САДРЖАЈ
I ТЕОРИЈСКЕ ПОСТАВКЕ .................................................................. 1
УВОД ............................................................................................................. 5
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ........... 6
1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ .................................. 9
1.1.1. Географски положај и локација .............................................................................................. 9
1.1.2. Геологија, хидрогеологија, природа ......................................................................................... 9
1.1.3. Климатски услови ....................................................................................................................10
1.1.4.Инфраструктура ......................................................................................................................11
1.1.5.Индустријски развој .................................................................................................................12
1.1.6. Становништво .........................................................................................................................13

1.2. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ................................................................... 15
2.ПРАВНИ ОКВИР ................................................................................... 19
2.1. АНАЛИЗА САДАШЊЕ ПРАКСЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ..................................................19
2.1.1. Одговорности у управљању отпадом ....................................................................................19
2.1.2. Национални прописи у области управљања отпадом ..........................................................22
2.1.3. Законодавство ЕУ у области отпада ....................................................................................29
2.1.4. Општински планови, стратегије и одлуке у области управљања отпадом ......................33

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
....................................................................................................................... 36
3.1.ПРОЦЕНА ОРГАНИЗАЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ОПШТИНИ ........................................................36
3.2. ПРОЦЕНА ОДГОВОРНОСТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ У ОПШТИНИ ..................................................37
3.3 ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „3.ОКТОБАР“ БОР .....................................................................40

4. ПОДАЦИ О ТИПОВИМА, КОЛИЧИНАМА И САСТАВУ
ОТПАДА ..................................................................................................... 43
4.1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОПУЛАЦИЈИ, БРОЈУ И СТРУКТУРИ ДОМАЋИНСТАВА ПОКРИВЕНИХ СИСТЕМОМ
САКУПЉАЊА ОТПАДА (КУЋЕ, ШКОЛЕ, ПРЕДУЗЕЋА, ОБЈЕКТИ, ЗДРАВСТВО) .............................................43
4.2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА – ГЕНЕРАТОРА ОТПАДА ...................................................................44
4.3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДЕПОНИЈА, ОДЛАГАЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИХ СКЛАДИШТА ОТПАДА .................47
4.4. ПРОЦЕНА КОЛИЧИНЕ И САСТАВА САКУПЉАНОГ ОПШТИНСКОГ ОТПАДА .........................................48
4.5. УСПОСТАВЉАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА О ОТПАДУ....................................................................................49
4.6. ЧВРСТИ ОТПАД СА ДИВЉИХ СМЕТЛИШТА .........................................................................................50
4.7. ПРОЦЕНА КОЛИЧИНЕ И САСТАВА ДРУГИХ СПЕЦИЈАЛНИХ ТОКОВА ОТПАДА .....................................50
4.8. ОПАСАН ОТПАД - ПОСТОЈЕЋА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОПАСНИМ ОТПАДОМ .................54

5. САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА ..................................... 55
5.1. ПРОЦЕНА ТРЕНУТНОГ СИСТЕМА ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ .......................................................55
5.2. ОПИС ТРЕНУТНИХ ПРОБЛЕМА КОЈИ СЕ ТИЧУ БРОЈА И СТРУКТУРЕ КОНТЕЈНЕРА ЗА САКУПЉАЊЕ,
ТРАНСПОРТНИХ ВОЗИЛА, СТАЊА У КОЈЕМ СЕ НАЛАЗЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА САКУПЉАЊЕ И
ТРАНСПОРТ ...............................................................................................................................................56

6. РЕЦИКЛИРАЊЕ ОТПАДА................................................................ 59
6.1. ПРОЦЕНА ТРЕНУТНЕ СИТУАЦИЈЕ У РЕЦИКЛАЖИ ...............................................................................59

1

6.2. ОПИС ПРИСУТНИХ КАПАЦИТЕТА (МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА, ПОСТРОЈЕЊА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ИЛИ
ПРИСУСТВО НЕОРГАНИЗОВАНИХ САКУПЉАЧА) .......................................................................................60

7. ДРУГЕ ОПЦИЈЕ ЗА ТРЕТМАН........................................................ 61
7.1. ПРОЦЕНА ДРУГИХ ОПЦИЈА ТРЕТМАНА (КОМПОСТИРАЊЕ, КОНТРОЛИСАНО ИЛИ НЕКОНТРОЛИСАНО
СПАЉИВАЊЕ) ............................................................................................................................................61

8. ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА ........................................................................ 62
8.1 ТРЕНУТНА ПРАКСА ДЕПОНОВАЊА (ЗВАНИЧНА ЛОКАЦИЈА ДЕПОНИЈЕ) ..............................................62
8.2.ИДЕНТИФИКАЦИЈА СТАТУСА ПОСТОЈЕЋИХ ДЕПОНИЈА ......................................................................67
8.3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НЕКОНТРОЛИСАНИХ ДИВЉИХ СМЕТЛИШТА НА ПЛАНИРАНОМ ПРОСТОРУ ......68

9.ИНДУСТРИЈСКИ, ОПАСАН И БИО-ХАЗАРДНИ ОТПАД ........ 69
9.1.ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ ПРАКСЕ У УПРАВЉАЊУ ОПАСНИМ ОТПАДОМ ПОРЕКЛОМ ИЗ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА КАО И ИЗ ИНДУСТРИЈЕ .........................................................................................69
9.1.1.Рударски и индустријски отпад - Опис стања .....................................................................69
9.2. УПРАВЉАЊЕ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ ...........................................................................................76
9.2.1. Ток медицинског отпада ........................................................................................................78
9.3 КЛАНИЧНИ ОТПАД ..............................................................................................................................83

10. ЦЕНЕ И ТРОШКОВИ САДАШЊЕГ САКУПЉАЊА ОТПАДА
....................................................................................................................... 85
10.1. ОПИС САДАШЊИХ ЕКОНОМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА, ЦЕНЕ, ТАКСЕ ...................................................85

11. ОПИС САДАШЊЕ СИТУАЦИЈЕ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
....................................................................................................................... 87
11.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋИХ МОГУЋНОСТИ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ..................................................................87
11.1.1. Идентификовање појединаца или организација у општини које користе или
рециклирају материјале из отпада ..................................................................................................87
11.1.2. Идентификација количина отпада који се депонује или спаљује у двориштима
појединаца...........................................................................................................................................87

12. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА У ОБЛАСТИ
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ .................................................................... 88
12.1. ПОСТОЈЕЋИ НЕДОСТАЦИ И НЕДОВОЉНОСТИ ...................................................................................88
12.2. МОГУЋНОСТИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ .......................................................................................................92

13. ПOTПУНА АНАЛИЗА ГЕНЕРАТОРА И КОЛИЧИНА И
ВРСТА ОТПАДА ...................................................................................... 96
13.1. КОЛИЧИНА ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА КОЈИ СЕ ПРОДУКУЈЕ У ДОМАЋИНСТВУ .....................96
13.2. КОЛИЧИНА ЧВРСТОГ ИНДУСТРИЈСКОГ ОТПАДА ПО ВРСТИ .............................................................96

II ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У
ОПШТИНИ БОР....................................................................................... 98
14. ПРИСТУП РЕГИОНАЛИЗАЦИЈИ................................................ 98
14.1. ФОРМИРАЊЕ РЕГИОНА – САРАДЊА И УДРУЖИВАЊЕ ОПШТИНА БОРСКОГ И ЗАЈЕЧАРСКОГ
УПРАВНОГ ОКРУГА....................................................................................................................................98
14.2. ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ....................................99
14.3. РЕГИОНАЛНА САНИТАРНА ДЕПОНИЈА ...........................................................................................101

2

15. ОЧЕКИВАНЕ ВРСТЕ, КОЛИЧИНЕ И ПОРЕКЛО УКУПНОГ
ОТПАДА ................................................................................................... 102
15.1. КРЕТАЊЕ ОТПАДА „ У‟‟ И „ИЗ‟‟ ОПШТИНЕ БОР – ПРОЦЕЊЕНЕ КОЛИЧИНЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ УЗЕТИ У
ОБЗИР КОД ПРОРАЧУНА ЗА РЕГИОНАЛНУ ДЕПОНИЈУ ..............................................................................102
15.2. ОЧЕКИВАНЕ - ПРОЦЕЊЕНЕ КОЛИЧИНЕ ОТПАДА У РЕГИОНУ .........................................................102

16. ЦИЉЕВИ КОЈЕ ТРЕБА ОСТВАРИТИ У ПРОЦЕСУ
УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ .................................................................. 104
16.1. ПРЕВЕНЦИЈА СТВАРАЊА ОТПАДА И РЕДУКЦИЈА ..........................................................................104
16.2.ПОНОВНА УПОТРЕБА, ОДНОСНО ПОНОВНО КОРИШЋЕЊЕ ПРОИЗВОДА ЗА ИСТУ ИЛИ ДРУГУ НАМЕНУ
................................................................................................................................................................106
16.3. УВОЂЕЊЕ РЕЦИКЛИРАЊА ОДНОСНО ТРЕТМАН ОТПАДА РАДИ ДОБИЈАЊА СИРОВИНЕ ЗА
ПРОИЗВОДЊУ ИСТОГ ИЛИ ДРУГОГ ПРОИЗВОДА.......................................................................................107

17. ПРОГРАМ И ПЛАН САКУПЉАЊА ОТПАДА......................... 108
17.1. ПЛАН САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ..................................................................108
17.1.1. Анализа потребног броја контејнера ................................................................................111
17.1.2. Анализа потребне механизације за сакупљање отпада ...................................................112
17.1.3. Оптималан број радника .....................................................................................................113
17.2. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА.....................................................114
17.3. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТВА .............................114
17.4. ПРОГРАМ СМАЊЕЊА КОЛИЧИНА БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА У КОМУНАЛНОМ
ОТПАДУ................................................................................................................................................115
17.5. ПРОГРАМ СМАЊЕЊА АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА У КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ ............116
17.6. ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА РУДАРСКИМ И ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ ....................118
17.7. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА ОСТАЛИХ ТОКОВА ОТПАДА ...................................................121
17.7.1. Истрошене батерије и акумулатори .................................................................................121
17.7.2. Отпадна уља ........................................................................................................................122
17.7.3. Отпадна возила ....................................................................................................................123
17.7.4. Отпадне гуме .......................................................................................................................123
17.7.5. Отпад од електричне и електронске опреме ....................................................................124
17.7.6. Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу ............................................................124
17.7.7. Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим супстанцама (POPs отпад)
...........................................................................................................................................................124
17.7.8. Медицински отпад ...............................................................................................................125
17.7.9. Отпад животињског порекла ............................................................................................125
17.7.10. Пољопривредни отпад .......................................................................................................126
17.7.11. Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода.......................................126
17.7.12. Грађевински отпад и отпад од рушења ..........................................................................126
17.7.13. Отпад који садржи азбест ..............................................................................................127
17.7.14. Отпад од експлоатације минералних сировина и отпад из енергетике ......................127
17.7.15. Отпад из индустрије титан диоксида ............................................................................127

18. ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА ЈАВНЕ СВЕСТИ О УПРАВЉАЊУ
ОТПАДОМ ............................................................................................... 128
18.1.СОЦИО-ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ .......................................................................................................128
18.2. РАЗВИЈАЊЕ ЈАВНЕ СВЕСТИ.............................................................................................................129

19. УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА РАЗДВАЈАЊА И РЕЦИКЛАЖЕ
ОТПАДА ................................................................................................... 131
19.1. ПРЕДЛОЗИ ЗА ПОНОВНУ УПОТРЕБУ И РЕЦИКЛАЖУ КОМПОНЕНАТА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА.........133
19.2. РЕЦИКЛАЖНО ДВОРИШТЕ ..............................................................................................................135

3

20. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА, ТРЕТМАН
ИЛИ ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ ПОДАТКЕ О
УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ........................... 137
20.1. ЛОКАЦИЈА ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ .....................................................................137

21. ТРАНСФЕР СТАНИЦА .................................................................. 138
21.1. ПРЕТОВАРНЕ СТАНИЦЕ ЗА ЛОКАЛНО САКУПЉАЊЕ У ОПШТИНИ ..................................................138
21.3.ЛОКАЦИЈА ТРАНСФЕР СТАНИЦА .....................................................................................................141
21.4.ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ ФОРМИРАЊА ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА РЕЦИКЛАЖНИМ ДВОРИШТЕМ
................................................................................................................................................................142

22. МЕРЕ САНАЦИЈЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА................................ 143
22.1. ПРЕПОРУКЕ ЗА САНАЦИЈУ СМЕТЛИШТА ........................................................................................143
22.1.1. Премештање (уклањање) дивљих депонија .......................................................................143
22.1.2. Делимична ремедијација дивље депоније ...........................................................................144
22.1.3. Потпуна ремедијација дивље депоније ..............................................................................145

23. ПРОЦЕНА ТРОШКОВА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА
ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ............................................................ 147
23.1. ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ СА РЕЦИКЛАЖНИМ ЦЕНТРОМ И
ШЕСТ ТРАНСФЕР СТАНИЦА НА ПРЕДЛОЖЕНОЈ ЛОКАЦИЈИ ......................................................................147
23.2. ФИНАНСИЈСКЕ МОГУЋНОСТИ ОПШТИНА И КОРИСНИКА ...............................................................147

24. ОДЛУКЕ, СПОРАЗУМИ, АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ
ОПШТИНА РЕАЛИЗОВАЛА ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ (ЛЕАП)................................................................................ 150
25. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ ПРИ СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА
СА РОКОВИМА И ДИНАМИКОМ СПРОВОЂЕЊИМА 153

4

I ТЕОРИЈСКЕ ПОСТАВКЕ
УВОД
Скупштна јединица локалне самоуправе доноси локални план управљања отпадом
којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са
Стратегијом управљања отпадом за период 2010 – 2019.године
Локални план управљања отпадом припрема служба надлежна за послове
управљања отпадом у сарадњи са другим органима надлежним за послове
привреде, финансија, заштите животне средине, урбанизма, као и са
представницима привредних друштава, односно предузећа, удружења, стручних
институција, невладиних и других организација које се баве заштитом животне
средине, укључујући и организације потрошача.
План управљања отпадом доноси се за период од 10 година, а поново се разматрају
сваких пет година, и по потреби ревидирају и доносе за наредних 10 година.
План садржи:
1) Очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;
 Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити
искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене планом;
 Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити
из других јединица локалне самоуправе;
 Очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у
друге јединице локалне самоуправе;
2) Циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже
отпада у области која је обухваћена планом;
3) Програм сакупљања отпада из домаћинства;
4) Програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;
5) Програм сакупљања комерцијалног отпада;
6) Програм управљања индустријским отпадом;
7) Предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног
отпада;
8) Програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у
комуналном отпаду;
9) Програм развијања јавне свести о управљању отпадом;
10) Локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада,
укључујући податке о урбанистичко-техничким условима;
11) Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за
поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;
12) Мере санације неуређених депонија;
13) Надзор и праћење планираних активности и мера;
14) Процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;
15) Могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе;
16) Рокове за извршење планираних мера и активности;
17) Друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.
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План мора да буде усаглашен са националним плановима у складу са законом.
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
У стратешком погледу област управљања чврстим комуналним отпадом је
дефинисана Националном стратегијом о управљању отпадом, коју је Влада
усвојила 2004. године. Она даје опште правце за развој и унапређење сектора у
складу са стандардима ЕУ, поставља основне принципе управљања отпадом који се
ослањају на Агенду 21, као и на повезане директиве и праксе ЕУ.
Национална стратегија представља базни документ који обезбеђује услове за
рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике. Стратегија, у
наредној фази мора бити подржана већим бројем имплементацијских планова за
прикупљање, транспорт, третман и одлагање контролисаног отпада. Такође,
стратегија разматра потребе за институционалним јачањем, развојем
законодавства, едукацијом и развијањем јавне свести. Исто тако, утврђивање
економских, односно финансијских механизама је неопходно за одржавање и
побољшање управљања отпадом, и да би се осигурао систем за домаћа и инострана
улагања у дугорочно одрживе активности.
Имплементацијом основних принципа управљања отпадом датих у стратешком
оквиру, тј. решавањем проблема отпада на месту настајања, принципу превенције,
одвојеном сакупљању одвојених материјала, принципу неутрализације опасног
отпада, регионалног решавања одлагања отпада и санације сметлишта,
имплементирају се основни принципи ЕУ у области отпада и спречава даља
опасност по животну средину и генерације које долазе.
Циљеви стратегије
Формулисани циљеви изражавају стратешки избор и главне приоритете Србије за
неколико следећих година. У исто време, они не спречавају активности које
проистичу из политике заштите животне средине. Стратешки циљеви су
представљени као дугорочна стратегија Републике.
Дугорочна стратегија земље у области заштите животне средине је побољшање
квалитета живота становништва осигуравањем жељених услова животне средине и
очувањем природе засноване на одрживом управљању животном средином.
Стратегија управљања отпадом:
 Одређује основну оријентацију управљања отпадом за наредни период, као
резултат развоја економије и индустрије;
 Одређује основну оријентацију управљања отпадом на бази стретешких
планова ЕУ;
 Одређује хијерархију могућих опција управљања отпадом;
 Усмерава активности у хармонизацији законодавства која је, услед тржишних
захтева, неизбежна у процесу приближавања законодавству ЕУ;
 Идентификује одговорности за отпад и значај и улогу власничког усмерења
капитала;
 Успоставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период;
 Одређује улогу и задатке појединим друштвеним факторима;
Имплементацијом стратегије постиже се:
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 Заштита и унапређење квалитета животне средине у целини и стања њених
чинилаца;
 Заштита здравља људи;
 Заштита изворишта питке воде;
 Имплементација принципа одрживог развоја и даља интеграција бриге о
животној средини у секторске политике;
 Побољшање образовања о заштити животне средине и развијање јавне свести;
 Примена економских принципа и развој економских приступа у све планове и
циљеве заштите животне средине.
Кључни кораци ка достизању одрживог развоја укључују:
 Јачање постојећих мера;
 Развој нових мера;
 Повећану интеграцију интереса за животну средину у остале секторске
политике;
 Прихватање веће појединачне одговорности за животну средину;
 Активније учешће јавности у процесима доношења одлука;
 Одрживи план управљања отпадом
Посебни циљеви у управљању отпадом су:
 Рационално коришћење сировина и енергије и употреба алтернативних горива
из отпада;
 Смањење опасности од депонованог отпада за будуће генерације;
 Ангажовање домаћег знања и домаћих економских потенцијала у успостављању
система упарављања отпадом;
 Имплементација ефикасније административне и професионалне организације;
 Осигурање стабилних финансијских ресурса и подстицајних механизама за
инвестирање и спровођење активности према принципима загађивач плаћа
и/или корисник плаћа;
 Имплементација информационог система који покрива све токове, количине и
локације отпада, постројења за третман, прераду и искоришћење материјала из
отпада и посторјења за одлагање отпада;
 Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања комуналног
отпада;
 Успостављање стандарда за третман отпада;
 Смањење, поново коришћење, рециклажа и регенерација отпада;
 Смањење опасности од отпада, применом најбољих расположивих техника и
супституцијом хемикалија који представљају ризик по животну средину и
здравље људи;
 Развијање јавне свести на свим нивоима друштва у односу на проблематику
отпада;
 Одрживо управљање отпадом;
Уз јаку подршку и финансијску помоћ ЕУ, Национална стратегија предвиђа
смањење броја депонија и њихову замену регионалним депонијама, изграђеним и
вођеним у складу са међународним стандардима.
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Усвојена је Стратегија управљања отпадом за период 2010 – 2019.године, која
представља надоградњу Националне стратегије из 2003. године.
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1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ

