до податка да 
један камион смећар од 22м3 у току 
једне руте , односно са само једним 
одласком на депонију прикупи отпад из 
просечно 3 мања / 2 већа сеоска 
насеља, која имају у просеку 400 
домаћинстава.



 У даљим плановима овог предузећа свакако јесте, 
проширење система примарне селекције отпада на
индивидуална домаћинства у Граду и приградским

насељима која нису обухваћена, као и увођење
система примарне селекције у руралну средину , 

како би се комплетно усавршио систем управљања
отпадом у Срему.



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


	���������������СМЕРНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЧЕ ОТПАДОМ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА� ��Пројекат  финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде� �
	О ПРОЈЕКТУ�
	ЦИЉ СМЕРНИЦА�
	ПРОБЛЕМИ У УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ� 
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У Р СРБИЈИ
	Број становника од 7.443.183 производи годишње око 2.374.374 тона отпада.�
	Slide Number 11
	ПРИМЕР УРЕЂЕНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ�
	Slide Number 13
	Процес увођења сеоских домаћинстава текао је по следећем плану:
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