1.1. ТЕРИТОРИЈА И СТАНОВНИШТВО
1.1.1. Географски положај и локација
Општина Бор се налази на Североистоку Србије. Њена површина је 856 км2 а
степен насељености 67,2 становника по км2. Већи део територије је брдскопланински. На овом простору се налази 1 градско насеље (Бор), 4 приградска
насеља и 9 сеоских насеља, у којима је 2002.године живело 55 817 становника. На
подручју општине Бор има 19 катастарских општина. Највеће К.О. су Злот (228
км2), Кривељ (101 км2), Горњане (91 км2) и Брестовац (70 км2). Површине и
границе катастарске општине – (КО), утврђене су успостављањем земљишног
катастра у Србији. Подручја катастарских општина нису подложна честим
променама и представљају константне административно-статистичке јединице.
Граница Просторног плана општине (ППО) поклапа се са границама КО које
припадају општини Бор.
Предеоне карактеристике општине Бор (геоморфолошке, педолошке, хидролошке,
климатске и др.), исказане су кроз основну намену простора. У структури
коришћења укупног простора општине, укупно пољопривредно земљиште захвата
41.261ha или 48.3%, док шуме чине 38.639ha или 45,3% укупног простора општине.
Неплодно земљиште заузима 6,4% укупног подручја општине или 5.448ha. Велики
значај имају рударско-индустријске површине Рударско-топионичарског басена
(РТБ), не само са становишта коришћења земљишта већ и због еколошких,
пејзажних и других карактеристика.
Обрадиво пољопривредно земљиште има укупну површину од 30.766ha а пашњаци
10.495ha. У структури обрадивог и укупног пољопривредног земљишта највећи
значај имају њиве (17.014ha), ливаде (11.433ha) и пашњаци (10.014ha). Воћњаци
захватају површину од 1.595ha и виногради на 724ha.
1.1.2. Геологија, хидрогеологија, природа
Бор и околина по својим природним обележјима представљају једну од
најјинтересантнијих географских целина у Србији. Такве карактеристике има
захваљујући геолошком саставу, морфологији и геологији терена, климатским
условима и сложеном историјском развоју живог света.
Најважније природне вредности на територији општине су: разноврстан геолошки
састав настао седиментацијом, дејством тектонских појава и вулканизма, са рудним
богатством које је одредило развој овог простора, термоминералне воде и крашке
биогеографске појаве и др. Рељефни облици северне планинске зоне између Дели
Јована и Великог крша, источни део - зоне веначних планина Великог и Малог
крша и Голог крша са Столом, Горњанска висораван, зоне Црног врха, западно крашке зоне источног Кучаја (са површи Дубашница, клисуром Злотске реке,
кањоном Лазареве реке, са кањонима Микуљске реке, Демизлока и Појенске реке,
заштићених као споменик природе, планином Малиник, крашком хидрографијом
понорница, вртачама, пећинама и јамама међу којима Лазарева пећина и
Верњикица представљају најзначајнија природна добра), уз Водену пећину,
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Хајдучицу, Мандину пећину, Стојкову леденицу и др, централне брдовите зоне са
вулканским облицима и рудним лежиштима и јужне зоне у сливу Црног Тимока;
значајне су бројне палеовулканске купе, пре свега Тилва њагра, затим Тилва Мика,
Страхинова и Првулова чука и др, крашка и други видови шумске и друге
вегетације (храста, китњака, грабића и црног јасена, букве, јеле и др), флоре и
фауне (укључујући и ловну дивљач).
Подручје општине припада Тимочком магматском комплексу између Дели Јована
на истоку и Бељанице на западу, гравитирајући генерално ка северним сливовима
Пека и Млаве и јужном сливу Тимока.
Рудна лежишта јављају се готово на читавој територији општине (експлоатисано
Борско лежиште са северним и јужним наставцима, лежиште Мали Кривељ, зона
Церова река, зона Велики Кривељ, Злотска зона, зона Тилва Кумустаку, зона
Купиново, зона Пјатра Рош/Црвена река-Вања Жони и др.)
Термоминералне воде температуре од 32 до изнад 40°С и капацитета до 8,5
секундних литара заступљене су у Брестовачкој Бањи, а термоминерални извори
(непознатих карактеристика и издашности) јављају се и у Шарбановцу.
Најзначајније састојине аутохтоне вегетације чине шуме букве на вулканској и
кречњачкој подлози планинских простора. На нижим просторима заступљене су
састојине храста сладуна, цера и др. На подручју има реликтних и ендемских врста.
Од аутохтоне дивљачи има срне, дивље свиње, зеца, лисице, вука и др. Заступљена
су и станишта заштићених врста птица.
Шумско земљиште захвата 45% површине општине, односно 43098 ха. Од укупне
површине општине Бор, 86% је под изразитим антропогеним утицајем, а 14% је
простор очуване природе.
Основне карактеристике биодиверзитета су: флора, макрогљиве, фауна, подземна
фауна. Обновљиви природни ресурси и биодиверзитет су велики потенцијал
развоја и опстанка овог краја.
Укупан живи свет у ближој околини Бора (домет директног аеро- и хидро-загађења
од РТБ) готово је уништен или озбиљно угрожен и постоје озбиљни проблеми да се
он санира. Са удаљењем од басена стање се побољшава.
1.1.3. Климатски услови
Подручје општине Бор налази се између 43 степена 55‟ и 44 степена и 18‟ северне
географске ширине и 21 степена и 47‟ и 22 степена и 15‟ и 31‟ источне географске
дужине. Општина Бор се налази у централној зони Источне Србије, на подручју
Тимочког басена. Подручје општине Бор се са западне стране наслања на органке
Хомољских планина, са севера на падине планине Лишковац, на истоку се ослања
на Дели Јован, а јужну границу представља долина Црног Тимока. Северни део
општине захвата планина Велики Крш, а југоисточно планина Маљеник.
Општина Бор има умерено-континенталну семихумидну климу, са доминантним
западним и северозападним ветровима, уз знатно учешће источног ветра и високим
учешћем тишине, са хладнијим зимама и натпросечно већим снегом на планинама,
са просечно 500-800 мм падавина/годишње. Због интезивног развоја рударства,
металургије бакра и друге индустрија, неповољни агенси из ових делатности су,
захваљујући ружи ветрова, утицали на изложеност земљишта њиховом деловању, и
то највише КО Бор, Оштрељ, Кривељ, Слатина, Доња Бела Река.
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1.1.4.Инфраструктура
Општина Бор има 429km путева и сва насеља су саобраћајно добро повезана.
Сама општина Бор се састоји из градских саобраћајница дужине 85km, локалних
путева дужине 164km и сеоских саобраћајница дужине 123km. Градске
саобраћајнице су у дужини до око 74km под асфалтом а остатак је под туцаником.
Локални путеви су дужине до 46км под асфалтом, 48km од земљаног материјала, а
остатак под туцаником. Сеоски путеви су под асфалтом у дружини од 47km, 63km
под туцаником, а остатак је од земљиног материјала. Градске саобраћајнице су
преко 80% дужине урађене без завршног слоја од асфалт бетона, последњи слој је
бито шљунак, што битно скраћује век саобраћајница.
Топлификација у самом граду је добра. Проценат повезаних домаћинстава и
установа на систем централног грејања прелази 90%. Постоји једна топлана која
поседује три вреловодна котла од којих су два на угаљ а један на мазут. Систем је
предимензионисан, његова искоришћеност капацитета је 46%. У самом систему
постоје велики губици енергије које износе око 25% што је резултат старе мреже
топловода. Енергетска ефикасност система је око 80%. Стабилност система у раду
износи преко 97%.
Површина покривена системом јавне расвете у граду износи око 2.656.930m 2
односно 85% а у селима износи око 837.000m 2 односно 75 %. Индекс ефикасности
осветљења је око 20%.
У граду Бору постоје четири пијаце и то: мешовито робна пијаца на отвореном
(бувљак), сточна пијаца, зелена пијаца, и пијаца у НГЦ. Укупна површина свих
пијаца је 5897m 2 а под кровом је 2651m 2 што процентуално износи 45%.
Електроенергетска ситуација је добра у општини Бор. Постоје хидроцентрале у
Злоту и Борском језеру, термоелектрана-топлана у Бору а могуће је инсталирати
више мини-хидроцентрала на постојећим природним и вештачким водним
ресурсима (реке). Сва домаћинства су покривена електричном мрежом. Проблеми у
снабдевању – прекиди, променљива фреквенција, ниска волтажа...
Телекомуникација на територији општине Бор је доста развијена. Постављање
оптичког кабла омогућио је да око 70% корисника телефонских услуга користи
дигиталну централу која између осталог омогућује и лакше коришћење интернета.
Мобилна телефонија 063 и 064 мреже омогућила је и олакшала комуникацију на
скоро целом подручју општине Бор.
Постојећа изворишта за снабдевање водом града Бора и села Брестовац, Доња
Бела река, Злот, Кривељ, Оштрељ и Слатину су: Мрљиш (регионални водосистем),
Сурдуп, Кривељ и Злотска изворишта. Дужина водоводне мреже је приближно 200
km. Цевовод је димензија од 150-350. Материјал који је коришћен за цевовод је
ливено-гвоздене и азбест-цементне цеви (50 km). Покривеност у граду
водоводном мрежом је ≈ 100%, док у сеоском подручју које снабдева ЈКП
''Водовод'' водом покривеност је 92% домаћинстава. Не постоје никакви системи за
прераду воде. Губици воде износе до 40% и из године у годину се повећавају.
Неколико села нису повезана на градски водовод и то су: Бучје, Горњане, Лука,
Метовница, Шарбановци и Танда, имају своје локалне водоводе и на њих је
прикључено 18% локалног становништва. Квалитет воде је добар (97-99%).
Велике рестрикције су биле до прикључења регионалног водосистема Боговина, а
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данас се примењују искључиво при замућивању изворишта. Потрошња воде је
веома велика износи преко 1000 m 3/годишње по прикључку (због индустрије).
Канализациона мрежа је делом сепаратна (83%) а делом комбинована (17%).
Највећи профили су за атмосферску воду 800-1000, а за комуналну отпадну воду
је 400. Покривеност у самом граду је око 90-95%. Нису покривена нека подручја
на периферији града. Села немају канализацију и она користе сопствене септичке
јаме. Профили кроз које пролази канализациона вода нису добро димензионисани и
јављају се честа загушења. Не постоји никакав третман отпадне воде и она се
директно улива у речне токове са великим загађењем од самог града а посебно из
индустрије. У насељу Бањско поље постоје биодискови за пречишћавање
комуналне воде капацитета 2 x 500 ЕС, тако да индекс третмана отпадних вода
износи око 2.3-2.6% укупних отпадних вода.
1.1.5.Индустријски развој
Веома лоше стање животне средине у Бору и околини проузроковано је развојем
рударства и металургије РТБ без адекватних технолошко-еколошких перформанси.
Главни узроци и облици угрожавања животне средине су: рударство са
површинским коповима, одлагалиштима раскривке и флотацијским јаловиштима
којима се заузима пољопривредно земљиште и мења морфологија терена, уз
стварање индустријског отпада, загађење вода, земљишта и ваздуха; флотација
којам загађује воде; металургија са топионицом која загађује ваздух сумпордиоксидом и прашином са тешким металима и арсеном, стварајући индустријски
отпад, односно са погонима сумпорне киселине, електролизе и др. У којима се
стварају отпадне воде; индустријски објекти са фабрикама прераде метала, лак
жице и др. Које емитују прашину, органска једињења и стварају отпадне воде;
енергетски објекти са топланом-енерганом која емитује прашину, чађ, сумпордиоксид и др.; саобраћај који загађује ваздух и ствара буку; пољопривреда (у
мањем обиму) коришћењем пестицида и вештачког ђубрива, као и стварањем
отпада. Ваздух, посебно у граду, доминантно је угрожен сумпор-диоксидом,чија
концентрација је достизала вредности до 30 пута веће од дозвољених, зависно од
метеоролошких услова. Повећане концентрације метала у лебдећој прашини односе
се највише на арсен. Воде су угрожене у свим
водотоцима низводно од садржаја
3
РТБ и осталих индустрија (са 1,754.000 m отпадне воде из индустрије годишње),
а Борска река је индустријски колектор.
3
Водотокови су угрожени и комуналним отпадним водама (3,002.855 m отпадне
воде у граду годишње) које се упуштају без пречишћавања.
Очувани водотокови су само у западном и северном делу општине. Земљиште у
Бору и непосредној околини угрожено је садржајем бакра (који се највише
акумулира у корену биљака), посебно у катастарским општинама Оштрељ,
Слатина и Бучје, док је у осталим просторима близу граничних вредности. Отпад у
3
општини са 99,95% потиче од рударства и металургије, а осталих 0,05 % (51.732m
у 2003.) отпада на домаћинства (60%), индустрију (30%) и пољопривреду (10%).
Ризик од индустријских/хемијских удеса постоји првенствено код објеката РТБ
(флотација и флотацијских јаловишта В. Кривељ и Бор, погона Топионице, погона
за производњу кисеоника, погона електролитичке рафинације, погона сумпорне
киселине и средстава транспорта за превоз опасних материја), као и код два објекта
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у граду (хемијска индустрија “Станчић”и ливница “Гранд инжињеринг”).
Поред директне угрожености опасним хемијским материјама око 3.700 запослених
у РТБ, због близине РТБ посредно је угрожено становништво три градске МЗ
(Брезоник, Север и Стари градски центар) и три села (В. Кривељ, Оштрељ и
Слатина), а од два објекта у граду становништво МЗ Рудар и МЗ Слога. Према
анкети грађана општине главни проблеми животне средине рангирани су на
следећи начин: загађење ваздуха, загађење вода, загађење и заузимање земљишта,
као и здравље људи.
1.1.6. Становништво
Територија општине Бор се простире на 856 km2. На овом простору се налази 14
насеља (град Бор и сеоска насеља) у којима по попису из 2002. год. живи 55 817
становника. У селима је настањено 13 480 становника, а у граду је 42337
становника или 75,85% укупног становништва општине, што указују на висок
степен урбанизације простора и концентрацију укупног становништва у граду.
У централној зони општине, која је социоекономски и развојно најактивнија,
издвајају се приградска насеља: Кривељ, Оштрељ, Слатина и Брестовац. У
северном делу општинског простора су насеља Горњане и Танда, са недовољно
развијеним везама са Бором, лошијом комуналном опремљеношћу и знацима
развојне и демографске стратегије и депресије. У сливу Равне реке су насеља Лука,
Бучје Топла и Доња Бела Река. У јужном делу општине су насеља Злот,
Шарбановац и Метовница. Злот је друго по величини насеље у општини са
највећим атаром и широком зоном насељености.
Просечна величина насеља у 2002.години (искључујући Бор) је 1284
становника/насељу. Просечна густина насељености општине је ниска и износи 66
становника/km2 (2002.године).
Број пољопривредника старијих од 65 година је 15,8% или 3540 лица, што је знатно
повољније у односу на околне општине у Источној Србији.
Природно обнављање становништва
У периоду 1981 -1991., становништво општине се по основу природног прираштаја
повећало за 2409 лица, а у периоду 1991 -2001. година, смањило за 330 лица.
a) Миграције
У последњем међупописном периоду, миграције су у односу на природни
прираштај имале знатно већи утицај на смањење становништва (-3753:-330 лица), а
однос досељених и одсељених лица био је 3210 : 6963 (у периоду 1981 -1991,
6248 : 5243 до 2002).
b) Аутохтоно и мигрантско становништво
На подручју општине(2002.), досељено становништво је чинило 42,3% (23.589) од
укупног становништва. У Бору је учешће мигрантског и аутохтоног становништва
изједначено (50,1% : 49,9%), у Брестовцу је, такође уједначен (48% : 52%), а у
селима је знатно бројније аутохтоно становништво (82% : 18%). Најмање учешће
досељеног становништва имају Злот (10,7%) и Бучје (12,6%), а највеће Оштрељ
(24,8%) и Танда (27,7%).
c) Старосна и полна структура
На подручју општине(2002.), сва насеља су прешла праг демографске старости.
Град Бор је у стадијуму демографске старости (просечна старост 35-39), Брестовац,
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Злот и Слатина су у стадијуму дубоке демографске старости (40-43), а 10 села је у
стадијуму најдубље демографске старости (преко 43 год.).
У погледу полне структуре(2002.), на подручју општине однос жена и мушкараца је
изједначен (50,7% : 49,3%) и у Бору (50,5% : 49,5%) и Брестовцу (50,25% : 49,8%), а
у осталим насељима разлика је нешто већа (51,4% : 48,6%).
d) Функционални контигенти
Потенцијали предшколског контигента (0-6год.) износили су на подручју општине
2002.год. 3678 или 6,6% укупног становништва, а у основно-школском контигенту
(7-14год) 5301 тј. 9,5% укупног становништва.
У Бору је концентрисано 73,7% предшколског и 76,4% основно-школског
контигента, у приградском насељу Брестовац 4,5% и 5%, а у селима 26,3% и 23,6%.
Потенцијали општине у радно способном становништву(2002.год.) износили су за
жене (15-59год.) 17793 лица или 62,8% женске популације, а за мушкарце (1564год.) 19297 лица или 70,2&, при чему је у Бору концентрисано око три четвртине
(75,3%) од укупно радно способног становништва општине, и то 80% женског и
78% мушког.
Потенцијал женског фертилног становништва (15-49год.) на подручју општине
чини 13667 (48,7% укупног женског становништва). Концентрација жена у
фертилном добу у Бору са Брестовцем и осталим насељима била је у односу 81,3%
: 18,7%.
e) Активност, професионална структура и потенцијали становништва
У периоду од 1991-2002.године уочено је смањење удела активних (са 47,7% на
45,3%) и издржаваних (са 39% на 34,5%), а повећање удела лица с личним
приходом (са 13,3% на 20,0%).
Коефицијент искоришћености радног контигента на подручју општине, за укупно
становништво, износио је 68%, код мушкараца 74%, и жена 62%.
Пољопривредно становништво 2002. године, чинило је 3,8% укупног становништва
општине. Активно непољопривредно становништво чинило је већину радне снаге у
општини (93%) и то у Бору (99,8%), Брестовцу (98,3%) и сеоским насељима
(74,4%).
f) Формално образовање становништва
У 2002.год. на подручју општине Бор била су 1489 неписмена лица (3,2%) старија
од 15 година, од тога жене чине 85%. Неписмена популација концентрисана је у
сеоским насељима (6,9%; у Бору 1,9% и Брестовцу 2,2%).
g) Домаћинства
Број домаћинства општине Бор у сталном је порасту, у периоду 1948-2002., повећао
се са 10659 на 19120 (просечна годишња стопа 10,5%) и у Бору са 5225 на 14044
(стопа 17,0%), и Брестовцу са 925 на 966 (стопа 7,2%), а у осталим (сеоским)
насељима се смањио са 4938 на 4110 (стопа -3,4%). Просечан број чланова по
домаћинству на подручју општине смањен је са 3,3 у 1948. на 2,9 у 2002. години.
Однос броја чланова (2002) између домаћинстава у Бору, Брестовцу и сеоским
насељима је 2,8 : 3,1 : 3,3 члана.
Чиста пољопривредна домаћинства на подручју општине Бор чине 8-10%, уз
доминацију мешовитих домаћинстава.
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Табела 1: Процена броја становника за период до 2022.године
Подручје/насеље

Број становника

Индекс промена

Општина Бор

1981
56486

1991
59900

2002
55817

2012
54500

2022
57570

1991/1981
106.0

2002/1991
93.2

2012/2002
97.5

2022/2012
105.6

Бор
Брестовац
Бучје
Горњане
Д. Бела Река
Злот
Кривељ
Лука
Метовница
Оштрељ
Слатина
Танда
Топла
Шарбановац

35591
2121
970
1705
1157
4918
2026
849
1794
887
1253
567
211
2437

40668
3140
789
1446
1049
4280
1586
702
1569
798
1116
442
154
2161

39387
2950
666
1114
823
3757
1316
612
1331
654
921
350
100
1836

40500
2800
520
860
670
3270
1050
500
1120
550
780
250
60
1570

45250
3080
420
680
540
2820
840
400
960
450
640
170
30
1330

114,3
148,0
81,3
84,8
90,7
87,0
78,3
82,7
87,5
90,0
89,1
78,0
73,0
88,7

96,9
93,9
84,4
77,0
78,5
87,8
83,0
87,2
84,8
82,0
82,5
79,2
64,9
85,0

102,8
94,9
78,1
77,2
81,4
87,0
79,8
81,7
84,1
84,1
84,7
71,4
60,0
85,5

111,6
110,0
80,8
79,1
80,6
86,2
80,0
80,0
85,7
81,8
82,1
68,0
50,0
84,7

1.2. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Основна карактеристика привреде општине Бор је моноструктурност, с обзиром да
се досадашњи развој базирао на развоју рударства и металургије. Због водеће улоге
РТБ у друштвеном власништву (са учешћем у народном дохотку општине са 46,6%
и у запослености са 42,8%), запостављени су прерађивачки сектор и сектор услуга,
а још више приватни сектори занатства и пољопривреде. Погоршање услова
привређивања у последњих 18 год, застарела технологија, мали проценат бакра у
самој руди, осцилације цене бакра, недостатака обртних средстава и инвестиција у
нова рудна лежишта, спорих процеса реструктурирања и бројних безуспешних
покушаја приватизације РТБ-а Бор, као и изолација у протеклом периоду довели су
до битног смањења производње, губитака, реалног пада стандарда и куповне моћи
становништва, повећања незапослености, појаве вишкова радника, недефинисаних
власничких односа, запуштања инфраструктуре, нерешена питања санације раније
угоженог земљишта, вода и вегетације.
У оквиру општине Бор главни рударско-металуршки комплекс (неприватизовани
део РТБ који се бави вађењем и прерадом руде бакра) обухвата: Рудник бакра Бор
(површински копови В. Кривељ и Церово, подземни коп Јама и флотације В.
Кривељ, Бор и Јама – Брестовачка река) и Топионица и рафинација (са топионицом,
електролизом, ливницом бакра и легура, фабриком бакарне жице, интерном
енерганом и транспортом).
Комплекс прераде метала, који уз рударско-металуршки комплекс чини основни
привредно-индустријски потенцијал општине, обухвата следећа приватизована
предузећа: Фабрику опреме и делова, Фабрику лак жице, Фабрику абразива,
Фабрику полиестера и Фабрику вентила за пнеуматике.
Остала, претежно мања и приватна предузећа баве се хемијским производима,
прехрамбеним производима и грађевинарством.
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Најважнији индустријски капацитети и највећа предузећа на подручју општине Бор
су из РТБ Групе- “РББ” Рудници бакра Бор, “ТИР” Топионица и рафинација,
Фабрика лак жице, Фабрика опреме и делова, Фабрика полиестер фолија, Фабрика
абразива, Фабрика вентила за пнеуматике, “Кланица - Полет”, Штампарија “Бакар”,
“Борпласт”, ИНОС, “Станчић” Бор (производња пластичне амбалаже,
алуминијумских туба, козметике), “Албо” (алуминијумска столарија) и др.
ДОО “Станчић” Бор је приватно предузеће које се бави производњом пластичне
амбалаже, алуминијумских, пластичних и ламинатних туба и козметике за косу,
лице и тело. Предузеће је средње величине, упошљава око 150 радника. Предузеће
извози своје производе.
“Албо” ДОО Бор је приватно предузеће које се бави производњом алуминијумске
столарије и уградњом исте. У предузећу ради око 30 радника.
Развој малих и средњих предузећа и самосталних радњи је у овом периоду у
благом порасту, али је структура делатности која се у њима обавља неодговарајућа,
с обзиром да се претежан број приватних радњи и предузећа бави трговином и
угоститељством. Бржи развој МСП није био могућ због лошег стања привреде и
веома неповољних услова кредитирања. На територији општине егзистира хиљаду
субјеката који послују средствима у приватној својини. Делатности су им
различите, али су производња и услуге најмање заступљене и на најнижем степену
развоја. Општина Бор је спремна да у сарадњи са специјализованим предузећима и
институцијама за развој предузетништва из непосредног и ширег окружења
подржи оперативни програм помоћи микро предузећима којим ће се дефинисати
конкретни програми укључујући и адекватну обуку, динамика њихове реализације
и подстицајни механизми. Избор делатности које задовољавају наведене почетне
критеријуме је релативно широк и обухвата одгајивачке делатности, прерађивачке
делатности, занатство и личне услуге, домаћу радиност и друге.
Највећи број предузећа која се баве услугама лоциран је у Бору. Ранија друштвена
услужна предузећа приватизована су, уз регистровање већег броја нових, претежно
мањих приватних радњи. По задњим евиденцијама: - У делатности
саобраћаја
(превоз роба и путника, сервис возила), послује 9 предузећа и 134 радње
остварујући 12,1% народног дохотка општине; - Трговина, и поред већег броја
предузећа и радњи (претежно приватизованих и приватних), није достигла
просечан ниво јавног стандарда ни у општини ни у граду, учествујући у народном
дохотку општине са 14,4%; - Угоститељство са 9 предузећа и 86 радњи, знатно
заостаје у привредној структури општине, учествујући заједно са туризмом у
народном дохотку општине са 1,9%; - Делатностима занатства бави се у општини
9 предузећа и 187 занатских радњи (174 у Бору и 18 у Брестовцу, Злоту, Оштрељу,
Слатини и Шарбановцу).
Развијање малих и средњих предузећа постаје снага коју општина Бор треба да
искористи да би град имао своју економску будућност.
Јавне службе су са развојем привреде у Бору постигле завидан ниво за услове у
Србији, али је потребна обнова објеката уз заштиту животне средине. Веће потребе
односе се само на садржаје културе и забаве. У селима је, сем донекле просвете,
недовољан ниво свих јавних служби.
Образовање: Основно образовање организовано је у пет осмогодишњих школа у
Бору и три осмогодишње школе у ближем окружењу, уз две подручне
осморазредне и 13 подручних четвороразредних школа, уз школу за децу ометену у
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развоју, нижу музичку школу и др. Средње образовање заступљено је у гимназији,
машинско-електротехничкој школи, техничкој школи и економско-трговинској
школи, а високо образовање на техничком факултету (са студентским домом).
Здравствена заштита организована је у градским објектима опште болнице и дома
здравља (уз 4 апотеке), као и у здравственим станицама и амбулантама осталих
насеља.
Култура је заступљена у градским објектима Дома културе, Музеја рударства и
металургије и Народне библиотеке (са огранцима у пет оближњих села), док су
стари задружни домови у селима претежно запуштени. О социјалној заштити стара
се центар за социјални рад.
Рекреација, спорт и физичка култура у општини развијали су се паралелно са
његовим привредним развојем, првенствено као активности друштвеног стандарда
градског становништва. Ове активности су достигле натпросечан ниво за градове у
Србији, посебно по изграђености физичких садржаја, али са застојем привреде
бележе застој, као и одржавање њихових објеката.
Главни садржаји спорта и физичке културе лоцирани су у Бору (СПЦ “Младост”,
Стадион малих спортова Спортског савеза, постојећи фудбалски стадиони ФК
“Бор” и ФК “Рудар” уз изградњу нових за оба клуба, градско стрелиште СД
“Металац”, објекти у месним заједницама, објекти 3 средње и 5 основних школа).
Главне активности рекреације градског становништва Бора заступљене су у
његовој непосредној околини, првенствено на Борском језеру (купалиште и
спортски садржаји уз хотел “Језеро”, као и спортски садржаји у
оквиру
СЦ
Савача”), у Брестовачкој Бањи (балнеолошки објекти старог купатила и парк шума)
и на Црном врху (ски-лифт дужине 800 m са ски-стазом дужине 900 м).
Остали садржаји су: скромнији објекти у ванградским месним заједницама, бебилифт са ски-стазом од 150 m и полигон за обуку алпиниста на Столу, неуређене
излетничко-планинарске стазе и ловишта ЈП „Србијашуме” (затворено ловиште
Дубашница и отворено ловиште Злотске шуме) и ловачког друштва “Бакар”.
Потенцијале за развој рекреације, физичке културе и спорта јако ограничава
угроженост животне средине и природе.
Туристичка привреда у општини Бор представља значајан правац развоја и пут за
излазак из стања моноструктурне привреде. Полазећи од природних ресурса и
туристичко угоститељских објеката и капацитета, туризам може постати водећа
грана привреде уз активно ангажовање локалне самоуправе на обезбеђењу услова и
повољног амбијента за даљи развој и изградњу.
Постоје одлични туристички потенцијали; Борско језеро, Брестовачка бања,
Злотске пећине, Црни врх, као и могућности за развој сеоског туризма. То
представља алтернативни правац привредног развоја општине Бор.
Постоји потенцијал за развој дрвно-прерађивачке индустрије који би поспешио
привредни развој у самој општини, као и развијање производног и услужног
занаства.
Пољопривреда такође нуди велики потенцијал за развој општине Бор. Развијање
сточарства и воћарства даје све већи допринос економском опоравку општине Бор.
За развој пољопривреде на подручју општине Бор постоје повољни еколошки
услови, производне површине земљишта, довољна пољопривредна механизација и
изграђена инфраструктура које омогућавају, уз примену одговарајућих
агроекономских, еколошких и организационих мера, даље унапређење
пољопривредне производње.
17

Без обзира на тренутно стање у општини, богатство обновљивих и необновљивих
ресурса је велики потенцијал и снага општине Бор. Општина Бор има висок
проценат високостручног кадра у односу на укупан број становника. Постоји више
образовних и научно-истраживачких установа (Технички факултет, Институт за
рударство и металургију, и друге) чији је циљ да контролише рад, животне услове
као и њихово усавршавање и побољшање. Постоји партнерство у сва три сектора
(невладин, институције и привредни). Велика је заинтересованост међународних
организација за сарадњу са општином Бор у виду заштите животне средине и
економске сарадње. Велики број међународних донаторских организација укључује
се у израду студија тренутног стања у општини, а такође и у решавање истих.
Постоји и међународно регионално повезивање (припадност Еурорегиону) које даје
перспективу развоја у европским оквирима.

Слика 1: Панорама Општине Бор
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2.ПРАВНИ ОКВИР
2.1. АНАЛИЗА САДАШЊЕ ПРАКСЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
2.1.1. Одговорности у управљању отпадом
У сагласности са новоусвојеним Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“
36/09 и 88/10), одговорности и надлежности у управљању комуналним отпадом
подељене су између Републике, покрајине и локалне самоуправе, с тим што је
Република одговорна за доношење закона и подзаконских прописа, а локална
самоуправа је одговорна за спровођење закона и уређује и обезбеђује услове за
обављање и развој делатности управљања комуналним отпадом.
Субјекти надлежни за управљање отпадом јесу:
1. Република Србија; - министарство надлежно за животну средину и друга
надлежна министарства;
2. аутономна покрајина;
3. јединица локалне самоуправе;
4. Фонд за заштиту животне средине (у даљем тексту: Фонд);
5. Агенција за заштиту животне средине;
6. стручне организације за испитивање отпада;
7. невладине организације, укључујући и организације потрошача;
8. други органи и организације, у складу са законом.
Република Србија
Република Србија преко надлежних органа и организација обезбеђује управљање
отпадом на својој територији.
Министарство:
1) предлаже Влади Стратегију, као и појединачне националне планове
управљања отпадом;
2) координира и врши послове управљања отпадом од значаја за Републику
Србију и прати стање;
3) даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом, осим за планове
на територији аутономне покрајине;
4) издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте прописане овим законом;
5) води евиденцију о дозволама, сагласностима, потврдама и другим актима
које су издали други надлежни органи;
6) утврђује овлашћене организације у складу са овим законом;
7) врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом;
8) предузима друге мере и активности, у складу са међународним уговорима и
споразумима.
Аутономна покрајина
1) учествује у изради Стратегије и појединачних националних планова
управљања отпадом;
2) координира и врши послове управљања отпадом од значаја за аутономну
покрајину и прати стање;
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3) даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом на својој
територији;
4) издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте у складу са овим законом,
води евиденцију и податке доставља министарству;
5) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом на својој територији у
складу са овим законом;
6) врши и друге послове утврђене законом.
Аутономна покрајина својим актом одређује органе надлежне за обављање
наведених послова који се обављају као поверени послови.
Јединица локалне самоуправе
1) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о
његовом спровођењу;
2) уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно
инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом;
3) уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно
инертним и неопасним отпадом, у складу са законом;
4) издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са овим законом, води
евиденцију и податке доставља министарству (поверени послови);
5) на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје
мишљење у поступку издавања дозвола у складу са овим законом;
6) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим
законом (поверени послови);
7) врши и друге послове утврђене законом.
Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за
обављање наведених послова.
Фонд
обавља послове у вези са финансирањем припреме спровођења и развоја програма,
пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и
унапређивања животне средине, као и коришћења обновљивих извора енергије.
Фонд финансира акционе и санационе планове, односно програме, пројекте и друге
инвестиционе и оперативне активности из области управљања отпадом, а нарочито:
изградњу постројења за управљање отпадом; санацију одлагалишта отпада;
санацију одлагалишта опасног отпада; унапређење организације управљања
отпадом; управљање посебним токовима отпада; увођење одвојеног сакупљања
отпада; смањивање настајања отпада и искориштавање вредних својстава отпада;
подстицање
развоја
прерађивачких
капацитета;
подстицање
тржишта
рециклираних материјала. Фонд финансира израду и имплементацију регионалних
планова управљања отпадом; развој информационог система за управљање
отпадом; додељује помоћ у развоју и примени нових технологија за третман
отпада; обезбеђује додатне изворе финансирања; подржава и спроводи и друге
активности неопходне у процесу унапређивања система управљања отпадом.
Агенција за заштиту животне средине
Агенција за заштиту животне средине води и ажурира базу података о управљању
отпадом у информационом систему заштите животне средине, у складу са законом
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којим се уређује заштита животне средине. У оквиру посебних токова отпада
Агенција прикупља податке од лица која врше сакупљање, складиштење и третман
свих категорија отпада из ове групе у складу са законом. Са аспекта праћења стања
у управљању комуналним отпадом и реализације регионалних или локалних
планова Агенција прикупља податке о реализацији наведених планова. У Агенцији
се прикупљају и подаци из регистара издатих дозвола које установљавају и воде
надлежни орган за издавање дозволе и податке из регистра достављају Агенцији.
Агенција прикупља извештаје о управљању амбалажом и амбалажним отпадом од
произвођача, увозника, пакера/пунилаца и испоручилаца, оператера и др
произвођача, увозника, пакер/пунилаца и испоручилаца о количинама амбалаже и
амбалажног отпада и успоставља и води регистар о количинама и врстама
амбалаже и амбалажног отпада. На основу ових података у Агенцији се саставља и
објављује сваке године извештај о количини произведене, увезене и извезене
амбалаже и управљању амбалажним отпадом.
Стручне организације за испитивање отпада
Испитивање отпада врши се ради класификације отпада за:
1) прекогранично кретање;
2) третман отпада;
3) одлагање отпада.
Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица која су
овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су
акредитована (акредитована лабораторија), у складу са законом.
Карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који према
пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада из
домаћинства.
Стручне организације и друга правна лица издају извештај о испитивању отпада.
Овлашћење за испитивање отпада
Захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада министарству може поднети
стручна организација, односно акредитована лабораторија.
Уз захтев се прилаже следећа документација:
1) списак радника који раде на пословима испитивања отпада, са врстом и
степеном стручне спреме, односно научним звањем;
2) списак опреме са евиденционим бројем;
3) број и намена просторија (скица и др);
4) списак параметара испитивања;
5) списак метода које се примењују за одговарајућа испитивања;
6) акт о акредитацији.
Овлашћење се издаје решењем министра на период од четири године и може се
обновити.
Овлашћење за испитивање отпада министар одузима ако се накнадно утврди да
овлашћена стручна организација не испуњава прописане услове или се утврди да је
овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података.
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2.1.2. Национални прописи у области управљања отпадом
Законодавно-правни и институционални оквир заштите животне средине има своје
упориште у Уставу Републике Србије којим се утврђује право грађана на здраву
животну средину, као и дужност грађана да штите и унапређују животну средину у
складу са законом. Управљање отпадом уређено је великим бројем прописа.
Прописи који су донети у СРЈ примењују се као републички прописи до доношења
нових, у складу са Уставном повељом и законом о њеном спровођењу. Важећим
прописима је област управљања отпадом парцијално уређена (зависно од врсте и
својстава отпада), прописане су мере заштите животне средине од штетног дејства
отпада, а надлежност подељена између републичких органа и органа локалне
самоуправе.
До сада примењиван законски оквир за заштиту животне средине уведен је у
Републику Србију 2004. године Законом о заштити животне средине, Законом о
стратешкој процени утицаја на животну средину, Законом о процени утицаја на
животну средину и Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања.
Скупштина Србије усвојила је нови сет од 17 закона из области заштите животне
средине („Сл гласник РС“ број 36/09 од 15.05.2009. године), које прати велики број
подзаконских аката.
Важећи прописи у Републици Србији који регулишу управљање отпадом:
Општи прописи
1. Устав Републике Србије (“Службени гласник РС”, број 98/06). Чланом 74.
Устава дефинисано је да свако има право на здраву животну средину и на
благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако је дужан да чува и
побољшава животну средину.
2. Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС”, број 66/91, 83/92,
53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 135/04 и 36/09). Овим законом уређује се интегрални
систем заштите природе и животне средине којим се обезбеђује остваривање
права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос
привредног развоја и животне средине у Републици; уређује мере превенције и
поступке који се односе на испуштање загађујућих материја у ваздух, воду и
земљиште а у циљу унапређења, заштите и очувања животне средине, дефинише
опасне, отпадне и штетне материје (гасовите, течне или чврсте) настале у процесу
производње, при употреби, промету, превозу, складиштењу и чувању које могу
својим особинама и хемијским реакцијама угрозити живот и здравље људи или
животну средину; одређује начин поступања и начин одлагања отпадних
материја, посебно комуналног отпада и опасног отпада; као и обавезе и
одговорности свих субјеката, начин и поступање при предузимању одређених
делатности ових субјеката;
3. Закон о изменама и допунама закона о заштити животне средине(“Службени
гласник РС”, број 36/09).
4. Закон о стратешкој процени утицаја (“Службени гласник РС”, број 135/04).
Овим законом уређују се услови начин и поступак вршења процене утицаја
одређених планова и програма на животну средину ради обезбеђивања заштите
животне средине и унапређења одрживог развоја интегрисањем основних начела
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заштите животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма,
прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на
животну средину друге државе, надзор и друга питања од значаја за процену
утицаја на животну средину.
5. Закон о процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број
36/09). Овим законом уређује се поступак процене утицаја за пројекте који могу
имати значајне утицаје на животну средину, садржај студије о процени утицаја на
животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности,
прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати значајне утицаје на
животну средину друге државе, надзор и друга питањаод значаја за процену
утицаја на животну средину.
6. Закон о изменама и допунама закона о процени утицаја на животну средину
(“Службени гласник РС”, број 36/09).
7. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
(“Службени гласник РС”, број 135/04). Овим законом уређују се услови и
поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу
имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или матерјална
добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за
спречавање и контролу загађивања животне средине.
Закони који директно уређују област управљања отпадом
1. Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10). требало би
да се успостави интегрисано управљање отпадом, од његовог настанка, преко
сакупљања, транспорта, складиштења и третмана до коначног одлагања.
Уређени су и сложени системи примене савремених принципа класификације
отпада, организација управљања отпадом, дозволе за управљање отпадом,
прекогранично кретање отпада, извештавање о отпаду и финансирање
управљања отпадом. Закон обезбеђује и осигурава услове за смањење настајања
отпада, посебно развојем чистих технологија и ефикасним коришћењем
природних богатстава. Законом се стварају предуслови и уређују механизми за
поновну употребу и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из
отпада, коришћење отпада као енергента, као и правилно одлагање отпада.
Локална самоуправа је, по закону, надлежна у поступању са отпадом који нема
својства опасног отпада.
2. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени гласник РС”, број
36/09); успостављају се стандарди заштите животне средине које амбалажа мора
да испуњава. Успостављају се услови интегрисаног управљања амбалажом и
амбалажним отпадом и то од настанка амбалаже, преко њеног сакупљања,
транспорта, складиштења, третмана, поновне прераде, односно рециклаже,
искоришћавања у енергетске сврхе, до коначног одлагања. Уређују се врсте
амбалаже и амбалажног отпада, планирање управљања и надлежности у
управљању тим отпадом и издавање дозволе за управљање амбалажом и
амбалажним отпадом.
Иако се одредбе овог закона не односе директно на функционисање локалних
самоуправа у Републици Србији, решења предвиђена овим законом имаће велики
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утицај на рад Јавних комуналних предузећа која се баве управљањем отпадом на
локалном нивоу. Очекује се да Јавна комунална предузећа (при реструктуирању)
преузму велики део надлежности оператера система управљања амбалажним
отпадом, односно правног лица које управља постројењем, контролише га, или је
овлашћено за доношење економских одлука у области управљања амбалажним
отпадом и на чије се име издаје дозвола за управљање амбалажним отпадом. Од
велике је важности да локалне самоуправе израде План управљања амбалажним
отпадом, који је један од услова за добијање права и дозвола за управљање
амбалажним отпадом на тржишту.
3. Закон о комуналним делатностима (“Службени гласник РС”, број 16/97,
42/98) одређује комуналне делатности и уређује опште услове и начин њиховог
обављања, омогућава организовање и обављање комуналних делатности за две
или више општина, односно насеља, под условима утврђеним законом и
споразумом скупштина тих општина; дефинише да комуналним делатностима
припада и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода и
одржавање депонија, те даје овлашћење општини да у складу са овим законом
уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и њиховог
развоја др.
Други сродни закони и прописи који индиректно уређују управљање отпадом
1. Закон о хемикалијама (“Службени гласник РС”, број 36/09).
2. Закон о превозу опасних материја ("Службени лист СФРЈ", број 27/90, 45/90,
Сл. лист. СРЈ, број 24/94, 28/96, 21/99, 44/99 и 68/02) којим се уређују услови
под којима се врши превоз опасних материја и радње које су у вези са тим
превозом.
3. Закон о промету експлозивних материја (“Службени лист СФРЈ“, број 30/85,
6/89, 53/91, “Службени лист СРЈ”, број 24/94).
4. Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима
(“Службени гласник СРС“, број 44/77, 45/85, 18/89, “Службени гласник РС”,
број 53/93, 67/93, 48/94).
5. Закон о потврђивању Базелске конвенције о прекограничном кретању
опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ - Међународни
уговори”, број 2/99) обезбеђује међународно усаглашене механизме и
инструменте за контролу прекограничног кретања отпада;
6. Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, број 36/09) којим се
уређује управљање квалитетом ваздуха и одређују мере, начин организовања и
контрола спровођења заштите и побољшања квалитета ваздуха као природне
вредности од општег интереса која ужива посебну заштиту.
7. Закон о заштити природе (“Службени гласник РС“, број 36/09) којим се
уређује заштита и очување природе, биолошке, геолошке и предеоне
разноврсности као дела животне средине.
8. Закон о водама (“Службени гласник РС”, број 46/91, 53/93, 67/93, 48/94,54/96)
прописује за које објекте су потребни водопривредни услови и водопривредна
сагласност у које спадају и индустријски објекти из којих се испуштају отпадне
воде у површинске и подземне воде или јавну канализацију, уређује обавезу
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изградње постројења за пречишћавање отпадних вода и објеката за одвођење и
испуштање отпадних вода, укључујући индустријске и комуналне депоније.
9. Закон о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”,број
49/92,53/93, 67/93, 48/94, 46/95, 54/96, 14/00) уређује заштиту земљишта, као и
услове за издавање одобрења за експлоатацију минералних сировина и
одлагање јаловине, пепела и шљаке и других отпадних и опасних материја на
пољопривредном
земљишту
и
прописује
обавезу
рекултивације
пољопривредног земљишта које је коришћено за одлагање јаловине, пепела и
шљаке или других отпадних материја.
10. Закон о рударству (“Службени гласник РС”, број 44/95, 85/05, 34/06), којим се
прописује да је за добијање одобрења за експлоатацију потребан и пројекат
рекултивације деградираног земљишта, прописује обавеза предузећа да у току и
по завршеним радовима на експлоатацији минералних сировина изврши
рекултивацију земљишта у свему према пројекту рекултивације и да предузме
друге мере заштите земљишта на коме су се изводили радови.
11. Закон о геолошким истраживањима (“Службени гласник РС”, број 44/95,
101/05) уређује услове и начин извођења геолошких истраживања.
12. Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, број 72/09) од
31.08.2009. уређује услове и начин планирања и уређења простора, услове и
начин уређивања и коришћења грађевинског земљишта и изградње и употребе
објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски
надзор; друга питања од значаја за уређење простора, уређивање и коришћење
грађевинског земљишта и за изградњу објеката;
13. Закон о здравственој заштити животиња (″Сл. гласник РС″, бр. 37/91, 0/92,
33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/00) уређује мере спречавања
појаве и ширења заразних болести и здравствене заштите животиња, као и
услове и начин нешкодљивог уклањања животињских лешева.
14. Закон о здравственој заштити (“Службени гласник РС”, број 107/05).
15. Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине
(“Службени гласник РС”, број 6/02) одређује надлежности аутономне
покрајине, нарочито у областима у којима Република уређује систем, као што су
области: културе, образовања, здравствене заштите, санитарног надзора,
заштите и унапређење животне средине, урбанизма, грађевинарства, привреде и
приватизације, рударства и енергетике, пољопривреде, шумарства и др.
16. Закон о локалној самоуправи 129/07) уређује права и дужности јединице
локалне самоуправе утврђене Уставом, законом, другим прописом и статутом
(изворни делокруг и поверени послови), као што су доношење програма развоја,
урбанистичких планова, буџета и завршних рачуна; уређење обављања
комуналних делатности (одржавање чистоће у градовима и насељима,
одржавање депонија...); обезбеђење организационих, материјалних и других
услова за обављање комуналних делатности; старање о заштити животне
средине; дефинише и начин финансирања ЈЛС и то из изворних јавних прихода
општине и уступљених јавних прихода Републике (локалне комуналне таксе,
накнада за заштиту животне средине, приходи од концесионе накнаде за
обављање комуналних делатности и др.) дефинише могућност сарадње и
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удруживања ЈЛС ради остваривања заједничких циљева,планова и програма
развоја, као и других потреба од заједничког интереса.
17. Закон о концесијама (“Службени гласник РС”, број 22/97, 25/97 и 55/03)
18. Закон о приватизацији (“Службени гласник РС”, број 38/01 и 18/03)
19. Закон о приватним предузетницима (″Сл.гласник СРС″, бр.54/89, 9/90 и ″Сл.
Гласник РС″, бр.46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 35/02) уређује услове и
поступак за почетак обављања одређених делатности за које предузетник
прибавља одговарајуће доказе и документацију као и акт надлежног органа о
утврђивању испуњености прописаних услова у погледу безбедности и заштите
здравља, заштите на раду, заштите животне средине, санитарно-хигијенских и
здравствених услова и опремљености, као и других прописаних услова пре
отпочињања обављања делатности .
20. Закон о потврђивању Конвенције о доступности информација, учешћу
јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима
заштите животне средине (“Службени гласник РС”, број 36/09)
21. Закон о Фонду за заштиту животне средине (“Службени гласник РС”, број
72/09) којим се уређује положај, послови, организација, приходи, намена и
начин коришћења средстава, као и друга питања од значаја за рад Фонда.
22. Закон о лековима и медицинским средствима (“Службени гласник РС”, број
84/04 и 85/05) уређује поступање са лековима и медицинским средствима.
23. Закон о националним парковима (“Службени гласник РС”, број 39/93, 44/93,
53/93, 67/93 и 48/94) којим се забрањује депоновање комуналног и
индустријског отпада, радиоактивних и других опасних материја на простору
националног парка.
24. Закон о санитарном надзору (“Службени гласник РС”, број 34/94, 25/96 и
125/04), уређује санитарне услове за локацију на којој се планира изградња
објеката индустрије, одлагања отпада и испуштања отпадних вода.
25. Закон о шумама (“Службени гласник РС”, број 46/91, 83/92, 53/93, 54/93, 60/93,
67/93, 48/94 и 54/96)
26. Закон о ветеринарству (“Службени гласник РС”, број 91/05). По овом закону
општина је надлежна за збрињавање напуштених паса и сакупљање
животињских лешева и њихов транспорт до локације коју одређује Република.
27. Закон о просторном плану Републике Србије (“Службени гласник РС”, број
13/96, 61/05)
28. Закон о заштити од јонизујућег зрачења и о нуклеарној сигурности
(“Службени гласник РС”, број 36/09)
29. Закон о производњи и промету опасних материја (“Службени лист СРЈ”,
број 15/95, 28/96 И 37/02)
30. Закон о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник
РС”, број 125/04)
31. Закон о општем управном поступку(“Службени лист СРЈ”, број 33/97 и
31/01)
32. Закон о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 116/08)
33. Царински закон (“Службени гласник РС”, број 76/03)
34. Порески закони Републике Србије
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35. Закон о заштити на раду (“Службени гласник РС”, број 42/91, 53/93, 67/93,
48/94 и 42/98)
36. Закон о потврђивању Ротердамске конвенције о поступку давања сагласности
на основу претходног обавештења за одређене опасне хемикалије и пестициде у
међународној трговини са изменама и допунама („Сл гласник РС“ број 36/09“)
и други закони.
Остала правна акта од значаја за област управљања отпадом
1. Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређења депонија
отпадних материја (“Службени гласник РС”, број 54/92).
2. Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних
материја (“Службени гласник РС”, број 12/95).
3. Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних
сировина (“Службени. гласник РС”, број 55/01).
4. Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају
(“Службени. гласник РС“, број 53/2002).
5. 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.60/09.)
6. Уредба о одређивању појединих врста отпада које се могу увозити као
секундарне сировине ("Службени гласник РС", бр.60/09.)
7. Уредба о управљању отпадним уљима ("Службени гласник РС", бр.60/08.)
8. Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово
попуњавања ("Службени гласник РС", бр.72/09.)
9. Правилник о обрасцу докумената о кретању опасног отпада и упутству за
његово попуњавања ("Службени гласник РС", бр.72/09)
10. Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање
дозволе за увоз, извоз и транзит отпада ("Службени гласник РС", бр.60/09)
11. Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за
управљање амбалажним отпадом „Службени гласник РС“, број 76/2009.
12. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се
заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала
„Службени гласник РС“, број 70/2009.
13. Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану
робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и
испоручилац није дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом
„Службени гласник РС“, број 70/2009.
14. Правилник о врсти амбалаже са дугим веком трајања „Службени гласник РС“,
број 70/2009.
15. Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа са
примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе
на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет
„Службени гласник РС“, број 70/2009.
16. Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се
обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и
привремено складиштење „Службени гласник РС“, број 70/2009.
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17. Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова,
кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним
компонентама, изузецима од примене и року за примену граничних вредности,
„Службени гласник РС“, број 70/2009.
18. Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и
одлагање отпада ("Службени гласник РС", бр.72/09.)
19. Правилник о начину уништавања лекова, помоћних лековитих средстава и
медицинских средстава ("Службени гласник СРЈ", број 16/94 и 22/94)
20. Правилник о начину уништавања неупотребљивих отрова и амбалаже која је
коришћена за паковање отрова и о начину повлачења отрова из промета
(„Службени лист СФРЈ", бр.07/83)
21. Правилник о документацији која се подноси уз захтев за издавање дозволе за
увоз, извоз и транзит отпада (“Службени лист СРЈ”, број 69/99).
22. Правилник о граничним вредностима емисија, начину и роковима мерења и
евидентирања података (“Службени гласник РС“, број 30/97, 35/97).
23. Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије,
критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података
(“Сужбени.гласник РС“, број 54/92, 30/99).
24. Правилник о ближим условима које морају да испуњавају стручне организације
које врше мерења емисије и имисије (“Службени. гласник РС“, број 5/02).
25. Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од
загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање
последица (“Службени гласник РС“, број 60/94).
26. Правилник о начину нешкодљивог уклањања и искоришћавања животињских
лешева ("Службени гласник СРС", број 7/81).
27. Правилник о условима које морају испуњавати објекти у којима се врши
нешкодљив уклањање и прерада животињских лешева, кланичких конфиската и
крви ("Службени гласник СРС", број 7/81).
28. Правилник о опасним материјама у водама ("Службени гласник
Социјалистичке Републике Србије", број 31/82).
29. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће (“Службени лист СРЈ”, број
42/98 и 44/99).
30. Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу
воде за пиће (“Службени лист СФРЈ”, број 33/87).
31. Правилник о начину одређивања и одржавања зона и појасева санитарне
заштите објеката за снабдевање водом за пиће ("Службени гласник
Социјалистичке Републике Србије", број 33/78).
32. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода
("Службени гласник Социјалистичке Републике Србије", број 47/83 и 13/84).
33. Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту
и води за наводњавање и методама њиховог испитивања (“Службени гласник
РС”, број 23/94).
34. Правилник о техничким и санитарно-хигијенским условима које морају
испуњавати организације удруженог рада које се баве прометом отрова
(„Службени гласник СФРЈ“, број 9/86);
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35. Правилник о критеријумима за разврставање отрова у групе и о методама за
одређивање степена отровности појединих отрова (“Службени лист СФРЈ“,број
79/91).
36. Правилник о смештају и држању уља за ложење (“Службени лист СФРЈ“,број
45/67).
37. Правилник о методологији за израду интегралног катастра загађивача, којим се
прописује методологија за израду интегралног катастра загађивача, као и врста,
начин, класификација и рокови достављања податка (“Службени гласник РС”,
број 94/07).
38. Правилник о садржини захтева за одлучивање о потреби израде студије утицаја
и садржају захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05);
39. Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 69/05), којим се ближе прописује садржина
студије о процени утицаја на животну средину.
40. Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 114/08);
41. Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање
животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања
накнаде ("Службени гласник РС", број 113/05).
42. Уредба о мерилима и критеријумима за повраћај, ослобађање и смањење
плаћања накнаде за загађивање животне средине ("Службени гласник РС",број
113/05).
43. Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана
дозвола ("Службени гласник РС", број 84/05).
44. Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења
или активности прописаним условима ("Службени гласник РС", број 84/05)
45. Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за
примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности
емисија у интегрисаној дозволи ("Службени гласник РС", број 84/05).
46. Уредба о заштити природних реткости ("Службени гласник РС", број 50/93 и
93/93)...
2.1.3. Законодавство ЕУ у области отпада
Директива Савета 75/442/ЕЕЦ о отпаду (Оквирна директива)
 Основа за ову Директиву је Стратегија ЕУ о отпаду. Од земаља чланица се
захтева да установе интегралну и адекватну мрежу постројења за одлагање,
узимајући у обзир најбоље расположиве технологије које не укључују
превелике трошкове у одлагању отпада. Земље чланице треба да израде планове
за управљање који узимају у обзир, количине и порекло отпада који треба
третирати или одложити, опште техничке захтеве, све специјалне аранжмане
који се односе на све специфичне отпаде, и одговарајуће локације и постројења
за одлагање. Компаније или установе које складиште, третирају, или одлажу
отпад за друго лице, морају обезбедити овлашћење од надлежних органа које се
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односи посебно на врсте и количине отпада који треба да буде третирани,
опште техничке захтеве и предострожности које треба да буду предузете.
 Директива установљава оквир за управљање отпадом у ЕУ и хијерархију отпада
(превенцију или смањење производње отпада и његове штетности,
искоришћење отпада, укључујући рециклажу, поновно коришћење или
коришћење отпада као горива). Принцип "загађивач плаћа" се примењује на
одлагање отпада да би се осигурало да су трошкови одлагања отпада, створени
од произвођача отпада или од власника отпада, који отпад носи на сакупљање
или одлагање. Системи за бележење података и извештавање морају бити
установљени ради прибављања података о називу, адреси, врсти и количини
отпада који се третира, за свако постројење за одлагање опасног отпада,
посебно.
Директива Савета 99/31/ЕЦ о депонијама отпада
 Директива садржи и мере заштите воде, тла и ваздуха кроз примену сакупљања
и пречишћавања процесних вода и сакупљања затим низ општих критеријума
за одређивање локације депонија и коришћења депонијског гаса уз обнављање
енергије. Уколико се гас не користи за производњу енергије он се мора
сагоревати ради спречавања његове емисије у атмосферу. Такође, за све класе
депонија захтева се покривање површине депоније слојем дебљине веће од 1 м,
затим мерење и праћење одређених радних параметара и забрана илегалног
одлагања отпада.
 У овом члану је прописано да се забрањује заједничко одлагање, инертног,
опасног и комуналног отпада.
 За сва захтевана мерења директивом се прописују и временски периоди када се
она морају спровести у току периода рада депоније као и после њеног
затварања.
Директива Савета 94/62/ЕЦ о амбалажи и амбалажном отпаду
Директива 94/62/ЕЦ имплементира стратегију ЕУ о амбалажном отпаду. Она има
за циљ да усклади националне мере за управљање амбалажним отпадом, да смањи
утицаје отпада од амбалаже на животну средину на минимум.
Директива захтева од Земаља ћланица да успоставе системе за прикупљање
враћање, и коришћење амбалаже прописује:
 спречавање стварања амбалажног отпада, затим поновну употребу амбалажа и
крајње одлагање таквог отпада сведе на минимум.
 да се врши прерада и рециклажа амбалажног отпада, енергетско спаљивање, као
и органска рециклажа и одлагање;
 да се установи систем гаранција за повраћај употребљене амбалаже и
амбалажног папира.
 Установљени циљеви као то су искоришћење и рециклажа треба да буду
достигнути у року од пет година од усвајања и имплементације законодавства
земаља чланица. Један од битнијих елемената ове Директиве је промовисање
"одговорности производа".
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Дирецтиве 84/631/ЕЕЦ о надзору и контроли прекограничног кретања опасног
отпада у ЕУ
Директива захтева:
 прописивање упутстава која треба да буду примењена у случају било које
опасности или акцидента.
 да се мора спровести ревизија садржаја прописаног пратећег документа;
 обезбеђење посебних услова који се односе на паковање и означавање;
 подешавање примењених поступака који се односе на слање нотификације у
случају да власник опасног отпада намерава да га транспортује преко границе у
другу државу;
Директива 96/61/ЕЕЦ о интегралној превенцији и контроли загађења
Директива 97/11/ЕЦ којом се мења и допуњује Директива 87/337/ЕЕЦ о
процени утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну средину
Директива 2001/42/ЕЦ о процени утицаја одређених планова и програма на
животну средину
Посебни токови отпада Директива Савета 91/157/ЕЕЦ о батеријама и
акумулаторима који садрже опасне супстанце
 Директива налаже искоришћење и контролисано одлагање утрошених батерија
и акумулатора који садрже одређене количине живе, кадмијума и олова, а
прописује да се уведу мере за контролу одлагања потрошених батерија и
акумулатора који садрже опасне супстанце и прописује да се уведу забране
пласирања на тржиште одређених врста батерија и акумулатора.
 Директива се односи на батерије и акумулаторе који садрже:
 више од 0,4% олова по маси (углавном аутомобилски оловни акумулатори)
 алкалне магнезијумске батерије које садрже више од 0,025% живе по маси
(батерије за општу употребу као што су дуготрајне Дурацелл, БАТА итд).
 више од 25 мг живе по ћелији, осим алкалних магнезијумских батерија
(батерије са оксидима живе за слушне апарате, пејсмејкере и фотографску
опрему),
 више од 0,025% кадмијума по маси, као што су батерије за вишекратно пуњење
(никл кадмијумске),
Директива Савета 75/439/ЕЕЦ о одлагању отпадних уља
 Поступање са отпадним уљима је дефинисано Директивом 75/439/ЕЕЦ која је и
донешена да би се на јединствен начин регулисало поступање са отпадним
уљем. Овом директивом највиши приоритет се даје регенерацији отпадних уља
(где технички, економски, и организациони услови допуштају), спаљивању уз
искоришћење енергије, а најмањи њиховој деструкцији или контролисаном
складиштењу, које се могу применити само у екстремним случајевима.
Регенерисана уља не смеју да садрже више од 50 ппм ПЦБ/ПЦТ.
 Захтева се обезбеђивање сигурног и ефикасног система прикупљања, третмана,
складиштења и одлагања отпадног уља; забрањује се бацање употребљених
уља у све површинске и подземне воде и канализацију, системе за дренажу;
забрањује се поступање са употребљеним уљима које изазива загађивање
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атмосфере изнад границе утврђене прописима; забрањује се одлагање и
бацање употребљених уља чије је дејство штетно за земљиште, и свако
неконтролисано бацање отпада који настаје у поступку обраде употребљених
уља (за поновно коришћење, регенерацију, спаљивање) и успоставља се систем
дозвола за постројења која врше третман и одлагање
 отпадних уља које издају надлежни национални органи у Земљама чланицама.
Директива Савета 2000/53/ЕЦ о истрошеним возилима
Директива 2000/53/ЕЦ дефинише горње старосне границе возила и одређује начин
поступања са старим и ислуженим возилима.
У складу са овом Директивом, захтева се да се: након успостављања тржишта
секундарних сировина обезбеди службу која би вршила њихову продају, да
обезбеди да руковање деловима возила који спадају у групу опасног отпада буде у
складу са домаћим и иностраним прописима везаним за управљање опасним
отпадом, да податке о рециклабилним материјалима, сакупљеним возилима, и
опасном отпаду из тих возила редовно доставља надлежним институцијама, да
развије програм едукације запослених као корисника возила, успостави систем
вођења података о набавкама нових возила и броју, врсти постојећих возила,
успостављање система сакупљања возила која су предвиђена за отпис, као и
делова возила која се замењују, а према врсти материјала од који су ти делови
израђени,
да обезбеди систем за разградњу возила у циљу сакупљања
рециклабилних материјала, или ако то није у могућности да обезбеди систем за
одношење и правилно уклањање ове врсте отпада,
Директива 2002/96 о отпаду од електричне и електронске опреме
Циљ Директиве (2000/96/ЕЦ) која третира електронску и електричну опрему је да
промовише поновно коришћење, рециклажу, у циљу редуковања количине овог
отпада и побољшања перформанси животне средине.
 Директива се односи на следеће категорије електричних и електронских
уређаја:
 Кућни уређаји
 Електронска и телекомуникациона опрема
 Потрошачка опрема
 Опрема за осветљење, флуоресцентне лампе
 Електрични и електронски алат
 Играчке
 Медицинска опрема
 Иструменти за мониторинг и контролу;
 Аутоматски распршивачи.
 Овом директивом се захтева да се:
 Утврди начин сакупљања и алтернативног третмана електронске и електричне
опреме
 Утврди алтернативан третман за велике количине рециклабилног материјала из
третмана ове опреме
 Едукује радно особље за поступање са отпадним материјама
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 Све ово у економском интересу с обзиром на постојање принципа "загађивач
плаћа"
 Директивом се захтева да се морају успоставити системи за сакупљање односно
да дистрибутери и они који поседују електричну и електронску опрему треба да
преузму овакву опрему од домаћинстава без тражења било какве накнаде.
 Чланице морају обезбедити да је отпадна електрична и електронска опрема
транспортована у регистровано постројење за третман. Чланице ЕУ морају да
обезбеде да дистрибутери који достављају нове производе, у својој понуди
новог производа нуде опрему која је без контаминаната.. Директивом се
дефнишу услови за поступање са флуоресцентним лампама које садрже живу и
методологија за поступање са њима с обзиром да се оне третирају као опасан
отпад.
Спаљивање отпада Директива Савета 2000/76/ЕЦ о спаљивању отпада
 Овом Директивом се: Прописује упознавање са дозвољеном процедуром за
спаљивање отпада
 и за испуштање отпадних вода из постројења; Прописује примену прописаних
услова који се односе на пројектовање и функционисање постројења за
инсинерацију, као и прописаних вредности емисије.
 Директива 89/369/ЕЕЦ о редукцији загађења из нових градских постројења за
спаљивање отпада и 89/429/ЕЕЦ о редукцији загађења из постојећих градских
постројења за спаљивање отпада
 Овом Директивом се Захтева примена граничних вредности емисије за посебне
врсте загађујућих материја и испуњење захтева за инсинерацију регулисаних
овом директивом.
Опасан отпад
Директива 96/59/ЕЦ о одлагању ПЦБ/ПЦТ
Директива Савета 91/689/ЕЕЦ о опасном отпаду
2.1.4. Општински планови, стратегије и одлуке у области управљања отпадом
У Стратешком акционом плану општине Бор на листи приоритетних пројеката
за 2004-2006 на првом месту је била набавка опреме за сакупљање и одношење
смећа и отпада, на другом набавка специјалних радних возила а на трећем
Просторни план општине Бор. На 23. месту је био Погон за рециклажу.
Проблем отпада у општини Бор, комуналног и индустријског, је значајан, обзиром
да није било контроле и планских активности на уређењу постојећих зона за
одлагање отпада.
У циљу решавања ових проблема општина Бор је 2004. израдила ЛЕАП званично
усвојен од стране Скупштине, а касније потврђен и проширен и у Окружни
Еколошки Акциони План (за општине Бор, Мајданпек, Неготин, и Кладово). Овим
документом је предвиђено предузимање низа мера на очувању и даљем уређењу
животне средине, и посебно низ мера за организовање рударско-металуршке
производње која неће угрожавати животну средину.
Између осталог, овим мерама је предвиђено:
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развијање активног система мониторинга и контроле стања животне средине;
реконструкција и замена ''прљаве'' технологије у производњи бакра
рекултивација деградираног земљишта и флотацијских јаловишта;
заштита површинских вода од отпадних вода из рударства и домаћинства и
изградња постројења за прераду отпадних вода;
 уређење локалне депоније комуналног отпада и изградња рециклажних
постројења.
Јачање капацитета у заштити животне средине, Програм 2003 (ЕЦБП 2003) је био
од великог значаја за Србију, усмерен на Министарство науке и заштите животне
средине, Управу за заштиту животне средине и Агенцију за заштиту животне
средине. Програм је финансирала Европска унија преко Европске агенције за
реконструкцију. Пројекат је започео 08.09.2003.г. и трајао је две године. Састојао
се од три компоненте:
 Јачање капацитета у заштити животне средине у Министарству (Управи) и
Агенцији за заштиту животне средине.
 Развој Националног еколошког акционог плана (НЕАП)
 Развој Локалних еколошких акционих планова у 4 општине и Борском округу.
Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) је учеснички процес регионалне или
локалне заједнице који води ка одређеним мерама и инвестицијама у животној
средини. ЛЕАП подразумева идентификацију проблема у животној средини,
одређивање приоритета и избор најприкладнијих мера за решавање приоритетних
проблема у животној средини. ЛЕАП у исто време представља и стратешко –
програмски документ и акциони план.
У области заштите животне средине ЛЕАП-ом су предвиђене мере и акције за ЈКП
„‟3.октобар‟‟ у циљу унапређења управљања отпадом:
 да се у 2006. обезбеди довољан број адекватних контејнера који ће се
распоредити тако да буду доступни како грађанима, тако и служби ЈКП, чиме ће
се смањити број дивљих депонија.
 да се у 2006. ЈКП опреми са довољно нових возила и да се оспособе стара која
ће на исти начин да опслужују и села у непосредној близини града.
 проширење обима прикупљања комуналног отпада, организационо И кадровски
оспособити ЈКП, вредност 3.000 еура
 да се у 2006. сачини база података о отпаду, депонијама, сметлиштима и
одлагалиштима.
 да се што пре почне са чишћењем дивљих депонија у граду и селима а
најкасније 2007.
 да се у 2007. изгради сточно гробље.
 да се у 2007-2008. санира и рекултивише постојећа депонија, вредност 8.00010.000 еура/ха.
 да се у 2008. успостави систем сакупљања и одвајања рециклабилног отпада.
 да се у 2006. изграде сабирни и рециклажни центри и дасе изгради постројење
за рециклажу у Бору.
 да се у 2007 изгради депонија индустријског отпада.
 да се у 2008. успостави систем сакупљања и одвајања рециклабилног
индустријског отпада.
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 да се у 2007 успостави систем интегралног управљања медицинским,
фармацеутским и ветеринарским отпадом.
 да се у 2007. успостави систем управљања опасним индустријским отпадом.
 да СО донесе одлуку и предложи мере за спровођење одлуке којом би се
спречили несавесни грађaни као и правна лица да непрописно одлажу отпад и
тиме угрожавају животну средину и здравље људи,
 да се у све ово укључе инспекцијске службе и/или еколошка полиција,
 да се у 2005 уради један свеобухватан катастар загађивача, вредност 3.549,00
еура.
 да се у 2005. формира ЛЕАП канцеларија.
 увођење ISO 14000 стандарда у ЈКП.
 а као трајан задатак да се пољопривредници стимулишу и образују за
компостирање пољопривредних отпадака, трошак 300.000 динара по семинару
и 10.000 еура годишње;
 образовање становништва о значају сакупљања и рециклаже отпада, и
образовање јавних предузећа, бизнис сектора, и јавних служби за управљање
отпадом, трошак 10.000 еура годишње, рок 2007.
Одлуке које су усвојене на скупштини општине а које су од значаја за област
управљања отпадом су:
Одлука о комуналним делатностима (Сл. лист општина бр 14/99, 11/2000, 13/2002),
којом се прописују услови за обављање комуналних делатности на територији
општине Бор
Одлука о одређивању привремене локације за хумано сахрањивање животиња на
територији општине Бор, број 323-3/2010-II, 07.04.2010.год, којом се дефинише
локација као део парцеле у оквиру постојеће градске депоније на територији
општине Бор.
Одлука о одређивању локације за привремено одлагање грађевинског отпада и
отпада од рушења објеката не територији општине Бор, број 501-89/2010-I, 24.мај
2010.год, којом се дефинише локација за привремено одлагање грађевинског
отпада и отпада од рушења објеката, као део парцеле у оквиру постојеће градске
депоније на територији општине Бор.
У поступку регионализације решавања питања комуналног отпада, општина Бор је
потписала 2 документа:
 Споразум о намерама за успостављање регионалне сарадње управљања
комуналним чврстим отпадом (2006.)
 Споразум о заједничкој изградњи и коришћењу санитарне депоније (општина
борског и зајечарског управног округа) 25.04.2007.год.
У 2007. је завршен и Главни пројекат санације званичне депоније чврстог
комуналног отпада на територији општине Бор.
Сачињена је база података са пописом дивљих депонија по свим месним
заједницама на територији општине укључујући и градске и сеоске, која садржи
опис
локација,
њихов
број
и
остале
корисне
податке.
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3. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
У складу са новим Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и
88/10), одговорности и надлежности у управљању комуналним отпадом су
подељене између Републике и локалне самоуправе.
Одговорност Републике односи се на доношење закона и подзаконских прописа,
обезбеђивање економских инструмената за спровођење управљања отпадом,
развијање јавне свести у друштву, иницирање разговора заинтересованих страна у
циљу успостављања партнерстава у управљању отпадом.
Локална самоуправа има одговорност за спровођење закона, уређење и
обезбеђивање услова управљања комуналним отпадом. Законска основа која
дефинише одговорност у овој области је у основи уређена Законом о управљању
отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и 88/10), Законом о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС, број 129/07“) и Законом о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС, број 16/97 и 42/98“).
3.1.Процена организације управљања отпадом у општини
У Општини се врше послови из њеног изворног делокруга утврђени Уставом,
законом и Статутом, као и поверени послови из оквира права и дужности
Републике.
На основу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Бор (29.12.2008.године), у оквиру Општинске управе
образују се основне организационе јединице (одељења и служба) и организационе
јединице у саставу основних организационих јединица (унутрашње организационе
јединице – канцеларије и одсеци). Одговорност по питању комуналних делатности
је расподељена у оквирима надлежности између следећих организационих
јединица:
1. Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
2. Одељење за привреду и друштвене делатности
 Одсек за привреду, у оквиру кога је одговорна:
 Канцеларија за заштиту животне средине
3.Одељење за инспекцијске послове
Општина је надлежна да преко својих организационих јединица у области
управљања отпадом и заштите животне средине спроводи наведено:
1) уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности
(пречишћавање и дистрибуција воде, одржавање чистоће на територији Општине,
одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених
рекреационих и других јавних површина и др.), као и организационе, материјалне и
друге услове за њихово обављање;
2) доноси програме коришћења и заштите природних вредности, програме
заштите животне средине (локалне акционе и санационе планове), у складу са
стратешким документима и својим интересима и специфичностима, стара се о
задовољавању одређених потреба грађана у области заштите животне средине
(заштите ваздуха, природе, животиња, заштите од буке); непосредно извршава
прописе и друга акта, врши послове управног надзора, стручне и друге послове;
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обезбеђује финансирање обављања послова из своје надлежности, утврђује посебну
накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
3) припрема и предлаже програм развоја, урбанистичке и друге планове;
припрема и имплементира инвестиционе пројекте, дефинише локалну политику и
усваја акционе планове за територију општине; доноси одлуке и одређује опште
акте из оквира права и дужности локалне самоуправе;
4) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о
његовом спровођењу, уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање
комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији;
одређује поступак и врши наплату локалних комуналних такси укључивши и
наплату и цене услуга у области управљања комуналним отпадом; врши комунални
инспекцијски надзор и надзор у области заштите животне средине; установљава
таксе и казне; издаје дозволе између осталог и за сакупљање и третман општинског
и грађевинског отпада, одобрења и друга акта у складу са законом о управљању
отпадом као и другим законима, води евиденцију и податке доставља
министарству; контролише активности предузећа са којима је уговорила услуге
сакупљања, транспорта и одлагања општинског чврстог отпада; даје мишљење у
поступку издавања дозвола министарству или надлежном органу аутономне
покрајине; врши надзор и контролу мера поступања са отпадом; омогућава
информисање јавности.
Јединице локалне самоуправе могу се удружити и извршити поделу послова и
одговорности ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја у
области заштите животне средине. Обављање комуналних делатности може се
организовати за две или више јединица општина, односно насеља, под условима
утврђеним законом и споразумом скупштина тих општина. Јединица локалне
самоуправе ради остваривања својих права и дужности и задовољавања потреба
локалног становништва оснива предузећа, установе и друге организације које врше
јавну службу.
Општина је оснивач 8 јавних предузећа, од којих се пет непосредно бави
комуналним одржавањем и уређењем града а остала три су сервисно -услужног
типа.
Ради остваривања својих права и дужности у области комуналних делатности,
основала је Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор.
3.2. Процена одговорности за управљање отпадом у општини
Закон о управљању отпадом дефинише обавезу локалних самоуправа да усвоје
Локални и Регионални план управљања отпадом, којима се дефинише управљање
отпадом на њиховој територији. При том је важна едукација и јачање надлежних
органа у јединици локалне самоуправе за преузимање одговорности у управљању
отпадом и вођење базе података и извештавање о отпаду.
Пре доношења сета закона из области заштите животне средине, општина Бор је
оформила ЛЕАП канцеларију, задужену за имплементацију Локалног еколошког
акционог плана који је у општини Бор усвојен 2004.године. Увођењем закона из
области заштите животне средине у децембру 2004.године, Леап канцеларија је
добила нова задужења и прерасла у стручну службу општине.
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У оквиру Одељења за привреду и друштвене делатности су оформљени:
- Одсек за привреду и - Одсек за друштвене делатности.
У оквиру Одсека за привреду оформљена је Канцеларијa за заштиту животне
средине са 4 запошљена лица (2 са високом школом техничке струке и 2 техничка
лица). Задужења канцеларије односе се на извршавање дужности из изворног
делокруга општине, и поверених послова из оквира права и дужности Републике у
оквиру спровођења сета закона из области заштите животне средине.
У сагласности са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и
88/10), Јединица локалне самоуправе је надлежна да у области управљања отпадом:
1. Донесе локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о
његовом спровођењу;
2. уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно
инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом;
3. Уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним,
односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са
законом;
4. Издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са Законом о управљању
отпадом, води евиденцију и податке доставља Министарству (дозволе за
сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на територији
општине, као и дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног
отпада на локацији произвођача, одн. власника отпада)
5. На захтев Министарства или надлежног органа АП даје мишљење у
поступку издавања дозволе у складу са овим Законом;
6. врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим
законом;
7. врши и друге послове утврђене законом.
У Одељењу за инспекцијске послове, у оквиру ових надлежности тренутно ради
8 комуналних инспектора, 2 комаунална редара и 1 инспектор за заштиту животне
средине и 1 волонтер.
У сагласности са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, број 36/09 и
88/10), Општини се поверава вршење инспекцијског надзора над активностима
сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, као и привременог
складиштења инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно
власника отпада, за које горе наведен надлежан орган издаје дозволу на основу
овог закона.
У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да
проверава и конролише нарочито:
1) спровођење и ажурирање планова управљања отпадом;
2) спровођење и ажурирање радног плана постројења за управљање отпадом;
3) употребу и коришћење одговарајућих технологија и ефикасног коришћења
сировина и енергије;
4) управљање отпадом у постројењима која стварају отпад, примену мера и
поступака за смањење његових количина или опасних својстава,
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класификацију, сакупљање, складиштење, третман, транспорт и одлагање
отпада;
5) техничке карактеристике и капацитете, организацију и рад постројења за
управљање отпадом, укључујући мониторинг, методе третмана и мере
предострожности у складу са условима утврђеним у дозволи;
6) испуњеност услова за изградњу и рад постројења за складиштење, третман и
одлагање отпада;
7) поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у
току његовог кретања;
8) поступање са отпадом у прекограничном кретању на позив царинских
службеника;
9) испуњеност услова за рад, затварање и рекултивацију постојећих депонија
отпада и надзор над депонијом после њеног затварања у периоду од најмање
30 година;
10) поступак класификације, складиштења, паковања, обележавања и
транспорта опасног отпада, у складу са овим и другим законом;
11) поступање са отпадом у складу са прописаним обавезама управљања
посебним токовима отпада;
12) примену прописаних мера и поступака за спречавање удеса и у случају
удеса;
13) прописане забране и ограничења;
14) рад лица одговорног за управљање отпадом и квалификованог лица
одговорног за стручни рад у постројењу за управљање отпадом;
15) вођење и чување прописане евиденције са подацима о пореклу, одредишту,
третману, врсти и количини отпада;
16) спровођење других прописаних мера и поступака управљања отпадом. Јавне
комуналне делатности могу да се организују за две или више општина. У
том случају општине регулишу своја међусобна права и обавезе посебним
уговором.
Одговорност произвођача отпада - домаћинства
Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге начине, које
обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из домаћинства (отпадне
батерије, уља, боје и лакови, пестициди и др.) да предају на место одређено за
селективно сакупљање опасног отпада или овлашћеном правном лицу за
сакупљање опасног отпада. Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада
врше селекцију комуналног отпада ради рециклаже, тако што отпад намењен
искоришћењу одлажу у одговарајуће контејнере, односно рециклажна дворишта,
постављене од стране јединица локалне самоуправе. Домаћинства треба да купују
производе који садрже рециклиране материјале.
Одговорност произвођача отпада - индустрија
Произвођачи отпада из индустрије треба да:
 израђују планове управљања отпадом;
 пријављују све врсте, састав и количине произведеног отпада;
 омогућују одвојено сакупљање, превоз и искоришћење и/или збрињавање
(третман и/или одлагање) отпада који стварају;
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 користе технологије и развијају производњу на начин који обезбеђује
рацинално коришћење природних ресурса, материјала и енергије;
 подстиче поновно коришћење и рециклажу прозвода и амбалаже на крају
животног циклуса;
 у случају кад њихов производ после употреба постане опасан отпад да тај
отпад преузму после употребе, без накнаде трошкова и са њим поступе у
складу са законом;
 сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана;
 складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и
животну средину;
 спречавају настајање отпада и смањују отпад на месту настанка.
Сакупљачи отпада
Сакупљачи отпада треба да прибаве потребне дозволе за обављање делатности, да
сакупљају отпад од произвођача или власника и транспортују га до постројења за
управљање отпадом, да пријављују врсте, састав и количине отпада, да обезбеде да
различите врсте отпада остану одвојене током транспорта, да опасан отпад посебно
сакупља и транспортује, да отпад транспортује у затвореном возилу, контејнеру тј
на начин којим ће се спречити расипање отпада, организују коначно
збрињавање/одлагање отпада у овлашћеном постројењу за третман.
Оператери постројења за третман отпада
Оператери ових постројења треба да припреме и донесу план управљања отпадом
односно радни план постројења који ажурирају сваке три године, да израде план
заштите од удеса, да прибаве потребне дозволе за обављање делатности, третирају
отпад користећи најбоље доступне технике, пријављују врсте, састав и количине
отпада који су рециклирали, третирали или одложили надлежном органу, као и који
су произвели током рада постројења, обезбеде рекултивацију депоније после њеног
затварања и вршење стручног надзора у периоду од најмање 30 година, управљају
појединим токовима отпада на прописани начин, наплаћују услугу третмана отпада
према количини отпада.
3.3 Јавно комунално предузеће „3.ОКТОБАР“ БОР
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈКП
Порески идентификациони број
1.1.
(ПИБ)
1.2.

Назив предузећа
Место
Шифра места
Поштански број
Улица и број
Телефон
Телефакс

1.3

Адреса

1.4.
1.5.
1.6.

Општина
Шифра општине
Шифра делатности
Облик својине

1.7.

100567484
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„3.ОКТОБАР“ БОР
БОР
70327
19210
7.ЈУЛИ 60
030-432224
030-445042
БОР
70327
90000
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ДРЖАВНА СВОЈИНА
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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈКП
1.4.

Матични број предузећа

07148372

1.6.

Број запослених на прикупљању отпада
(стање 31.12.)

18

1.7.

Број запослених на одлагању отпада
(стање 31.12.)

18

1.8.

Број дана годишње у којима се прикупља отпад

300-310

ЈКП 3. октобар је основано као јавно предузеће са садашњом организацијом
14.12.1989.год. Одлуком о образовању Радне организације за комуналну делатност
„3. октобар“ Бор, као јавно комунално предузеће, број 023-25/89-01.
Том одлуком и уговорима о поверавању комуналних послова, Предузеће је
задужено за обављање следећих послова:
 извоз и депоновање смећа,
 одржавање јавне хигијене града (чишћење и прање улица),
 одржавање градске депоније смећа,
 подизање и одржавање зелених површина и парковских реквизита,
 одржавање улица, путева и других јавних површина у граду,
 одржавање саобраћајница и тротоара у зимским условима,
 чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама,
 пружање погребних и других услуга на гробљу,
 одржавање робне пијаце,
 обављање послова хуманог хватања паса и мачака луталица, у обиму и врсти
за које су обезбеђени услови.
Законски оквир:
 Закон о јавним предузећима и обављање делатности од општег интереса,
 Закон о средствима о својини Републике Србије,
 Закон о јавним набавкама,
 Закон о комуналним делатностима,
 Закон о поступању са отпадним материјама,
 Закон о заштити животне средине
 Закон о ветеринарству
 Закон о сахрањивању и гробљима
 Општинска Одлука о комуналним делатностима („Сл. лист општина“, бр.
14/99, 11/2000, 13/2002)
 Општинска Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних
послова
 Општинска Одлука о пијацама,
 Општинска Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивање,
 Општинска Одлука о условима за држање домаћих и егзотичних животиња
и хумано хватање паса и мачака луталица.
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Организациона структура:
Предузеће је своју унутрашњу организацију ускладило према делатностима које
обавља тако да она представља скуп радних јединица разврстаних према
делатностима које се обављају. Предузеће се састоји из десет радних јединица:
 Радна јединица „Чистоћа“
 Радна јединица „Зеленило“
 Радна јединица „Гробље“
 Радна јединица „Одржавање улица, путева идругих јавних површина у
граду“
 Радна јединица „Заједничке просторије“
 Радна јединица „Пијаце“
 Радна јединица „Зоохигијенска служба“
 Радна јединица „Радионица“
 Радна јединица „Заједничке службе“
 Радна јединица „ Рециклажа“( јединица је у формирању )
Извори финансирања пословања
Предузеће се финансира из сопствених средстава и буџетских средстава –
накнадом за пружене комуналне услуге заједничке комуналне потрошње.
Обавеза предузећа, дефинисана Статутом ЈКП „3. октобар“ Бор је да сваке
године сачини Програм пословања и достави га Скупштини општине ради
добијања сагласности. Такође, подноси захтев за давање сагласности на цене
комуналних услуга исказане у Одлукама о ценама одређених комуналних
услуга, сачињених од стране Управног одбора Предузећа.

Слика 2: Улаз у ЈКП „3. октобар“

42

4. ПОДАЦИ О ТИПОВИМА, КОЛИЧИНАМА И САСТАВУ ОТПАДА
4.1. Информације о популацији, броју и структури домаћинстава покривених
системом сакупљања отпада (куће, школе, предузећа, објекти, здравство)
За бригу и транспорт чврстог комуналног отпада на територији општине Бор,
задужено је ЈКП „3.октобар“ из Бора. С обзиром на предмет делатности којима се
предузеће бави, његове услуге се обављају углавном на територији града Бора и
приградских насеља. Корисници услуга су практично сви грађани Бора, сви
привредни субјекти, установе и предузетници.
Предузеће нема конкуренције у обављању својих делатности, осим у делатности
чишћења заједничких делова стамбених зграда.
Број домаћинстава којима се пружају услуге одношења отпада (број корисника
услуга) на територији општине Бор је 12.908. С обзиром да је укупан број
домаћинстава у општини 19.120 (Ценсус 2002), покривеност општине услугама
сакупљања је 67,5%. Број обухваћених стамбених кућа је 1.376, број предузећа,
радњи и локала је 568 и број станова у зградама је 11.500.
Отпад се сакупља са подручја Бора и 7 околних насеља, Шарбановац, Злот,
Брестовац, Метовница, Оштрељ, Слатина и Велики Кривељ (периодично), док су
остала насеља изузета из система сакупљања. Услугом сакупљања отпада нису
обухваћена села: Бучје, Доња бела река, Лука, Танда, Топла и Горњане.
Табела 2: Покривеност општине услугама сакупљања отпада од стране ЈКП“3. октобар“
Бор

ОБУХВАТ ПРИКУПЉАЊА ОТПАДА
5.1. НАСЕЉА
Матични
Укупан
број
Име насеља
домаћинстава
насеља
706418
Бор
14044
706426
Брестовац
966
706434
Бучје
181
706442
Горњане
369
706469
Доња бела река
257
706477
Злот
1129
706485
Кривељ
469
706493
Лука
175
706507
Метовница
363
706515
Оштрељ
197
706523
Слатина
261
706531
Танда
121
706540
Топла
33
706558
Шарбановац
555

број Број
домаћинстава
обухваћених
прикупљањем отпада
12908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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4.2. Идентификација предузећа – генератора отпада
Поред отпада продукованог у домаћинствима, значајну количину отпада продукује
и привреда на територији општине Бор:
 Рударство: раскривка са површинских копова, флотацијска јаловина у Бору
и Великом Кривељу, старе гуме, акумулатори, метални отпад
 Индустрија: шљака пламених пећи из металургије у Бору, грађевински
отпад, отпадна уља и мазива, старе гуме, акумулатори, метални отпад и др;
 Прехрамбена индустрија: суспендовани колоидни угљени хидрати,
протеини, масти или масне киселине, кланични конфискати, отпадне воде;
 Енергетика: пепео топлане и енергане;
 Пољопривреда : жетвени остаци, пестициди, органско ђубриво;
 Здравство: Опасан отпад: медицински отпад, радиоктивни отпад из
здравствених установа;
 Транспорт: старе гуме, рабљена уља, мазива, метални отпад.
Посматрајући цео Тимочки регион може се рећи да је рударство највећи извор
чврстог отпада. Вишегодишња експлоатација руда бакра, великих размера,
произвела је у Бору и Мајданпеку велику количину отпада са којом се не управља,
тако да не постоји минимизирање дуготрајних негативних утицаја на животну
средину нити максимизирање било које дугорочне добити. Због малог садржаја
минерала бакра и некомплексне валоризације осталих корисних минерала
експлоатацијом руде у Бору и Мајданпеку стварају се огромне количине отпада
који постаје опасан јер се природним лужењем тешки метали преводе у раствор и
доспевају у површинске и подземне воде, загађују земљиште а преко биљака
доспевају и у ланац исхране.
Табела 3: Списак предузећа и типа загађивања на градском подручју Бора
Број Назив предузећа
1.
„РТБ Бор група“

Врста производње
металургија

Тип загађивања
суспендоване честице у ваздуху, загађење
површинских и подземних вода и земљишта
Рударство
суспендоване честице у ваздуху, загађење
површинских и подземних вода и
земљишта, загађење арсеном и тешким
металима
Металургија,хемијска Сумпордиоксид, суспендоване честице у
ваздуху, загађење вода и земљишта,
прерада метала
суспендоване честице у ваздуху

2.

„РББ рудници
бакра Бор“

3.

5.
6.

„ТИР“-топионица и
рафинерија
„Фабрика лак
жице“
АТБ ФОД
„Eurofoil“

7.

„Станчић“ д.о.о

Хемијска

8.

„Кланица ПОЛЕТ“

Прехрамбена

4.

Машинска
Хемијска

Отпадни метал,, Отпадна уља и емулзије
суспендоване честице у ваздуху, загађење
вода и земљишта
суспендоване честице у ваздуху, загађење
вода и земљишта
суспендовани колоидни угљени хидрати,
протеини, масти или масне киселине,
кланични конфискати
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9.

Антић компани

Прехрамбена

10.

Млинолуп

11.

Борска млекара

Прехрамбена
индустрија
прехрамбена

12.

Графичка индустрија

15 .
16.
17.

Штампарија
БАКАР
Штампарија
„Терција“
„АЛБО“алуминијумска
столарија
Пометон
Aqua Bor
Грандинжењеринг

18.

Симпек

Прерада метала

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Хемијска индустрија
Хемијска
Хемијска
Транспорт
Транспорт
Транспорт

25.
26.
27.
28.

Станчић
Екогал
Borax
Бортравел
Ауто Аца
Бор – Теретни
транспорт
Жмаца - турс
Биг – Дејан турс
Монпласт
Митано

29.
30.

Ивко метал
Декор Ђорђевић

31.
32.
33.
34.
35.

Графомед траде
Цепринт
Ветринарска
станица
Color ton
Ј.П. Водовод

36.

Ј.П. Топлана

Енергетика

37.
38.
39.

Вагнер
Тигар
Перионица „Cristal“

Грађевинарство
Услуге
Услуге

13.
14.

Графичка индустрија
Машинска
Прерада метала
Прерада метала
Прерада метала

суспендовани колоидни угљени хидрати,
протеини, масти или масне киселине,
кланични конфискати
Отпадне воде, органски отпад
Отпадне воде, органски отпад, отпадна
амбалажа
Отпадни папир и пластика, отпадне
графичке боје
Отпадни папир и пластика, отпадне
графичке боје
Отпадни метал
Отпадне воде
Отпадне воде и муљ
Отпадни гасови, метални отпад, отпадни
лак
Отпадни гасови, отпадне воде, метални
отпад
Отпадни метал и хемикалије
Отпадне хемикалије
Отпадне хемикалије
Отпадна уља, старе гуме, отпадне воде
Отпадна уља, старе гуме, отпадне воде
Отпадна уља, старе гуме, отпадне воде

Транспорт
Транспорт
Производне услуге
Производња
намештаја
Услуге
Прпизводња
намештаја
Графичка
Графичка
Ветеринарске услуге

Отпадна уља, старе гуме, отпадне воде
Отпадна уља, старе гуме, отпадне воде
Пластични и метални отпад
Отпадно дрво

Услуге, трговина
Водопривреда

Отпадне боје
Отпадни метал, отпадна пластика,
грађевински шут, старе цеви са азбестом
Пепео, отпадни гасови, метални отпад,
грађевински шут
Грађевински шут
Старе гуме и отпадне воде
Отпадне гуме, отпадне воде

Отпадни метал
Отпадно дрво
Отпадни папир
Отпадни папир
Ветринарски отпад
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Према расположивим подацима, на подручју општине Бор до сада је приватизовано
неколико предузећа, потенцијалних загађивача: ФОД, „Фабрика кисеоника“,
“Боринжењеринг”, “Елнос комерц”, “Центроисток”, “Борпромет”, Штампарија
“Бакар”, Фабрика полиестер фолија, (једина у овом делу Европе), Кланица “Полет”,
Угоститељско предузеће „Бор”, “Исхрана”, “Стандард”, “Слога”, „Технопромет”,
већи део Земљорадничке задруге “Слатина” у насељу Слатина.
Према подацима Агенције за приватизацију РС из септембра 2008.године, у
поступку приватизације су Фабрика абразива, Конфекција” Бор”, „Белоречки
пешчар“
Сваки од наведених типова индустрије има и посебан тип загађивања.
Нпр. погони за производњу опреме и делова, какав је ФОД, у ваздух, кроз
вентилационе отворе емитују прашину, опиљке, паре уља и емулзије. Прашина која
се ствара током абразионих процеса се састоји од 60-70% абрадованог материјала,
и 30-40% од абразионог материјала. Отпадне воде загађене су минералним уљима,
детерџентима, металном и абразионом прашином и емулгаторима. Отпадне воде
тих погона садрже и тоскичне материје које се образују од киселина, неорганских
соли хрома, цинка, бакра, никла и других тешких метала.
Прехрамбена индустрија (“Исхрана”) је такође велики загађивач животне
средине. Отпадне материје су углавном органске сировине настале као резултат
производног процеса. У ваздух се емитују материје својствене за обезбеђивање
енергије као и из система за пречишћавање отпадних вода. Главна загађења у
прехрамбеној индустрији су у виду суспендованих колоидних угљених хидрата,
протеина, масти или масних киселина, алкохола и др. Још један од проблема је
чињеница да отпадне материје из прехрамбене индустрије служе за исхрану
микроорганизама у водотоковима. Тиме се увећава биолошка потрошња кисеоника
у води, чиме се стварају лоши услови за опстанак биљне и животињске компоненте
у њој. На подручју Бора налази се неколико производно – прехрамбених погона, од
којих је на подручју града Бора Кланица „Полет”, “Борска млекара”, 12 пекара,
производња прехрамбених производа и пића (3), млевење житарица (1) и др.
Хемијска индустрија и индустрија козметичких препарата („Станчић“ д.о.о.) за
производњу пластичне амбалаже и козметичких препарата, врше емитовање
загађујућих материја у ваздух, непријатног мириса, и високог садржаја
суспендованих честица (у зависности од типа прераде и врсте прерађеног
материјала). Поред тога, отпадне воде ових индустрија могу извршити значајнију
контаминацију тла и подземних вода, уколико се у исте упуштају без претходног
пречишћавања.
Фабрика полиестер фолија, без адекватног процеса превенције еколошких
хазарда, може такође изазвати знатна загађења ваздуха, воде и земљишта
емитовањем непријатних мириса и хемијских материја, насталих као секундарни
продукт производње полиестер фолија.
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4.3. Идентификација депонија, одлагалишта и привремених складишта отпада
У највећа одлагалишта и привремена складишта отпада која су у кругу власника
отпада у општини спадају:
1. Рудник бакра – РББ
 Одлагалиште раскривке рудника Церово
 Одлагалиште раскривке рудника Велики Кривељ
 Флотацијско јаловиште Велики Кривељ
 Одлагалиште раскривке рудника Бор
 Старо борско флотацијско јаловиште
 Jаловиште рудног тела Х
 Јаловиште рудника Доња Бела Река
 Депонија гума: на више локација у кругу предузећа и одлагалиштима
раскривке
 Депоније осталог отпада (метални, отпадна уља, стари акумулатори,
кондензаторске батерије...)
2. Топионица и рафинација бакра
 Одлагалиште шљаке пламене пећи
 Одлагалиште пепела Енергане
 Складишта отпадних уља и емулзија: ливнице бакра и бакарних легура,
Транспорт, Фабрика бакарне жице, Топионица,
 Складиште кондензатора – пирален
 Депонија грађевинског шута и кондензаторских батерија од бомбардовањем
порушене трафостанице
 Складиште хемикалија којима је истекао рок употребе
 Складиште истрошеног ванадијумпентоксида из Фабрика сумпорне
киселине,
 Отпад настао рушењем демонтажом дела Топионице и Фабрике сумпорне
киселине,
 Одлагалиште гума у кругу предузећа,
3. Фабрика Лак жице - стари лак којме је иатекао рок употребе
4. „Грандинжењеринг“- метални отпад, шљака,
5. Топлана - депонија пепела,
6. Технички факултет у Бору - Отпад од хемикалија
7. Институт рударства и металургије - Хемијски отпад
8. ЈКП „3. октобар“ - Депонија комуналног отпада
9. Становништво -Дивље депоније.
Отпади који потичу из рударства (раскривке са површинских копова и флотацијска
јаловина), нису предмет овог Локалног плана управљања отпадом према Закону о
управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/10) и овде ће бити
спомињани само у контексту општег стања животне средине и ситуације са
отпадом у општини.
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4.4. Процена количине и састава сакупљаног општинског отпада
Табела 4: Процена састава и количина сакупљеног комуналног отпада, према подацима
ЈКП “3. октобар“ Бор
КОЛИЧИНЕ И САСТАВ ОТПАДА
1....Измерено2.
...Процена

Укупне годишње количине прикупљеног отпада
4.1
.

4.2
.

Комуналног, осим кабастог отпада
Комуналног кабастог отпада
Отпада из предузећа и установа (осим индустријског)
Индустријског отпада
Отпада са јавних површина
Количина појединих врста отпада
Папир
Стакло
Пластика
Гума
Метал (гвожђе, челик)
Метал (алуминијум и др.)
Органски отпад (храна, лишће и сл.)
Грађевински отпад
Текстил
Остало __________
УКУПНО

2
2
2
2
т/год.
1154,63
790,01
364,62
121,54
607,70
303,85
1640,79
607,70
243,08
243,08
6077,00

Количин
е
т/год.
4791,3
223,9
912,6
/
149,2
%2.
19
13
6
2
10
5
27
10
4
4
100%

2. КОЛИЧИНЕ И САСТАВ ОТПАДА
2.1.

Укупне годишње количине прикупљеног отпада1.

1....Процена
2....Измерено

2.1.1.

Комуналног, осим кабастог отпада

2.1.2.

Комуналног кабастог отпада

10%

2.1.3.

Отпада из предузећа и установа (осим
индустријског отпада)

10%

2.1.4.

Индустријског отпада

2.1.5.

Отпада са јавних површина

т/год.

60-70%

10%

Извештај о годишњој количини прикупљеног отпада за 2009. годину.
Процена количине сакупљеног кућног комуналног отпада је урађена на основу
једнонедељног мерења. Укупно је прикупљено и депоновано 6.077 тона отпада у
254 радна дана у току 2009. године., односно 23,93 тона дневно.
Структура локације прикупљања:
1. Кућни комунални отпад из домаћинства:
4.791,3 t
2. Комунални отпад из предузећа и установа:
912,6 t
3. Укупно (1+2):
5.703,9 t
4. Комунални кабасти отпад:
223,9 t
5. Отпад са јавних површина
149,2 t
6. Укупно (3+4+5)
6.077,0 t
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4.5. Успостављање базе података о отпаду
Табела 5: Спецификација структуре и количине појединих фракција отпада у укупној
количини отпада, % (kg)
Врста отпада

Бор – индивидуално
Проценат(кг):

Бор – колективно
Проценат(кг):

Бор – сеоска
Проценат(кг):

Баштенски отпад
Остали биоразградиви
отпад

8.38

0.64

10.99

48.3

45.50

51.63

Папир

3.43

5.20

2.18

Стакло
Картон
Картон са воском
Картон са
алуминијумом
Метал- амбалажни и
остали
Метал- алуминијумске
конзерве
Пластични амбалажни
отпад
Пластичне кесе
Тврда
ПП
пластика
ПЕ

1.06
10.2
0.73

4.25
5.39
1.43

2.21
2.86
0.65

0.34

1.19

0.78

1.23

1.32

1.15

0.05

0.12

0.11

2.39

3.09

2.34

5.43

9.39

3.32

ХДПЕ
ПЕТ

0.70

0.53

0.29

0.37

0.34

0.43
2.66

0.41

ПС
Непознато:
Текстил

0.57

0.19
2.89

0.27
2.69

0.37

0.34

0

0.02

0

0.96

1.24

1.21

2.95

2.24

4.99

1.1

0.48

0.76

Пелене

4.72

7.11

4.73

Фини елементи

7.03

9.76

8.61

100%

100%

100%

Кожа

УКУПНО:
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4.6. Чврсти отпад са дивљих сметлишта
На основу успостављене базе података о дивљим сметлиштима на територији
општине Бор, може се закључити да је количина отпада заступљена на целокупној
територији општине, по прорачуну - 6.316,97t.
Уочава се да је маса отпада заступљена на дивљим сметлиштима општине Бор
приближно једнака количини отпада коју комунално предузеће сакупи у борској
општини у току целе године.
Ову количину треба посматрати условно, с обзиром на вероватноћу грешке при
процени величина дивљих депонија и на чињеницу да је значајан део дивљих
депонија остао нерегистрован или је скорашњим акцијама уклоњен са локација које
су и даље изложене ризику поновног засипања од стране једног дела становништва.
4.5.3.

4.7. Процена количине и састава других специјалних токова отпада
Посебни токови отпада јесу кретања отпада (истрошених батерија и
акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских
производа, отпадних возила и др.) од места настајања, преко сакупљања,
транспорта и третмана, до одлагања на депонију.
У складу са Националном стратегијом управљања отпадом, као посебни токови
отпада се дефинишу:
1. Истрошене батерије и акумулатори (Директива Савета 91/157/ЕЕЗ);
2. Отпадна уља (Директива Савета 75/439/ЕЕЗ);
3. Отпадна возила (Директива Савета 2000/53/ЕЗ).
4. Отпадне гуме
5. Амбалажни отпад (Директива Савета 94/62/ЕЗ);
6. Електрични и електронски производи (Директива 2002/96/ЕЗ);
7. Флуоресцентне цеви (које садрже живу - опасан отпад према Каталогу отпада)
8. ПЦБ/ПЦТ(Директива 96/59/ЕЗ)
9. Отпад који садржи азбест(Директива 87/217/ЕЕЗ);
Третман посебних токова отпада се захтева и Стратегијом управљања отпадом за
период 2010-2019.године.
Обавезе општина у овом сегменту биће дефинисане у делу овог плана који је
описан у другом поглављу.
1. Батерије и акумулатори који садрже опасне супстанце
Батеријама и акумулаторима који садрже тешке метале до сада се није управљало
на адекватан начин и било их је у слободном промету. У пракси се ова врста отпада
и даље одлаже са комуналним отпадом на депоније. Не постоје места за посебно
сакупљање батерија и акумулатора из домаћинстава одвојено од комуналног и
осталих врста отпада.
До сада нису биле законски дефинисане обавезе произвођача и увозника батерија и
акумулатора који после употребе постају отпад. Самим тим није успостављена ни
финансијска основа која би обезбедила сакупљање и третман ове врсте отпада.
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Не постоји евиденција о набављеним, утрошеним и сакупљеним батеријама и
акумулаторима;
2. Отпадна уља
Отпадна уља се до сада у пракси нису одлагала и третирала на прописан начин. Ова
врста отпада се до сада без контроле испуштала на земљиште, у површинске и
подземне воде и у канализацију или су мешана и одбацивана са осталим врстама
комуналног или опасног отпада.
Продавци моторних уља као и произвођачи и увозници свежег-некоришћеног уља,
са изузетком јестивог уља, које после употребе постаје отпадно, нису до сада имали
финансијске и друге законске обавезе које би обезбедиле основу за сакупљање,
третман свих отпадних уља као и њихово чување на начин да се не угрози животна
средина. Такође, не постоји евиденција о отпадним уљима, сакупљеним
количинама, ускладиштењу, третирању и коначном одлагању остатака после
њиховог третирања.
Многа предузећа користе велики број врста уља у различите сврхе, па се као
последица ствара велика количина отпадног уља, које је опасан отпад и подлеже
захтевима Директиве ЕУ.
У Бору, отпадни материјал који је настао од процеса експлоатације бакарне руде у
подземном копу Јама чине:
 стара мазива и уља за подмазивање, настала од одржавања рударских машина.
Старо уље се привремено држи у бурадима и на локацији се употребљава за
подмазивање ротационих машина;
 истрошени акумулатори од одржавања дизел-машина. Они се складиште на
машинском парку и продају као секундарна сировина;
 муљ од таложења воде за бушење у Јами, се одлаже на напуштеном
површинксом копу у Бору.
3. Неупотребљива возила
Неупотребљива возила се дефинишу као аутомобили са највише осам путника и
камиони са носивошћу од максимално 3,5t. Њихов извор варира од домаћинства до
комерцијалне и индустријске употребе. Приближно 75% тежине возила чине челик
и алуминијум од којих се највећи део рециклира. Остали присутни материјали су
олово, кадмијум, жива и шестовалентни хром, а томе треба додати и друге опасне
материје, које укључују антифриз, кочиона уља и уља која ако се њима правилно не
управља, могу бити узрок загађења животне средине. Остатак возила чини
пластика која се рециклира, сагорева или депонује.
Тренутно не постоји пропис којим би се обезбедило управљање отпадним возилима
и утврдили услови за постројења за складиштење и третман овог отпада, што
укључује и обавезе у погледу расклапања возила и одвајања опасних материјала и
компоненти ради даљег третмана пре одлагања.
Произвођачи и увозници возила, која после употребе постају отпадна возила, за
сада немају законске, економске обавезе које би обезбедиле финансијке услове за
сакупљање и третман овог отпада и нема успостављеног система за вођење
евиденције о количини и третману преузетих отпадних возила.
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4. Отпадне гуме
Отпадне гуме представљају драгоцену секундарну сировину која у Србији још увек
нема одговарајући третман. Стога се оне одлажу на најширем простору, од малих
привремених складишта до бацања у потоке, шуме, по њивама итд. и представљају
отворену и сталну опасност за животну средину. Не постоји развијен систем
откупних центара за отпадне гуме.
Увозници и произвођачи гума за возила, које након употребе постају посебни
токови отпада, до сада нису имали одговарајуће законске обавезе, којима би се
остварили услови за успостављања система сакупљања и третмана.
За сада није успостављен систем вођења евиденције о количинама сакупљених и
третираних отпадних гума.
У Бору - Старе гуме (као чврсти отпад настао од рударских радова) од тешких
возила, се депонују на машинском парку и било где у оквиру комплекса; Што се
тиче старих гума, укупна процењена количина од око 20,000t гума је присутна на
локацијама комплекса. Те гуме тренутно су растурене свуда, а потребно их је
ускладиштити на одговарајући начин, на одабраним локацијама. Потребно је да се
уради анализа коштања и добити да би се утврдиле евентуалне могућности за
рециклажу (нпр. за антивибрационе материјале на бази гуме, звучна изолација
итд.), и/или за добијање енергије.

Слика 3: Отпадне гуме депоноване унутар комплекса РТБа

5. Амбалажа и амбалажни отпад:
Сакупљање, сортирање и рециклирање амбалажног отпада су недовољно развијене
активности и та врста отпада одлаже се на постојећим депонијама заједно са
осталим комуналним отпадом. Једна од највећих препрека процесу рециклирања је
недостатак капацитета за сакупљање и сортирање амбалаже. Сакупљање и поновно
коришћење амбалажног отпада треба извести на најприкладнији и финансијски
профитабилан начин.
6. Отпадна електронска и електрична опрема и флуоресцентне цеви које
садрже живу:
Отпад од електричне и електронске опреме ( уобичајно се означава као WЕЕЕ )
састоји се од ислужених производа и обухвата бројну електричну и електронску
опрему као што су: фрижидери, рачунска и телекомуникациона опрема,
замрзивачи, телевизори, машине за прање, тостери и тд. Гвожђе и челик су
најчешћи материјали који се налазе у електричној и електронској опреми и чине
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скоро половину тежине WЕЕЕ, пластика чини 21%, обојени метали 13%, а стакло
око 5%.
До сада није успостављен систем одвојеног сакупљања отпада од електричних и
електронских производа, као ни њихових компоненти, како би се рециклирали
употребљиви делови. Произвођачи и увозници електричних и електронских
производа, који после употребе постају отпад, до сада нису имали законске обавезе
које би пружиле финансијске могућности за успостављање сакупљања и третмана
ове врсте отпада. Такође не постоји евиденција о количини и врсти преузетих
електричних или електронских производа.
ОПАСАН ОТПАД:
7. Флуоресцентне цеви (које садрже живу - опасан отпад према Каталогу
отпада) – до сада није било одвајања и посебног сакупљања ове врсте опасног
отпада;
8. Одлагање ПЦБ и ПЦТ
ПЦБ уља се највише налазе у електроенергетским постројењима, те у том случају
мора да се предузму посебне мере контроле коришћења ПЦБ и то:
 Електроенергетска постројења морају извршити евидентирање и категоризацију
опреме која је у погону и која садржи ПЦБ материје;
 Електроенергетска постројења морају до 2010. године престати са употребом
опреме са ПЦБ, извршити деконтаминацију опреме и ретрофилинг, ако се и на
даље буде употребљавала, при чему се мора извршити безбедан третман
материја и опреме за загаñење са ПЦБ;
 До прописаног периода, дозвољено је коришћење само нове опреме и опреме са
добром заптивеношћу тако да не може доћи до цурења или изливања ПЦБ уља.
Ову опрему користити само у просторијама где се ризик од изливања уља у
животну средину може минимизирати или брзо извршити санација при удесу;
 Није дозвољено користити опрему са ПЦБ уљима у просторијама где се врше
активности које су на било који начин повезане са производњом и прерадом
хране или где се врши припрема хране или исхрана;
 Уколико се опрема са ПЦБ користи у насељеним местима, укључујући близину
школа или здравствених установа, захтева се предузимање свих потребних мера
заштите да не доñе до електричних кварова који би могли да изазову пожар и
редовно вршење провере рада опреме да не доñе до цурења уља.
У циљу минимизације ризика по животну и радну средину, трансформатори
пуњени са ПЦБ течностима у електроенергетским комплексима, морају се зато
редовно одржавати и надзирати а посебно обезбедити заштиту од спољних пожара,
предвидети заштиту тла од евентуалних цурења течности са ПЦБ -ом, и у случају
појаве унутрашњих кварова морају се предузети одговарајуће превентивне
поправке.
У Бору, у овиру ТИР-а, Стари кондензатори са пираленом складирани су у
посебном, наменском, објекту у кругу РТБ-а;
Кондензатори и шут, са порушене трафостанице (бомбардовањем 1999. године),
одложени су на шљаци, непосредно поред флотацијског јаловишта РТХ, на
отвореном простору. У току су активности на трајном, безбедном, збрињавању овог
отпада.
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9. Отпад који садржи азбест
(Директива 87/217/ЕЕЗ) - До сада није било посебног одвајања ове врсте опасног
отпада који захтева посебан третман.
4.8. Опасан отпад - Постојећа инфраструктура за управљање опасним отпадом
Као посебан проблем издваја се недостатак инфраструктуре за третман и одлагање
опасног отпада. На подручју Републике Србије не постоје постројења за третман
опасног индустријског отпада (постоји неколико регистрованих постројења за
физички третман посебних токова отпада који спадају у опасан отпад). Не постоји
ни локација уређена за одлагање опасног отпада, нити централна складишта.
Опасан отпад се привремено складишти у неодговарајућим складиштима, од којих
нека постоје и више деценија, или на фабричким депонијама. Већина привремених
складишта опасног отпада не задовољава прописане услове. Из тог разлога,
потребе за извозом опасног отпада ради третмана стално расту.
Просторним плановима у Републици Србији нису одређене локације за изградњу
постројења за управљање опасним отпадом и за сада не постоји одобрена локација
за депонију опасног отпада у Републици Србији. Постоји отпор локалног
становништва за лоцирање постројења за третман и одлагање опасног отпада у
њиховој близини. Узроци томе су недовољно знање и информисаност о
проблематици отпада, неповерење и недовољно учешће јавности у процесима
одлучивања. Изградња постројења за третман опасног отпада један је од
приоритета Владе Србије, који је зацртан и у Одлуци Савета о принципима,
приоритетима и условима садржаним у Европском партнерству (2008/13/ЕЦ). Део
производних капацитета са могућношћу термичког третмана отпада не користи се
довољно (цементаре, железаре и термоелектране). Коинсинерација отпада пробно
се примењује у фабрикама цемента (отпадне гуме).
Недостатак инфраструктуре за третман отпада у Републици Србији, отворио је као
једину могућност за коначно збрињавање отпада, извоз на третман у овлашћана и
регистрована постројења у ЕУ (инсинератори, постројења за физичко-хемијски
третман и др.). Постројења која извозе отпад су из домена фармацеутске
индустрије, електроенергетике, лабораторијски отпад из неких медицинских
установа. Највише се извози ПЦБ отпад, фармацеутски отпад, отпад од боја и
лакова, уља и уљне емулзије, отпад из хемијске индустрије, шљака, као и
специфичне врсте опасног отпада, карактеристичне за поједине технолошке
процесе. Увоз опасног отпада је забрањен. Изузетно поједине врсте опасног отпада
које су потребне као секундарне сировине прерађивачкој индустрији у Републици
Србији, у складу са националним циљевима прераде тих отпада, могу се увозити на
основу дозволе. Влада одређује поједине врсте опасног отпада које се могу
увозити као секундарне сировине.
Република Србија је чланица Базелске конвенције и прекогранично кретање отпада
се одвија у складу са усвојеним принципима, Законом о заштити животне средине
као и Законом о управљању отпадом. Министарство води базу података о
прекограничном кретању отпада (увоз, извоз и транзит отпада) на основу дозвола
које издаје, што се евидентира као планирана количина отпада који је предмет
увоза/извоза
за
временски
период
на
који
је
дозвола
издата.
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5. САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА
5.1. Процена тренутног система за сакупљање и транспорт
Под појмом сакупљање отпада подразумева се уклањање отпада са места настанка
и његов транспорт до места одлагања (депоније) или места његове обраде
(постројење за третман отпада). Сакупљање отпада је често комплексан проблем с
обзиром на променљивост количине генерисаног отпада током времена у некој
средини, услед локалних карактеристика које се могу огледати у лакшем или тежем
приступу локацијама за сакупљање отпада, отежаних климатских услова у зимском
периоду, и других карактеристика локалног карактера.

Слика 4: Механизација за сакупљање отпада

У општини Бор може се констатовати да је број становника обухваћен системом
сакупљања отпада недовољан са аспекта циљева Националне стратегије управљања
отпадом, у којем се наводи да је потребно обезбедити покривеност услугама
сакупљања отпада за 80% становништва. Тренутна ситуација у комуналном
предузећу је лошија него у претходном периоду јер се услуге сакупљања отпада
пружају на мањем проценту територије због изузетно застареле механизације.
Број контејнера и канти је испод неопходног минимума, и углавном је опрема
оштећена и потребна је њена замена. Отпад се сакупља у градском подручју једном
дневно, радним данима, односно пет пута недељно, а у сеоским подручјима једном
недељно, док је фреквенција сакупљања отпада у индустрији дефинисана у
зависности од врсте отпада и локације саме индустрије. Број радних дана годишње
је око 260, односно пет дана недељно.
За одлагања-сакупљање отпада користи се 15 контејнера запремине 5м3, 600
контејнера запремине 1,1 м3 и око 1375 канти запремине 120л, сепаратни
контејнери за прикупљање ПЕТ-а и картона. ЈКП поседује један аутосмећарротопрес, један аутоподизач, четири кипера и три аутосмећара са потисном плочом.
За потребе рада на депонији поседује један булдожер.
ЈКП “3.Октобар“Бор је у 2010. год. реализовао пројекат „Санација и
рекултивација девастираног земљишта“ који је финансиран средствима
републичког Фонда за заштиту животне средине. Вредност пројекта је 3.200.000,00
од чега је део средстава искоришћен за набавку 25 сепаратних контејнера.
ЈКП “3.Октобар“ Бор је конкурисало код локалног Буџетског фонда за заштиту
животне средине за набавку 116 сепаратних контејнера.
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5.2. Опис тренутних проблема који се тичу броја и структуре контејнера за
сакупљање, транспортних возила, стања у којем се налазе, организације
система за сакупљање и транспорт
Највише проблема када је у питању сакупљање отпада везује се за механизацију
неопходну за реализацију овог процеса. Основни проблем је застарела, и често
неисправна механизација. У самом граду се уочава недовољан број контејнера
одговарајуће запремине, непостојање или недовољан број контејнера за раздвајање
секундарних сировина, што се покушава превазићи перманентним инвестирањем
тј. повећањем броја контејнера и обнављањем старих.
Табела 6: Опрема за сакупљање отпада: Број јединица за сакупљање отпада (контејнера)
ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Опрема за прикупљање отпада
Комунални контејнери од 5 м3
Комунални контејнери од 7 м3
Комунални контејнери од 10 м3
Прес или роло контејнери
Контејнери од 1.1 м3
Канте 120л
Контејнери за одвојено прикупљање сек. сировина
Кесе
Остало _______________________
Опрема за транспорт отпада
Аутосмећар (ротопрес)
Аутоподизач
Камион
Кипер
Трактор са приколицом
Запрежно возило
Друга возила _аутосмећар (потисна плоча)______
Опрема на депонији
Трактор гусеничар
Компактор
Остало _булдозер_____________
Друга опрема
Цистерне за пијаћу воду
Цистерне за прање улица
Возила за прање контејнера
Возила за чишћење септичких јама
Утоваривач-ULT100
Комбиновани утоваривач–ровокопач CATERPILLAR
428D
Утоваривач-Крамер 312 SE

Број посуда
15
/
/
/
600
1375
85
/
/
Број возила
1
1
/
4
/
/
3
Број машина
/
/
1
Број машина и уређаја
1
3
/
/
1
1
1

Табела 7: Распоред и укупан број контејнера по реонима у општини Бор
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Реон 2

Реон 1
Локација
Слога

Број
контејнера
1.1 м3
1

Југопетрол 3. км.
Кланица
7. Јули
1. Мај
Макси дисконт
Пионирска
Пензионерска
Цвећара
Седмоспратница
Сервис мики
Нова тржница
Пијаца
Симпо
Робна кућа

1
1
23
13
5
4
3
4
5
4
5
5
1
2

Ауто аца

1

Шриф

1

Аутобуска станица

1

Ватрогасно
Шистекова
Кестенова
Вајфертова
Кантина фод
Кисикана

2
12
14
6
2
1

РТБ

21

Београдска
Др. Миловановића
Тимочке дивизије

8
18
13

Пета месна

11

Црновршке бригаде
Николе Пашића
Застава
Дуплекс
Официрске зграде
Чочетова

7
16
2
3
3
3

Локација
Јована Дучића
Ђуре Ђаковића
Вук Караџић
Брковића црног
Ђ.А. Куна
Краља Петра
Зел. Булевар
НГЦ
Наде Димић
Брестовац
Метовница
Шарбановац
Злот
Васе Пелагића
И.Л. Рибар
Војске
Југославије
Доситеја
Обрадовића
Др.
Миловановића
Бранко
Радичевић
Јована Цвијића

Укупно
Водовод
Таково
Железничка
станица
Таково
продавница
Дом здравља
Бањско поље
Брестовачка
бања

реон 3
Број
контејнера
1.1 м3
8

Број
контејнера
1.1 м3
2

14
8
10
19
19
36
62
11
6
5
8
17
20
9

Локација
Моше Пијаде
Експрес
ресторан
Самачки
Изнад корзоа
Дом културе
Општина
Ђ. Ђаковића
Бошко Буха
Борска банка
3. Окобар 1
Г.П. Илића
Нова пошта
Ћирина кафана
9. Бригаде
3. Октобар 2

6

Ф. Филиповића

3

7

Тимочке буне
Пере
Радовановића

3
14

1
1

Његошева
Тимочка
С. Миљковић
Д. Туцовић
Данди
Џаја отпад

18
2
2
21
1
2

2

Србијашуме

2

4
5
20

Симпек
Т. Транспорт
Електроисток

1
1
6

6

Бор теретна
Фабрика
филмова
Фабрика фолија
Фабрика вентила
Фабрика соли

1

Укупно

225

8
2
14

289

Таково
Језеро
Савача
Слатина
Оштрељ

1
25
6
2
2

Укупно

296

4
9
7
3
3
9
2
7
28
11
6
4
18
25

2
2
3
3
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По селима је ситуација драматично лошија и своди се на постављање једног до два
контејнера у центру села одакле се и врши прикупљање одложеног комуналног
отпада, а што је далеко испод потреба сеоског становништва. Такође, по селима је
отежавајућа околност и лоша путна инфраструктура, чиме је отежан долазак и
приступ транспортних возила комуналног предузећа а у зимским месецима често и
потпуно онемогућен.
Званична депонија, уствари сметлиште, где се комунални отпад одлаже не
испуњава захтеве ЕУ Директиве 99/31/ЕЦ о депонијама.
Број домаћинстава одухваћених сакупљањем отпада је 12.908 од укупно 19.120
домаћинстава (Бор плус 7 села).

Слика 5: Рад механизације на званичној депонији комуналног отпада у Бору
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6. РЕЦИКЛИРАЊЕ ОТПАДА
6.1. Процена тренутне ситуације у рециклажи
Свест о значају рециклаже као и потреби да се рационално поступа са отпадним
материјама које имају економски значај у општини Бор је у порасту. Томе је
допринела појачана медијска кампања са садржајима који третирају ову
проблематику, увођење предмета Екологија у школски програм као и еколошких
секција, ангажовање и активности локалних еколошких невладиних организација и
еколошка едукација коју спроводи стручна служба општине Бор са сарадницима.
На територији општине Бор годишње се сакупи око 6.000 тона (6.077 тона)
комуналног и другог не-индустријског отпада, према подацима комуналног
предузећа. ЈКП „3. октобар“ Бор врши организовано издвајање ПЕТ амбалаже и за
ову секундарну сировину је обезбеђено тржиште.
Постављени су жичани контејнери, тренутно је у употреби 85, а очекује се набавка
још 116 сепаратних контејнера из буџетског фонда, за одвајање ПЕТ амбалаже и
картона на територији општине. Годишње се издвоји око 30t ПЕТ амбалаже и то за
сада представља једини облик рециклаже у овој општини.
На нивоу основних школа озрганизовано је издвајање алуминијумских лименки.
Стручна служба општине Бор је организовала сакупљање и откуп лименки по свим
градским и сеоским основним школама, и дала подршку иницијативи еколошкој
НВО у прикупљању никл-кадмијумских батерија у општини.
Оно што нарочито забрињава а што је последица повећања цене појединих метала
на светској берзи и недостатка контроле јесте крађа олука, делова споменика и др.
металних делова у граду и уништавање инфраструктуре. То указује на неопходност
појачане контроле откупа и трговине секундарним сировинама.
Табела 8: Приказ поступања са отпадом јавно комуналног предузећа
ПОСТУПАЊЕ СА ОТПАДОМ
6.1.
Да ли се врши издвајање секундарних сировина?.
Неорганизовано
Издвајање и прикупљање
6.2.
секундарних сировина
Организовано
У домаћинствима
Место издвајања
6.3.
секундарних сировина
На улици или сметлишту
Папир
Стакло
Пластика - ПЕТ амбалажа
Гума
Количине издвојених
6.4.
секундарних сировина по
Метал (гвожђе, челик)
врстама (т/год.)
Метал (алуминијум и др.)
Органски отпад (храна, трава и сл.)
Грађевински отпад
Текстил
6.5.

Да ли се врши третман отпада

Да…

x

Не…
x
x
/
/
30
/
/
/
/
/
/
Не...x

Да…
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6.2. Опис присутних капацитета (малих предузећа, постројења за рециклажу
или присуство неорганизованих сакупљача)
У општини Бор, углавном се срећемо са неорганизованим и појединачним
облицима рециклаже, у смислу самоиницијативних и слабо организованих акција
које не наилазе на адекватан одзив грађанства.
Пример добре праксе је била и акција обданишта под називом: „Старе новине за
нове играчке“.
На територији општине Бор је евидентирано 9 откупно-сабирних центара
секундарних сировина. Углавном се послује са металима који имају тржишну
вредност.
На територији општине Бор се могу срести различити спорадични видови
рециклаже од стране мањих предузећа или ромске популације усмерене ка
прикупљању ПЕТ амбалаже, картонске амбалаже и старих новина.
Најзначајнији рециклажни центри за рециклажу отпада од бакра и бакарних легура
у Србији су у Бору: Топионица, Ливница бакра и бакарних легура и
Грандинжењеринг.
Топионица рециклира одпадну прашину, шљаку, остатке анода из Електролизе,
отпад из Златаре, одпадни шпон из Фабрике бакарне жице. У овом погону
рециклира се и отпад који настаје у погонима других прерађивача бакра: цементни
муљ из постројења за пречишћавање отпадних вода Aqua – Bor, отпадне цеви из
Фабрике цеви у Мајданпеку и других. Такође, у овом погону се прерађује бакарни
отпад набављен од сакупљача у земљи који је неопходан у процесу конвертовања.
Ливница бакра и бакарних легура је пројектована да своју производњу базира на
катодном бакру и рециклажи отпадног бакра и бакарних легура (месинг и бронза).
До пре десетак година она је радила пуним капацитетом. Због смањења
индустријске проиводње у Србији, изградње малих ливница и извоза секундарних
сировина овај погон се сусреће са проблемима у набавци секундарних сировина и
ради са веома малим капацитетом последњих година.
Грандинжењеринг велики део своје производње базира на рециклажи секундарних
сировина на бази бакра.
Институт за рударство и металургију и Технички факултет реализују низ
истраживачко - развојних пројеката о рециклажи обојених метала.
Фабрика фолија „Eurofoil“ својим развојним програмом планира изградњу
постројења за рециклажу пет амбалаже.
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7. ДРУГЕ ОПЦИЈЕ ЗА ТРЕТМАН
7.1. Процена других опција третмана (компостирање, контролисано или
неконтролисано спаљивање)
Начини искоришћења вредности отпада кроз различите опције његовог третмана су
многобројне:
Компостирање - је брзо, али делимично разлагање влажне, чврсте органске
материје, отпада од хране, баштенског отпада, папира, картона – помоћу аеробних
микроорганизама и под контролисаним условима. Производ је материјал сличан
хумусу који се користи као ђубриво. С обзиром на препоруке дефинисане
Националном стратегијом за управљање отпадом, као и с обзиром на Директиву о
депонијама ЕУ и забрану одлагања биодеградабилног отпада на депоније,
компостирање је добило на значају као алтернативна опција третмана
биодеградабилног отпада. У општини Бор није заступљено компостирање као
начин третмана отпада и поред тога што има доста могућности за његово увођење.
С обзиром на економски ефекат требало би размотрити Центар за компостирање
регионалног типа, који би обухватао општине борског и зајечарског округа.
Коминуција Ово је поступак уситњавања органског материјала у посебним
млиновима. Примењује се у кухињама, домаћинствима, угоститељским објектима,
хотелима и индустрији за производњу хране. Уситњени материјал помешан са
водом одлази у канализацију. У општини не постоји такав систем за коминуцију.
Анаеробна дигестија – Разлагање органског дела чврстог отпада у гасове са
високим уделом метана може се остварити путем анаеробног разлагања или
анаеробне ферментације. После ферментације органског отпада издвојеног на
извору, остатак ферментације се нормално третира аеробно до компоста. Процесом
разлагања настају биогас, компост и вода.
Инсинерација отпада – се примењује у циљу смањивања запремине отпада, а
енергија која се добија из процеса спаљивања се може искористити.
Остали поступци третмана отпада У функцији разматрања одрживости система
управљања отпадом,неопходно је сагледати све опције третмана отпада. Неке од
поменутих опција су: пиролиза, гасификација, плазма технологија, отпад као
гориво, солидификација, неутрализација.
Алтернатива која је разматрана у општини Бор је увођење плазма - технологије, али
се за сад остало само на разматрању.
Друге опције третмана отпада се на примењују на територији општине Бор.
У оквиру општине у организацији комуналног предузећа успостављен је једино
систем прикупљања ПЕТ-амбалаже, који се у оквиру предузећа припрема, балира и
упућује на рециклажу.
Преостали комунални отпад се без икаквог претходног третмана или селекције
одлаже на званичну депонију.
Често је присутно неконтролисано спаљивање отпада, нарочито органског порекла
у сеоским МЗ (суво лишће, грање...), паљење њива након жетве иако је забрањено,
што доводи до честих пожара и уништавања животне средине јер се не предузимају
прописане казнене мере.
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8. ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА
8.1 Тренутна пракса депоновања (званична локација депоније)
Званична општинска депонија на којој се врши депоновање чврстог комуналног
отпада од почетка 80-их година, лоцирана је у напуштеном делу копа унутар
индустријског круга РТБ Бор. Она је лоцирана на на удаљености 2 км ваздушном
линијом, југоисточно од Бора, односно 8км регионалним путем Бор-Оштрељ.
Депонија је смештена у депресији, чија је најнижа кота +330м и окружена је
високим одлагалиштем раскривке ПК „Бор“. Локације комуналне депоније је на
подручју већ деградираног земљишта (pH=3) на коме нема услова за развој флоре и
фауне.
Прилазни путеви су деоница регионалног пута Бор-Оштрељ у дужини од 7км,
укључујући и приступни пут до капије индустријског круга РТб, као и прилаз до
самог јаловишта у дужини од око 8км.
Постојећа градска депонија заузима катастарску парцелу бр.4400/11 К.О. Бор II.
Депонија је почела да се ствара 1980. године и непрекидно се пуни већ 30 година.
Површина градске депоније износи 36.892м2. Сам рељеф, одн. терен на коме је
смештена депонија, некада је припадао сливу Борске реке чија је морфологија
измењена као и њени природни услови, стварањем брда – планира, насталих
одлагањем великих количина раскривке, флотацијске јаловине и шљаке услед
површинске експлоатације рудних лежишта са нагибима и до 45о.
На удаљености 300м (ваздушне линије), налази се акумулација Рабуле у којој се
сакупљају целокупне количине воде са одлагалишта (планира), које настају од
извора или атмосферских падавина. Највероватније се ту сакупљају и процедне
воде из тела депоније. За пречишћавање ових вода, односно излуживање постоји
урађен пројекат.
У близини градске депоније нема заштићених природних добара, природних
лечилишта, подземних објеката инфраструктуре(тунела,подвожњака, склоништа...),
војних објеката, аеродрома.
Како се током 28 година отпад одлагао на неконтролисани начин, а тек последњих
година се отпад прекрива инертним материјалом, ова депонија представља претњу
животној средини и здрављу људи. Главни пројекат санације званичне депоније
чврстог комуналног отпада на територији општине Бор је завршен 2007.год., и
неопходна су средства за његову реализацију.
На укупној површини од око 36.892 м2, одлаже се отпад са територије градског
дела општине Бор и из шест сеоских месних заједница, односно:
 отпад из домаћинстава;
 отпад са јавних површина;
 остали отпад (из канцеларија, трговина, угоститељства, крупни отпад,
грађевински отпадни материјал);
 инертан индустријски отпад.
Одлагани отпад је различитог састава и то:
 комунални отпад (кућни отпад),
 метални отпад и делови кућних апарата,
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амбалажни отпад (стакло, пластика, папир, картон, лименке)
пољопривредни отпад и отпад са пољопривредних газдинстава
грађевински отпад
електронски отпад
опасни отпад (хемикалије, уља, батерије, боје, лекови, акумулатори)
отпадне гуме
индустријски отпад и отпад из рударства.

Табела 9: Морфолошки састав отпадака на градској депонији у Бору

Ред.бр.

Компонента

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Папир и картон
Стакло
Пластика
Гума
Отпад са јавних површина
Текстил
Метални отпад
Отпаци од хране
Земља, цигла, пепео и шут
Дрво
Кожа

Удео у укупној
количини
УКУПНО 100 %
19,0%
13,0%
6,0%
2,0%
5,0%
4,0%
15,0%
22,0%
10,0%
2,0%
2,0%

На депонији-сметлишту - које не задовољава никакве услове санитарног одлагања,
заступљено је депоновање без икаквог третмана. Било је планова да се сво
грађевинско земљиште након вршења радова на територији општине одвози на
локацију депоније и посипа ради рекултивације, али то није заживело у пракси.
Последица тога је често паљење тела депоније и угрожавање животне средине и
здравља људи који се налазе на удару руже ветрова.
Градска депонија у Бору не задовољава основне мере заштите, на пример заштитна
ограда (бетонски стубови и жица) око локације не постоји (што све заједно
омогућава несметани приступ индивидуалним сакупљачима секундарних сировина,
домаћим животињама, разним глодарима, инсектима, птицама итд.). На самој
депонији не постоје канали за одвођење површинске и процедне воде, а осим тога
депонија се налази близу обале Борске реке у коју се инфилтрирају ове воде. Не
постоје никакве мере санитарно-техничке заштите, због чега се ова депонија може
сматрати »дивљом« депонијом.
Оваква »дивља« депонија је стална опасност као потенцијални извор ширења
зараза и непријатних мириса, чак и на великој удаљености и може имати веома
штетне последице на квалитет животне средине као што су ваздух, вода и
земљиште а тиме и по здравље људи.
До загађења ваздуха долази углавном лаким отпадом и прашином које разноси
ветар, затим долази до ширења непријатних мириса који настају анаеробним
процесом разградње органских материја. Иако се на поменутој локацији отпад
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повремено прекрива инертним материјалом, примећена је појава дима или ватре,
због присуства заробљеног продукованог метана и угљен-диоксида.
Неадекватним мерама заштите депонованог отпадног материјала од падавина,
отпад долази у контакт са атмосферским водама, врши се његово процеђивање
односно инфилтрација кроз тело депоније, при чему такве процедне воде носе са
собом растворене штетне материје загађујући како земљиште и подземне воде,
тако и површинске воде.
До озбиљног загађења земљишта и околног простора, долази лаком миграцијом
великог броја штетних супстанци које се налазе у отпаду.
На поменутој локацији је осим комуналног отпада депонован и индустријски
отпад, медицински и други опасан отпад, што у многоме угрожава околину и
загађује земљиште, иако је простор који заузима депонија - јаловиште, настало
услед површинске експлоатације рудних лежишта.
Није редак случај да превозна средства приватног сектора (кланице...),
домаћинстава итд. самостално довозе и истоварују отпад на ивици тела депоније и
тиме шире простор намењен депоновању и додатно загађују околину. Тај дивље
довезени отпад се затим багерима комуналног предузећа гура ка постојећој
депресији да би се отворио прилаз камионима смећарима комуналног предузећа.
Неопходна је ургентна санација постојеће градске депоније у Бору, да би се
полазећи од постојећег стања депоније, уз коришћење и примену свих савремених
достигнућа и искустава у области санације и ремедијације, минимизирали сви
штетни утицаји у будућем периоду. Ово подразумева предузимање најнужнијих
мера заштите животне средине, тј. максималне могуће интервенције које ће пре
свега заштитити становништво и околне објекте од следећих директних
узрочника заразе и загађења:
 гасова који се издвајају из тела депоније, што може довести до њеног
самозапаљивања и ширењања густог, штетног дима;
 ширења непријатног мириса отпада који се при хемијским и биолошким
реакцијама, а под дејством топлоте и атмосферских падавина распада, јер
није прекривен довољном количином инертног материјала;
 директног контакта људи, домаћих животиња и птица са отпадом који је
сигуран преносилац заразе.
Индиректан утицај градске депоније у Бору на загађење животне средине, односи
се на загађење земљишта, подземних и евентуално површинских вода, миграцијом
штетних супстанци, пре свега из процедног филтрата.
Не постоји тачан податак о количини отпада која је одложена на овој локацији,
обзиром, да од почетка одлагања, није вођена евиденција одлагања отпада. До
прецизнијег податка о количини одложеног отпада може се доћи применом
статистичких метода, узевши у обзир тренд промене броја становника и просечне
количине одложеног отпада за дату годину.
Количина чврстог отпада који се прикупљао са шире територије општине Бор у
периоду од почетка 1980.-2007. године и одлагао на градској депонији, може се
проценити на основу података о годишњој количини отпада за 2006. годину које је
доставило ЈКП «3.Октобар» из Бора, а израчунава се дељењем укупне количине
отпада у овом периоду и на посматраном подручју, бројем становника.
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Према подацима ЈКП «3. Октобар» из Бора, као и на основу пописа из 2002. године,
са територије градског дела Општине као из шест сеоских Месних заједница живи
око 51.986 становника.
Анализом броја становника из пописа 2002. године, примећује се смањење броја
становника у граду и у приградским насељима, што се приписује загађењу ваздуха,
које је многе становнике присилило на исељавање.
Прорачун:
а) Количина отпадака у току 2007. године (нулте године) узета је на основу
достављених података од стране ЈКП »3.Октобар« из Бора.
Тежина укупног комуналног отпада који се одлаже на градској депонији износи:
Дневна количина комуналног отпада: цца 50,0 т/дан
Годишња количина комуналног отпада: цца 14.400 т/год
На основу ових података, урађен је прорачун запремине укупног комуналног
отпада у несабијеном стању, узимајући у обзир порачунату густину отпада
(ρ=0,277 т/м3 ):
Дневна запремина комуналног отпада: цца 180,5 м3/дан
Годишња запремина комуналног отпада: цца 51.986 м3/год
Узимајући у обзир степен сабијања отпада булдозером, при чему се може постићи
густина сабијених отпадака од 0,63 т/м3, добијена је запремина комуналног отпада
у сабијеном стању:
Вд = цца 80,95 м3/дневно комуналног отпада
Вг = цца 23.314 м3/годишње комуналног отпада
Значи у 2007-ој, нултој години према подацима добијеним од ЈКП »3. Октобар« и
горе наведеног прорачуна, укупна количина отпада која је одложена на градској
депонији у Бору износи:
Маса несабијеног отпада: Г =14.400 т/год т/год.
Запремина несабијеног отпада: В =51.986 м3/год.
Запремина сабијеног отпада: В = 23.314 м3/год.
Запремина инертног материјала: В = 5.829 м3/год
б) Укупна количина отпада за период 2007.-2009..године
Укупна маса комуналног чврстог отпада која ће се одложити на градску депонију у
Бору у периоду од 2007.-2009.године износи:
Гукупно = 14.400 т/год*3 год. = 43.200 т
Запремина укупне количине отпада на градској депонији у Бору у току 3 година
одлагања износи:
Вукупно = 23.314 м3/год *3 год=69.942 м3
ц) Специфична количина комуналног отпада по становнику
Подаци за нулту 2007. годину представљају основу на бази које је извршен
прорачун количине отпада који ће се одлагати на градској депонији у Бору у
периоду од 2007.-2009. године.
Специфична количина отпадака се израчунава тако, што се укупна количина
отпадака (за нулту 2007. год.) подели бројем становника који опслужује ЈКП
»3.Октобар« за дати период.
Број становника који опслужује ЈКП »3. Октобар«: 51.986 становника
Специфична маса комуналног отпада: qм = 0,279 т/стан.
Специфична запремина несабијеног комуналног отпада: qвн= 1,0 м3/стан.
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Специфична запремина сабијеног комуналног отпада: qвс=0,452 м3/стан.
Санација и ремедијација градске депоније у Бору, обухвата извођење следећих
радова у наведеном редоследу:
1. Постављање ограде са капијом око приступачних страна комплекса,
2. Постављање, на улазу у комплекс табле са основним информацијама о
претходној намени објекта и о текућем одржавању;
3. У циљу довођења сметлишта на ниво за постављање водоизолационе
прекривке од глине, дренажне прекривке од слоја шљунка и основе за
техничку и биолошку рекултивацију, предвиђено је планирање и равнање
постојеће површине на нулто стање, »Довођење депоније на нулто стање«
4. Формирање интерних саобраћајница за извођење процеса санације;
5. Уградња биотрнова на постојећем већ одложеном отпаду,
6. Надоградња биотрнова за прикупљање депонијског гаса од нултог стања до
коте + 1,0 м изнад слоја за техничку и биолошку рекултивацију;
7. Техничка и биолошка рекултивација простора,
РЕКАПИТУЛАЦИЈА УЛАГАЊА ЗА САНАЦИЈУ И РЕМЕДИЈАЦИЈЕ
ПОСТОЈЕЋЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ У БОРУ
ТЕХНОЛОГИЈА ...................................................................................80.000,00 ДИН
УРЕЂЕЊЕ ДЕПОНИЈЕ ..............................................................53.244.046,05 ДИН
ХИДРОГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ И ИНАСТАЛАЦИЈЕ ................1.340.706,00 ДИН
ДЕГАЗАЦИЈА ..................................................................................1.207.400,00 ДИН
ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈА...................................... 8.624.080,00 ДИН
____________________________________________________________________

УКУПНО: ..............................................................................64.496.232,5ДИН
Предметна депонија је пројектом санирана и пројектована за експлоатациони
период од три године. Укупна површина која може да се користи за депоновање
отпада износи 25000м2.
Дефинисане врсте отпада за одлагање на санитарној депонији
На санираној депонији у Бору дозвољено је искључиво одлагање само оних врста
отпадака који спадају у групу неопасних отпада. Ови отпаци обухватају следеће:
 комуналне отпатке,
 инертни индустријски отпад,
 отпатке са јавних површина,
 отпатке из предузећа неиндустријског карактера,
 отпатке из трговина, административних објеката и сл.,
 пепео од ложења у индивидуалним домаћинствима,
Отпаци из школа и др.установа су по свом саставу веома слични отпацима из
домаћинства па се могу добро сабити.
 Грађевински шут, односно малтер, комади цигле, бетона и сл., користиће се
за дневно прекривање као инертни материјал и за изградњу интерних
саобраћајница;
 Пепео и шљака пореклом од чврстих горива из домаћинстава, могу се
одлагати на депонију
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ако су потпуно угашени и ако не садрже никакве штетне елементе. Ако су у
сувом стању, морају се добро поквасити пре одлагања и сабијања и одмах
потом прекрити материјалом за прекривање. Ова врста отпадака је присутнија
зими и у већини случајева је инертна и не загађује околину, те се може
користити за изградњу саобраћајница на контролисаној депонији;
 Отпаци угинулих животиња се не смеју одлагати;
 Индустријски отпад који је са хемијског и биолошког становишта
неутралан, може се одлагати на депонију;
 Индустријски отпаци који се могу користити као секундарне сировине, не
износе се на депонију, већ се мора организовати њихово сакупљање и
издвајање;
 Индустријски отпаци који по својим карактеристикама припадају групи
штетних и опасних материја НЕ СМЕЈУ се износити на локацију, већ се са
њима мора поступати у складу са "Правилником о начину поступања са
отпацима који имају својства опасних материја" (Сл.гл.РС бр 12/95).
 Моторна уља и друга отпадна уља се не могу одлагати на депонију.
 Медицински отпад се не сме одлагати на санирану депонију.
 Акумулатори и класичне батерије се не могу одлагати на депонију.
 Отпаци из здравствених установа, комуналног порекла могу се одлагати на
депонију.
 На депонију се НЕ СМЕ одлагати материјали који има температуру паљења
испод 120°Ц (бензин, етар, угљен-дисулфид, керозин, уља, мазут и сл.), због
стално присутне опасности од пожара.
 Радиоактивни и експлозивни материјал се не сме одлагати на депонију. Ове
материје
се одлажу у складу са важећим законским прописима.
 Расхладни уређаји који садрже фреон, у циљу заштите земљиног озонског
омотача, пре одлагања на депонију шаљу се на одстрањивање фреона помоћу
специјалног уређаја за његову кондензацију, после чега се течни фреон уводи у
боце у циљу поновне употребе а расхладни уређај третира као крупни отпад.
 Одлагање фекалија не треба да се врши на депонији. Фекалије се одлажу у
градски систем за биолошко пречишћавање отпадних санитарних и фекалних
вода.
8.2.Идентификација статуса постојећих депонија
На територији општине Бор не постоји ни једна локација депоновања која може
задовољити минималне санитарне услове које прописују стандарди;
За цео град постоји једна званична локација депоновања, а по селима су договорно
установљене, што се може видети у бази података које је сачинила стручна служба
општине у сарадњи са Ј.К.П.“3.Октобар“и представницима месних заједница.
И поред званичних, велики је број дивљих депонија и у граду и по околним селима
које су додатни потенцијални извор заразе као и оличење још увек ниске еколошке
свести становништва.
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8.3. Идентификација неконтролисаних дивљих сметлишта на планираном
простору
Стручна служба општине Бор је сачинила попис дивљих депонија по свим
месним заједницама на територији општине укључујући и градске и сеоске, и
успоставила базу података, која садржи опис локација, њихов број и остале корисне
податке. Ревизија базе података је сачињена у септембру 2010.године у сарадњи са
Ј.К.П.“3.Октобар“и представницима месних заједница.
Евидентирано је 81 дивља депонија, од чега је 36 у граду и 45 у селима
борске општине (у прилогу плана).
Ова база је корисна комуналном предузећу које приликом пролећних и
јесењих акција чишћења има увид у већ систематизоване податке.
Није редак случај ни да поменути појединци самовољно стварају нове дивље
депоније истоварајући свој отпад тамо где им је приступачније, економичније
угрожавајући водотокове, земљиште и стварајући нове изворе заразе.

Слика 6: Једна од највећих дивљих депонија на територији општине Бор
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9.ИНДУСТРИЈСКИ, ОПАСАН И БИО-ХАЗАРДНИ ОТПАД
9.1.Идентификација постојеће праксе у управљању опасним отпадом
пореклом из комуналног отпада као и из индустрије
У пракси се опасан отпад из домаћинстава одлаже заједно са осталим комуналним
отпадом, из разлога што становништву још увек није понуђено друго решење.
Проблем одлагања опасног индустријског отпада се у пракси решава на следеће
начине:
 одлагањем у интерна привремена складишта или депоније у кругу фабрика;
 одлагањем на оближње комуналне депоније или у неким случајевима и
дивље депоније;
 продајом правним и физичким лицима.
Рециклажа отпада у индустријским оквирима се највећим процентом односи на
рециклажу метала и амбалаже и то:
 враћањем амбалаже добављачу на поновно коришћење
 давањем амбалаже сакупљачима на даљу прераду
У већини случајева поступање са индустријским отпадом није адекватно, нити је у
складу са законским захтевима.
9.1.1.Рударски и индустријски отпад - Опис стања
Рударство и металургија су делатности у којима настају огромне количине отпада.
Стогодишњом експлоатацијом и прерадом руде бакра у Бору, Великом Кривељу,
Доњој Белој Реци, Заграђу и околини настале су депоније раскривке, флотацијска
јаловишта и бројне мање и веће депоније разноврсног чврстог и опасног отпада у
кругу РТБ-а. Највеће количине отпада депоноване су на орвореном простору, а
мање, углавном отпадних уља, емулзија и другог опасног отпада чувају се у
привременим, затвореним складиштима.
РББ Бор
Главни отпад који настаје у оквиру рударских активности у Бору је:
 Отпад који настаје у подземном руднику Јама;
 Раскривка из старог отвореног копа Бор;
 Отпад од флотације.
Ниже наведени отпадни материјал је настао од процеса експлоатације бакарне руде
у подземном копу Јама:
 старо гвожђе од замене ислужених машина и инсталација. Старо гвожђе је
ускладиштено на машинском парку и продаје се као секундарна сировина;
 стара мазива и уља за подмазивање, настала од одржавања рударских
машина. Старо уље се привремено држи у бурадима и на локацији се
употребљава за подмазивање ротационих машина;
 истрошени акумулатори од одржавања дизел-машина. Они се складиште на
машинском парку и продају као секундарна сировина;
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 уље од таложења воде за бушење у Јами, се одлаже на напуштеном
површинксом копу у Бору.
Раскривка из старог површинског копа је ускладиштена на ниже наведеним
локацијама у оквиру комплекса:
 Гомиле раскривке заједно са шљаком из топионице се простиру око 4 км
дуж источног гребена Борске долине, изнад металуршког комплекса;
 Велика гомила отпада која се простире северозападно од копа дуж гребена
Борске долине и насипа на коме је пут за Кривељ и прилаз за рудник Јама;
 Мање гомиле источно од копа Бор;
 Низ мањих гомила јужно од металуршког комплекса, које се користе и као
градска депонија.
Отпадни материјал из постројења за флотацију- Бор је:
 Стари челични материјал који се састоји од челичних шипки, кугли и
оплате млинова, а настао је од млевења и одржавања. Старе челичне шипке
и кугле се свакодневно односе и складиште у бункеру поред штапног млина,
док се стара челична оплата складишти на производном машинском парку.
Старе челичне шипке, кугле и оплата се продају као секундарне сировине.
 Старо гвожђе настало после замене истрошених машина и инсталација.
Старо гвожђе се складишти на машинском парку и продаје се као
секундарна сировина;
 Старе гумене траке - настале од замене и одржавања. За њих не постоји
посебно место складиштења, па су оне помешане са другим отпадом на
више разних локација на депонијама раскривке и у кругу комплекса;
 Старо мазиво и уље за подмазивање, настало од одржавања рударских
машина. Наводно, старо уље се привремено складишти у бурадима и поново
користи на локацији за подмазивање ротирајућих машина;
 Флотацијска јаловина је депонована на два неактвна флотацијска
јаловишта чије су бране рекултивисане, док је површина јаловишта сува и
велики је извор прашине. Испод поља 2 овог јаловишта пролази колектор
градских одпадних вода.
Флотацијска јаловина из текуће производње одлаже се у флотацијском јаловишту у
напуштеном површинском копу рудног тела Х. Бране овог јаловишта су изнад
нивоа околног терена те су и оне све значајнији извор прашине.
Главни чврсти отпадни материјал, настао од рударских радова на комплексу
Велики Кривељ је:
 Отпад од рударских радова;
 Раскривке из ископа;
 Отпад од флотације.
Главни чврсти отпадни материјал, настао од рударских радова је:
 Старе гуме од тешких возила, које се остављају на машинском парку и било
где у оквиру комплекса;
 Старо мазиво и уље за подмазивање настало од рада и одржавања
рударских машина. Они се наводно складиште у бурадима на разним
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локацијама, у оквиру производног машинског парка и рециклирају се за
подмазивање ротационих машина.
 Старе преносне траке које се складиште на машинском парку;
 Старо гвожђе које се састоји од застарелих машинских делова, старих
делова камиона и остале рударске опреме, старих челичних ужади и осталих
гвоздених делова. Старо гвожђе се наводно продаје као секундарна
сировина.
Од 1998, када је направљен преносни систем, раскривка из рудника се транспортује
до ископане површине старог отвореног копа Бор. Пре тога је јаловина депонована
на терену поред површинског копа.
Отпадни материјал настао од флотације Велики Кривељ је:
 материјал од старог челика, који се састоји од старих челичних шипки,
кугли и оплате, насталих од млевења и одржавања. Старе челичне шипке и
кугле се свакодневно уклањају и остављају у бункеру поред штапног млина,
док се стара челична оплата оставља на производном машинском парку.
Старе челичне шипке, кугле и оплата се продају као секундарне сировине;
 старо гвожђе настало од замене дотрајалих машина и инсталација. Старо
гвожђе се оставља на машинском парку и свуда по комплексу; и оно се
продаје као секундарна сировина;
 старе гумене преносне траке настале од замене и одржавања, које су
помешане са осталим отпадним материјалом;
 старо мазиво и уље за подмазивање, настало од одржавања рударских
машина. Старо уље се привремено складишти у бурадима и поново користи
на локацији за подмазивање ротационих машина;
 флотацијска јаловина складира се у флотационом јаловишту у долини
Кривељске реке. Јаловиште се састоји од два поља. Поље број два је
испуњено до пројектоване висине. Испод овог поља изграђен је тунел кроз
који протиче Кривељска река. Тунел је оштећен те услед његовог рушења
може доћи до истиицања јаловине, поплава у долинама Кривељске реке,
Борске реке, Великог Тимока и Дунава, тј. до великог међународног
еколошког акцидента. Брана и површина јаловишта није рекултивисана и
представљају велики извор прашине. сада се јаловина од флотације се
гравитационо одводи бетонским каналима до јаловишта бр.1 чије је
проширење предвиђено пројектима.
Отпадни материјал у тренутно затвореном руднику бакра Церово чине депоније
раскривке, муљ у језеру које је итградјено у циљу таложења суспендованих
материја из атмосферских вода које се изливају из површинксог копа, стара не
демонтирана опрема, напуштене зграде и сл.
Отпадне воде из Јаме, металургије и атмосферске воде са одлагалишта раскривке
у Бору сакупљају се у делу старог напуштеног копа (акумулација „Тилва Рош”) а
одатле, без пречишћавања испуштају у Борску реку. Муљ настао таложењем
суспендованих материја из воде остаје у акумулацији. Планира се његова
рециклажа;
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Рудник кварца Доња Бела Река је такође простор са јаловиштем у непосредној
близини Равне реке, одлагалиштима раскривке као и одложеним металним
отпадом, демонтиране опреме, гумених трака и другог материјала.
Топионица и рафинација - ТИР
Отпадне материјали од процеса топљења и прераде бакра су:
 Шљака из пламене пећи се депонује у делу напуштеног површинског копа
у Бору. Шљака која је деценијама депонована у кругу РТБ-а, између
Фабрика сумпорне киселине, радионица површинског копа и јаловишта
рудног тела Х сада се поново прерађује у флотацији.
 Шљака из конвертора се рециклира у пламеној пећи одмах након
настајања;
 Шљака из пећи пламене реафинације одмах се рециклира у
конверторима;
 Прашине које настају пречишћавањем отпадних гасова рециклирају се у
топионичким агрегатима;
 Пиритна огоретина која је настала у време рада пржионице пирита
депонована је на депонији шљаке пламене пећи поред Фабрика сумпорне
киселине;
 Отпад који није настао од обраде, као што је употребљени ватростални
материјал, грађевински шут и амбалажа се одлаже на ободу старог
површинског копа у Бору;

Мешавина стаклене вуне, алуминијумског лима, старог гвожђа и
пластике (процењена годишња производња је 1,2 t) одлаже се на ободу копа
у Бору.
 Ливачки песак се одлаже на бранама флотацијског јаловишта РТХ.
 Отпадне емулзије из Ливнице бакра и бакарних легура и Фабрике бакарне
жице чувају се у бурадима у привременим магацинима у овим погонима;
 Прашина која настаје отпрашивањем гасова Ливнице која садржи значајне
количине цинка продаје се ради рециклаже,
 Бакарни шпон настао у процесу извлачења бакарне жице рециклира се у
погонима ТИР-а;
 Олово које се демонтира при ремонтима у Фабрици сумпорне киселине
шаље се на рециклажу и поново уграђује;
 Отпадни ванадијум-пентоксид из Фабрике сумпорне киселине се
делимично рециклира а делимично складишти у џаковима у привременим
складиштима у фабрици;
 Стари кондензатори са пираленом складирани су у посебном, наменском,
објекту у кругу РТБ-а;
 Хемикалије којима је истекао рок употребе складиране су у оригиналној
амбалажи, у за то предвиђеном магацину.
 пепео Енергане се одлаже у делу напуштеног површинског копа у Бору.
 Кондензатори и шут, са порушене трафостанице (бомбардовањем 1999.
године), одложени су на шљаци, непосредно поред флотацијског јаловишта
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РТХ, на отвореном простору. У току су активности на трајном, безбедном,
збрињавању овог отпада.
Отпад настао демонтажом дела Топионице и Фабрика сумпорне киселине:
 Опасан отпад: истрошени ванадијум-пентоксид, компресорска, машинска и
трафо уља, салонит – привремено се складирају у хали старе ливнице,
 Метални бакарни отпад: каблови, жакети и др. – рециклирају се у
сопственим погонима ТИР-а,
 Отпадно олово- рециклира се у сопственим погонима ТИР-а,
 Отпадно гвожђе и челици – продају се ради рециклаже,
 Прашине из агрегата и гасовода – рециклирају се у сопственим погонима,,
 Уклоњена земља – одлаже се у стари површински коп у Бору,
 Грађевински шут, силикатна и ватростална опека – одлаже се у стари
површински коп у Бору.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
Потребно је реализовати одговарајући систем управљања отпадним
материјама. Пракса отворених депонија на локацији мора да се прекине, и
настали отпад мора да се на одговарајући начин складишти на локацији, да би
се спречила контаминација земље/подземне воде / атмосферских површинских
вода и да се омогући рециклажа/поновна употреба секундарних сировина.
Постојеће отворене депоније треба да се рекултивишу.
На локацијима рударских и металуршких отпада ствара се разановрстан отпад који
се одлаже на различитим местима. Званична процедура руковања отпадом не
постоји, и зато се настали отпад углавном одлаже привремено, чекајући да буде
поново употребљен, рециклиран или продат, или остављен на депонији.
Постоји дугогодишња пракса да се отпад остави и заборави; иста пракса је и данас,
осим секундарних сировина које се могу продати или поново употребити (комади
метала, нагомилана опрема, истрошени акумулатори, испуштена уља итд.) Не
постоји одговарајућа свест о питањима управљања отпадом, као што су свођење
отпада на најмању могућу меру, безбедно складиштење и руковање отпадом,
обележавање отпада и класификација. Отпад се углавном поставља директно на
земљу, без заштитних средстава и икаквих мера ублажавања да би се спречило
загађење атмосферских вода и емисије прашине и испарења.
Главне отворене депоније које су препознате на комплексу су:
 Отворени коп РББ Бор – у стари отворени коп где се одлаже неколико врста
отпада: шљака из пламена пећи, шљака из енергана и градске топлане,
раскривка од актуелних рударских радова у Великом Кривељу.
Евидентирано је да се остале врсте отпада остављају на отвореном копу (нпр. гуме
од возила);
 Гомиле раскривке РББ Бор – на северу старог отвореног копа и источно од
металуршког комплекса, настале су гомиле отпада од дугогодишњег
одлагања раскривке; дуж северне границе старог отвореног копа Бор, налази
се огромна гомила јаловине и другог отпада (као што су гуме итд.);
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 Гомиле раскривке РББ Велики Кривељ– гомиле раскривке се налазе
североисточно од површинског копа рудника Велики Кривељ.
Ове отворене депоније нису снабдевене одговарајућом облогом/заштитом земље,
нити постоје мере ублажавања да би се избегло загађење атмосферске воде и
емисија прашине и испарења у ваздух.
Ова ситуација ће вероватно довести до контаминације земље због присуства
штетних материја у отпаду, као што су тешки метали, уља, ПЦБ и процедне воде
које настају од депонија.
Ремедијација и рекултивација одлагалишта раскривке у Великом Кривељу и Бору,
поља 2 Флотацијског јаловишта у Великом Кривељу и старог флотацијског
јаловишта у Бору обавиће се по пројекту који се финансира из кредита Светске
банке.
ПРЕПОРУКЕ:
Чврстим отпадом који је настао до сада и који се налази на локацији, треба да се
управља на одговарајући начин. Потребно је да се определи известан број
наменских површина да би се омогућило безбедно привремено складиштење
насталих секундарних сировина (нпр. метални делови, велика количина опреме,
гуме итд.), који чекају на рециклажу/поновну употребу. Одговарајуће решење за
управљање постојећим отвореним депонијама (отворени коп Бор и отворена
депонија Бор) би захтевало:
 Мере хитног обезбеђивања две отворене депоније да би се онемогућио
приступ непозваних особа;
 Попис отпадних материја које су тренутно присутне на отвореним
депонијама, са подацима: врста, количина и локација, укључујући хемијске
карактеристике помоћу ископа отпада, узимања узорка и на основу
хемијских карактеристика процедне воде. Процена прелиминарних
трошкова за овај задатак би била око 50,000 Евра;
Утврђивање ризика од могућих утицаја насталих од присуства отпадних материја, у
вези са њиховим испуштањем у атмосферу, површинску воду и подземну воду –
прелиминарна процена трошкова за тај задатак би била око 60,000 евра;
 На основу резултата од утврђивања ризика треба планирати и реализовати
мере ублажавања, укључујући припрему и примарну класификацију отпада:
отпад треба да буде на одговарајући начин профилисан како би се
омогућило отицање атмосферске воде, а затим треба да се покрије
геомембранама и земљом за насипање – прелиминарна процена трошкова за
тај задатак износи око 300,000 евра; Могуће је уклањање отпада и пренос до
депоније, као и ревитализација земље/подземне воде – потребни су
накнадни подаци да би се направио прелиминарни обрачун за ову опцију.
Што се тиче локације за одлагање раскривке (Бор, Велики Кривељ и Церово),
тренутно је актуелана реализација пројеката рекултивације која ће бити
финансирана кредитом Светске банке.
Што се тиче старих гума, укупна процењена количина од око 20,000t гума је
присутно на локацијама комплекса. Те гуме би могле да се ускладиште на
одговарајући начин, на одабраним локацијама, уместо што су растурене свуда.
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Потребно је да се уради анализа коштања и добити да би се утврдиле евентуалне
могућности за рециклажу (нпр. за антивибрационе материјале на бази гуме, звучна
изолација итд.), и/или за добијање енергије.
Велика количина разноврсног отпада настаће у току раадова на модернизацији
металуршко – хемијског комплекса. Неопходно је дефинисати врсте и количине
отпада који се неће рециклирати, већ трајно, безбедно одложити. За ту сврху
неопходно је дефинисати локације у сарадњи са локалном заједницом, као и радове
и потребна средства за изградњу посебне или коришћење постојеће депоније
комуналног отпада.

Слика 7: Званична локација за депоновање чврстог комуналног отпада у Бору, у
кругу РТБа
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9.2. Управљање медицинским отпадом
Медицински отпад је сав онај отпад настао у Здравственим установама и при
пружању здравствених услуга, тј. представља хетерогену смешу класичног
комуналног и опасног медицинског отпада.
Глобално посматрано медицински отпад, који настаје при здравственој заштити
становништва, може се сврстати у следеће категорије:
1. Патолошки отпад (делови тела који се могу препознати, плаценте.. )
2. нфективни отпад (завојни материјал, брисеви, оштри предмети, отпад са
дијализе, инфицирана крв и ткиво фетуса.....)
3. Опасан отпад (радиолошки отпад, фармацеутски производи, хемикалије.... )
4. Отпад који се може рециклирати (пластика, папир, картон, стакло)
5. Комунални отпад (уобичајно смеће, отпад из кухиње... )
У укупној количини продукованог медицинског отпада 15% чини опасни отпад,
85% комунални отпад. Инфективни медицински отпад чини 2/3 опасног отпада, а
1/3 чини све друго.

Слика 8: Досадашњи начин одлагања медицинског отпада у Дому здравља
Слика 9: Досадашњи начин одлагања Медицинског отпада у болници

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БОР
Здравствени центар Бор смештен је у близини центра града Бора, површина Опште
болнице износи 14.183 м2 и Дома здравља 10.590 м2. Капацитет ОЈ Опште болнице
је 310 болесничких постеља. Према статистичким подацима просечна заузетост
кревета је 58%. У ОЈ Дом здравља Бор у 2007. години извршено је 351.295 прегледа
и 1.815.362 услуга у току године.
Медицински отпад у Здравственом центру Бор ствара се у неравномерним
количинама. Одлагање медицинског отпада потребно је вршити на адекватан
начин. Потребно је обавити раздвајање и аутоклавирање медицинског отпада да би
се постигао виши степен хигијенско епидемиолошке зашите и побољшали услови
за безбедан и здрав рад запослених и смањио ризик од загађења животне средине.
Постојећа пракса мешања медицинског отпада са комуналним отпадом на
депонијама са неодговарајућим системом
рада, може довести до ширења
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инфекције. Оштри предмети (нпр. игле) могу повећати ризик од повреда
запослених, пацијената и посетиоца. Лекови којима је истекао рок употребе постају
токсични и потребно их је адекватно складиштити и уништити.
Течни отпад (излучевине, секрети...) се без посебног третмана уливају у
канализациону мрежу.
Увођење система управљања инфективним медицинским отпадом је од великог
значаја за унапређење здравља становника и унапређење квалитета здравствених
услуга.
Донацијом Европске уније преко Европске агенције за реконструкцију
Министарство здравља доделило је Здравственом центру Бор као ЦМТ на нивоу
Управног округа, систем за стерилизацију инфективног медицинског отпада
укључујући и дробилицу за уситњавање стерилисаног отпада, као и специјлано
наменско возило за транспорт инфективног медицинског отпада. Поред тога
добијени су контејнери за третман отпада, за издробљени отпад и остала пратећа
опрема.

Слика 10: Аутоклав и Дробилица за коначни третман медицинског отпада у
З.Ц.Бор

ЛОКАЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА ТРЕТМАН ИНФЕКТИВНОГ
МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА
Просторија која је намењена за третман медицинског отпада смештена је у објекту
који се налази у техничкој зони зграде Опште болнице Здравственог центра Бор.
Канцеларија у којој се води евиденција о аутоклавирању инфективног отпада као и
просторија за складиштење инфективног материјала смештене су у самом погону
за третман инфективног медицинског отпада.

77

9.2.1. Ток медицинског отпада
У оквиру Медицинског центра 2009. године донешен је Правилник о управљању
инфективним медицинским отпадом којим се уређује начин и поступци управљања
инфективним медицинским отпадом.
Инфективни медицински отпад јесте отпад настао у Здравственом центру у
процесу пружања здравствене заштите, вршењем здравствених услуга, научних
истраживања и експеримената из области медицине, који садржи вирулентне,
патогене микроорганизме, који због свог типа и/или концентрације могу изазвати
болест људи или животиња.
Отпад чине употребљени прибор за засејавање и култивацију микроорганизама,
брисеви, завојни материјал, кесе, игле, шприцеви, скалпели, бочице за лекове,
епрувете и лабораторијско стакло, пипете, отпад са хемодијализе, екскрети и
секрети који садрже патогене микроорганизме, отпад са трансфузије, крв, деривати
и продукти крви, отпад из хирушких и обдукцијских сала и сл.
Поред инфективног, ствара се и комунални (немедицински) отпад (домаће смеће),
и други медицински отпад (радиолошки, патоанатомски, фармацеутски и хемијски
отпад) којим се управља у складу са посебним прописима, (ту се подразумевају:
радијумске игле, радиоактивни јод, као и други радиоактивни материјал, делови
људског тела и ткива који су препознатљиви, органи, плаценте, фетуси,
имплантати, протезе, фармацеутске хемикалије и лекови којима је истекао рок
употребе, токсичне, запаљиве материје, хемијски елементи и једињења опасна по
животну средину).
Управљање отпадом чине следеће активности:
1. Класификација отпада
2. Обележавање (декларисање) и паковање отпада
3. Привремено складиштење(одлагање)отпада
4. Сакупљање и интерни транспорт отпада до ЦМТ
5. Мерење отпада и припрема отпада за третман
6. Третман Отпада (стерилизација и дробљење) отпада
7. Привремено складиштење(одлагање) третираног отпада
8. Вођење евиденције отпада у ЦМТ
Сакупљање инфективног медицинског отпада врши се на местима настанка, у
амбулантама, одељењима, на терену и где год настаје медицински отпад (рад хитне
службе, патронажа, кућно лечење ...). Болничко особље врши сакупљање,
категоризацију и одвајање отпада на следећи начин:
 у жутим кесама одлаже се инфективни материјал – неоштри материјал (завојни
материјал, брисеви, улошци, пелене који су инфективни, шприцеви и слично),
 у жутим кутијама за искључиво оштре предмете (нпр. искоришћене игле,
скалпели, бочице лекова, епрувете и лабораторијско стакло, пипете) али и
инфективних течности нпр. крв и контаминиране течности, ткиво које више
није препознатљиво, отпад са дијализе, хирургије, трансфузије и сл,
 у црним кесама одлаже се комунални отпад (неинф. папир, пластична
амбалажа),
 у црвеним кесама одлаже се цитостатични отпад, фармацеутски отпад, жива
и други тешки метали, радиоактивни отпад ...
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Болничко особље на амбалажи са инфективним материјалом ставља налепницу са
знаком за инфективни отпад и обележјем УН3291 "(БИО) МЕДИЦИНСКИ
ОТПАД, Н.О.С." уредно попуњену (датум издавања, име радника који издаје,
одељење).
Радиоактивни материјал се сакупља и одлаже у посебним оловним контејнерима
које преузима Институт за нуклеарне науке.
Опасни отпад, фармацеутстки отпадни материјал, цитостатици, хемикалије, жива и
тешки метали... сакупљају се у црвеним кесама и складиште трајно у подрумској
просторији болничке апотеке намењеној за те сврхе прописно обележеној знаком за
хемијски отпад.
Патоанатомски отпад се одлаже у расхладне уређаје до тренутка преузимања од
стране службе која сахрањује ове отпадне материје.
Инфективне материје уредно упаковане у одговорајућу амбалажу (жуте кесе или
жуте кутије) са читко попуњеном налепницом привремено се складиште.
Привремено складиштење отпада врши се у просторији која није доступна општој
јавности, а у којој се налазе контејнери у којима се привремно одлажу кесе и кутије
са отпадним материјама. Класификован, прописно обележен, упакован и
евидентиран отпад се одлаже у „Канту за депоновање инфективног медицинског
отпада“. Интерни транспорт јесте превоз отпада одложеног у Канте, од извора
настанка до централног места за третман, где се отпад истовара и припрема за
третман. Интерни транспорт се врши затвореним возилом или на други
одговарајући начин како би се спречило расипање и испадање отпада, водећи
рачуна о сигурности и здрављу људи, поготово угрожених особа (запослени који
врше утовар, транспорт и истовар) и спречавање загађења животне средине.
Сав сакупљени инфективни отпад настао на болничким одељењима допрема се до
централног места складиштења свакодневно из Дома здравља, а из Мајданпека два
пута недељно, а по потреби чешће. Допремање медицинског отпада врши особље
службе одржавања хигијене. Превоз медицинског отпада се врши специјалним
наменским возилом, видно обележеним за ту намену. Време задржавања
инфективног отпада од тренутка настанка до аутоклавирања је најдуже 72 часа.
Постоји обучени кадар за управљање медицинским отпадом у ЗЦ Бор. Мерење
отпада се врши приликом пријема истог у Постројењу за управљање инфективним
медицинским отпадом. Постројење поседује све техничке компоненте и техничка
решења, која омогућавју ефикасан третман Отпада (Стерилизаторе, Дробилице,
Контењере за транспорт и третман Отпада, Амбалажу...). Након мерења Отпад се
припрема за третман, раздвајањем у „Контејнере за третман инфективног
медицинског отпада“.
Третман Отпада обухвата физичке, хемијске и друге процесе који мењају Отпад са
циљем уклањања опасних карактеристика Отпада и смањењу његове запремине, да
би се олакшало управљање Отпадом и омогућило његово ефикасно збрињавање без
штетних последица по здравље људи и угрожавања животне средине.
Третираном отпаду потпуно су уклоњене његове опасне карактеристике, те се више
не сматра инфективним медицинским отпадом. Сматра се комуналним отпадом, те
се у складу с тим, с њим управља као и са комуналним отпадом.
Евиденција Отпада се води у Постројењу уписом у „Дневник инфективног
медицинског
отпада“
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Табела број 10:Укупна количина (медицинског и комуналног отпада) који се ствара у ЗЦ
Бор

Површина
м2

ОТПАД
Медицински

чврсти

течни

1

Дом здравља

10590

6 контејнера класична
2 – 3 пута недељно

Градска
канализација

2

Општа
болница

14183

2 контејнера класична дијализа и 1 заједнички
3 пута недељно

Градска
канализација

Табела број 11: Количине медицинског отпада у амбулантама З.Ц.Бор

Амбуланта

Површина
м2

ОТПАД
Медицински

чврсти

течни

1.

Рудар

48

3кг недељно

5кг дневно

Градска
канализација

2.

Злот

330

10кг
недељно

50кг недељно

Септичка јама

3.

Шарбановац

160

4кг недељно

150кг
недељно

Септичка јама

4.

Метовница

45

2кг недељно

25 кг недељно

Локална
канализација

5.

Брестовац

13

2кг недељно

2кг недељно

Локална
канализација

6.

Горњане

79

1кг недељно

2кг недељно

Септичка јама

7.

Кривељ

36

2кг недељно

4кг недељно

Локална
канализација

8.

Бучје

50

2кг недељно

3кг недељно

Локална
канализација

9.

Слатина

40

2кг недељно

2кг недељно

Септичка јама

10.

Оштрељ

30

1кг недељно

1кг недељно

Септичка јама
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10.

Доња Бела
Река

68

1кг недељно

1кг недељно

Септичка јама

11.

Лука

55

1кг недељно

2кг недељно

Локална
канализација

12.

Танда

57

1кг недељно

2кг недељно

Септичка јама

13.

Бањско поље

30

4кг недељно

10кг недељно

Септичка јама

14.

Север

82

5кг недељно

2кг недељно

Градска
канализација

Табела 12: Процентуални однос отпада у кг на годишњем нивоу – Општа болница
Бор
Чврст комунални отпад
Отпад за рециклажу (папир, пластика)
Инфективни отпад
Патоанатомски отпад
Хемикалије (фармацеутски)
Оштри предмети

65960
2860
12000
600
4070
3482
88972

74.14
3.21
13.49
0.67
4.57
3.91
100

Čvrsti komunalni otpad
Otpad za reciklažu (papir, plastika)
Infektivni otpad
Patoanatomski otpad
(farmaceutski)
отпада Hemikalije
у кг на годишњем
нивоу – Дом
Oštri predmeti

Табела 13: Процентуални однос
Чврсти комунални отпад
Отпад за рециклажу (папир, пластика)
Инфективни отпад
Хемикалије (фармацеутски)
74.1%
Оштри предмети

здравља Бор

20960
4860
4000
570
682
31072

3.2%

67.5
15.6
12.9
1.8
2.2

100

13.5%

Табела 13: Процентуални однос отпада у кг на годишњем нивоу – Дом здравља Бор

3.9% 0.7%
4.6%
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Чврсти комунални отпад
Отпад за рециклажу (папир, пластика)
Инфективни отпад
Хемикалије (фармацеутски)
Оштри предмети

20960
4860
4000
570
682
31072

67.5
15.6
12.9
1.8
2.2

100

Čvrsti komunalni otpad
Otpad za reciklažu (papir, plastika)
Infektivni otpad
Hemikalije (farmaceutski)
Oštri predmeti

67.5%
15.6%

12.9%
2.2%

1.8%

Табела 14: Процентуални однос отпада у кг на годишњем нивоу – Општа болница
Мајданпек
Чврсти комунални отпад
19700
65.3
Отпад за рециклажу (папир, пластика)
5844
19.4
Инфективни отпад
4060
13.5
Патоанатомски отпад
321
1.1
Хемикалије (фармацеутски)
133
0.4
Оштри предмети
91
0.3
30149
100.0
Табела 15: Процентуални однос отпада у кг на годишњем нивоу – Дом здравља
Мајданпек
Чврсти комунални отпад
7600
49.4
Отпад за рециклажу (папир, пластика)
2988
19.4
Инфективни отпад
2200
14.3
Патоанатомски отпад
3
0.0
Хемикалије (фармацеутски)
1753
11.4
Оштри предмети
675
4.4
Хемикалије(лабораторија)
154
1.0
15373
100
Напомена:Приказана количина отпада је складирана годинама у магацину.
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Табела 16: Количине медицинског отпада у ЦМТ за део 2008. и 2009. године.

МЕСЕЦ

ДОМ

ОПШТА

ДОМ

БОЛНИЦА

УКУПНО

ЗДРАВЉА

БОЛНИЦА

ЗДРАВЉА

БОР

(КГ)

МАЈДАНПЕК МАЈДАНПЕК БОР
Новембар

0

0

0

553

553

Децембар

0

0

0

1100

1100

Јануар

0

0

0

960.37

960.37

Фабруар

0

0

0

956.89

956.89

Март

0

0

98

1100

1198

Април

0

0

298

1020

1318

Мај

59.34

151.56

314

1036

1560.9

Јун

150.52

289.94

345.30

1046.24

1832

УКУПНО

9479.16

Укупна количина за 6 месеци у 2009.год износи 7826,16кг
Да би се адекватно поступало са медицинским отпадом неопходно је у свакој
установи створити одговарајуће организационе, кадровске, просторне и
материјалне предуслове.
Имплементација стратегије о управљању медицинским отпадом има за циљ:
 ускљађивање поступка управљања медицинским отпадом са прописима ЕУ
 свака здравствена установа мора имати квалификовано и стручно лице које
ће бити задужено и одговорно за контролу спровођења прописаног
поступка са медицинским отпадом
 треба покренути поступак са органима државне управе и локалне
самоуправе за избор оптималних локација за изградњу уређаја за
деструкцију медицинског отпада на регионалном нивоу
 трошкови еколошки прихватљивог и здравствено безбедног управљања
медицинским отпадом, нису занемарљиви, па управљање овим отпадом
треба ускладити са нивоом потенцијалног ризика по здравље популације и
животну средину, примењујући принцип - загађивач плаћа.
9.3 Кланични отпад
Досадашња пракса одлагања кланичног отпада је широко распрострањена у
Србији: одлагање на званичне и дивље депоније, затрпавање у њивама, бацање у
водоток. На депонији комуналног отпада запажене су значајне количине остатака
кланичног отпада. Иначе, на готово свим дивљим депонијама уочени су остаци
угинулих и бачених животиња и трагови конфиската од клања стоке.
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Методе за третман овог отпада предвиђају:
 Изградњу сабирног пункта за угинуле животиње и конфискате
 Транспорт из сабирних станица у постројење за третман овакве врсте отпада.
Просек за период од 01.01.до 31.08.2009. за 2 рег. Кланице. Укупан отпад од 19340
кг месечно од којег просечно 5462кг иде као храна за псе, а извози се сопственим
возилима на градску депонију.
Иако не спада у кланични отпад, као посебан отпад мора се издвојити отпад из
млекаре, због својих микробиолошких карактеристика. Овај отпад се мора
издвојити, неутрализовати и посебно третирати. Потребне мере за третман овог
отпада морају се дати у оквиру посебне студије - плана управљања индустријским
отпадом, након извршених детаљних анализа.
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10. ЦЕНЕ И ТРОШКОВИ САДАШЊЕГ САКУПЉАЊА ОТПАДА
10.1. Опис садашњих економских инструмената, цене, таксе
Скупштина општине Бор је у 2009.године донела Решење о давању сагласности на
Одлуку о ценама одређених комуналних услуга ЈКП „3. октобар“ Бор коју је донео
Управни одбор ЈКП „3. октобар“ Бор, број 146 од 03.04.2009. године тако да:
Изношење и депоновање смећа
 изношење и депоновање смећа из стамбеног простора месечно износи 2,62
дин/м2 ,
 изношење и депоновање смећа из пословног простора правних лица,
приватних предузетника и других корисника - привреда месечно износи 4,05
дин/м2 ,
 изношење и депоновање смећа из пословног простора правних лица,
приватних предузетника и других корисника - непривреда месечно износи
2,67 дин/м2 ,
 изношење и депоновање смећа из трговинских и угоститељских радњи
месечно и то за:
 објекте преко 100 м2 4,05 дин/м2
 објекте од 50-100 м2 6,70 дин/м2
 објекте до 50 м2 10,22 дин/м2
Према подацим финансијког извештаја за 2008. годину ЈКП 3. Октобар Бор током
2008. године остварио приходе у износу 141.279.000 динара и расходе у износу од
167.116.000, односно остварио је нето губитак у износу од 25.837.000 динара. Зато
се ово предузеће суфинансира из буџета локалне самоуправе. Средства која се
месечно сакупе за услуге прикупљања, уклањања и одвожења отпада износи
521.600 динара. Губитак у овом сектору износи 11.569 динара месечно. Проценат
наплате је 80%.
Тренутне цене услуга у односу на процењене вредности максималног нивоа
приуштивости вршеног на основу процене просечних прихода, неколико пута су
мање. Према важећим ценама комуналних услуга за домаћинства које се крећу у
распону од 2,00 до 2,81 динар по м2 стамбеног простора произилази да просечна
накнада за комуналне услуге за стамбени простор од око 75м2 износи око 187,5
динара месечно док је максимални приуштиви ниво за становнике ових општина
процењен на 275 до 475 дин/домаћинству, за тарифу од 1,5% од прихода
домаћинства, односно од 367 - 632 дин/домаћинству за тарифу од 2% просечног
прихода домаћинства. Иако постоји значајна разлика између тренутне цене услуга
и процењене максимално приуштиве, не може се очекивати значајан раст цена
услуга тј. прихода комуналних предузећа, због законског ограничења да повећање
цена комуналних услуга не може бити веће од 7% на годишњем нивоу.
Накнада за привредне кориснике, такође ће морати да буде увећана у односу на
тренутне. Препорука је да се цене за привредне кориснике формира на начин да
удео у укупним приходима оствареним од накнаде за одношење отпада буде
пропорционална количини отпада коју привредни субјекти продукују у односу на
укупну количину отпада. С обзиром да се у овом тренутку не располаже са
подацима о количинама индустријског отпада могуће је као прелазно решење, до
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успостављања система контроле врста и количина отпада, цену услуга
обрачунатавати на тај начин да се из привредног сектора оствари приход у висини
прихода који ће се остваривати од 60% домаћинстава.
До данас се услуга депоновања отпада није наплаћивала обзиром да су садашње
градске депоније уствари углавном неуређена сметлишта без потребних мера
заштите животне средине, без потребних дозвола и без организованог управљања
радом тих депонија, Таква пракса ће се променити са изградњом регионалне
санитарне депоније. Услуге депоновања отпада на регионалној санитарној
депонији ће се наплаћивати од генератора отпада, према Закону о управљању
отпадом. Цена услуге депоновања отпада треба да се формира тако да покрива све
трошкове рада депоније, укључујући финансијске гаранције или друге инструменте
и процењене трошкове затварања и накнадног одржавања локације за период од
најмање 30 година. Такође, по новом закону, произвођач или увозник производа
који после употребе постају посебни токови отпада, мора да плаћа накнаду.
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11. ОПИС САДАШЊЕ СИТУАЦИЈЕ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
11.1. Анализа постојећих могућности за рециклажу
11.1.1. Идентификовање појединаца или организација у општини које користе
или рециклирају материјале из отпада
Отпад у Србији који се може користитити непосредно или дорадом, односно
прерадом (рециклажом) назива се секундарном сировином. Сертификат за
рециклажу или поновну употребу добија се од стране Агенције за заштиту животне
средине, а дозвола од Министарства животне средине и просторног планирања.
Предузеће, односно предузетник који обавља делатност сакупљања отпада,
рециклаже, промета отпадака и секундарних сировина води податке о врстама,
количинама и изворима отпадака и секундарних сировина, које доставља једном
месечно посебној државној организацији. Спаковане секундарне сировине прати
Документ о преузимању отпада.– секундарне сировине који попуњава генератор
отпада, а у моменту преузимања отпада потписује га лице које преузима отпад –
секундарну сировину. Документ о преузимању отпада прати отпад – секундарну
сировину од генератора отпада до складишта, односно даљег поступања.
Табела 17: Евидентирана предузећа која се баве секундарним сировинама у Бору
4.5.

Предузећа која се баве секундарним сировинама
Назив предузећа

Адреса предузећа

„Џ&Б ТЕХНИК“
Д.О.О. БОР
„МЕТАЛИ 1992“
Д.О.О. БЕОГРАД
Д.О.О.
„ДИМИТРИЈЕВИЋ“

Улица Наде Димић бб, кп. Бр.
3037/3, БОР
Кнеза Вишеслава 34/9,
БЕОГРАД

4.5.4.

„ЕКО КРАЈИНА“

Наде Димић бб, БОР

4.5.5.

Д.О.О. „КАПИТОЛ“

Наде Димић бб, БОР

Обојени Метали са
зелене листе

4.5.6.

Д.О.О.
„FERCOMPANY“

Моше Пијаде бб, БОР

Метали са зелене
листе(сек.сировине
црне металургије)

4.5.7.

Д.О.О.“STYLE
OFFICE“

Моше Пијаде 39 Л-2, БОР

4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.

Наде Димић бб, БОР

Врста сек. сировине
Метали са зелене
листе
Метали са зелене
листе
Метали са зелене
листе
Метални отпаци и
остаци

Картон

11.1.2. Идентификација количина отпада који се депонује или спаљује у
двориштима појединаца
Није извршена идентификација количина отпада који се депонује или спаљује у
двориштима појединаца али је евидентно да се ови случајеви дешавају релативно
често.
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12. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ОПШТА:
 недостатак интегралнг и ефикасног система управљања отпадом;
 правна недефинисаност свих аспеката управљања отпадом;
 нехармонизованост националног законодавства са законодавством ЕУ;
 неуређеност услова и процедура за издавање дозвола, обавеза и
одговорности субјеката у управљању отпадом;
 неефикасни инструменти за спровођење закона;
 неефикасни економски инструменти;
 нефункционална организација општинске управе и инспекцијских служби,
 недовољни кадровски капацитети и техничка опремљеност;
 неразвијена организација свих активности управљања отпадом;
 недостатак учешћа приватног сектора у управљању отпадом;
 неодговарајућа техничка опремљеност постојећих предузећа;
 одсуство примене најбољих расположивих техника и праксе;
 нерешени други комунални проблеми: отпадне воде, канализација и др.
Из наведеног произилази потреба за одговарајућом законском (секторском)
основом ради јачања постојећих и развоја нових мера поступања са отпадом, као и
за јачањем и унапређењем ефикасности рада надлежних органа и организација у
спровођењу прописаних норми, инспекцијском надзору и контроли.
Такође, постоји потреба за обезбеђењем ефективне конкуренције и укључивање
приватног сектора у организацију управљања отпадом ради обезбеђења
материјално-техничких услова за подизање квалитета услуга.
12.1. Постојећи недостаци и недовољности
Област комуналних делатности оптерећена је питањима положаја комуналних
предузећа, њихове очекиване приватизације, а пре свега питањима цена
комуналних услуга, односно обезбеђивања средстава за њихово функционисање.
Јавна комунална предузећа имају исти статус као јавна предузећа која обављају
друге делатности и не постоји никаква диференцијација у вези са врстом
(комуналне) делатности коју обављају. Питање приватизације обављања
комуналних делатности још увек није актуелизовано, нити постоји јасна стратегија
у вези са тим.
Такође, иако декларативно у надлежности општина и градова, утврђивање цене
комуналних услуга је умногоме централизовано, односно под контролом Владе, тј.
централног нивоа власти. Не постоји једна методологија у вези са утврђивањем
цена, већ су оне често резултат политичких процена. Ово има погубан утицај на
функционисање комуналних предузећа која нису у стању да из тих извора обезбеде
средства за инвестиције у делатност, већ морају да се задужују.
Са становишта идентификације проблема, може се рећи да постоји специфична
међузависност између комуналних делатности, уређења простора и заштите
животне средине.
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I. Неадекватан оквир за функционисање јавних комуналних предузећа и
непостојање државне стратегије трансформације ЈКП
1) Неадекватан статус јавних предузећа
И код јавних комуналних предузећа и код јавних предузећа имовина је у јавном
(државном) власништву, међутим разлике су значајне у врсти делатности,
величини и бројности, потенцијалном интересовању страних партнера, профитној
стопи итд. Зато би се у процесу реформе јавних предузећа, јавна комунална
предузећа требала разматрати као посебна целина. Такође, не постоје посебни
модели за сваку делатност(водовод, градско грејање, комунални отпад...) што је
јако важно у случају опредељења за неки од облика партнерстава са приватним
сектором или страним партнерима, што ће вероватно бити случај са јавним
предузећима.
Свака општина у Србији има своја ЈКП (447), и најмање општине имају ЈКП за
водоснабдевање и управљање отпадом а у неким општинама исто ЈКП обавља
више делатности. Овакав случај није у земљама ЕУ.
2) Недефинисана стратегија у односу на виталну инфраструктуру
Надлежне институције нису дефинисале државну стратегију према комуналној
структури, по делатностима, одн. да ли власништво над њом може бити предмет ма
ког облика приватизације или се у циљу заштите јавног интереса задржава у
државном власништву. У случају када постоји дугорочно дефинисан јавни сектор
уз транспарентност у пословању, може се рачунати на донације и инвестиције у
модернизацију и усклађивање са стандардима ЕУ.
Нерешена питања власништва и располагања некадашње друштвене а сада државне
имовине, са собом доносе и административно-политички утицај на укупно
пословање ЈКП.
Постојећи правни оквир отежава учешће приватног сектора, па је мали број
приватних компанија које у Србији учествују у пружању комуналних услуга.
3) Непостојање адекватног правног оквира за спровођење ефикасне
реформе у сектору пружања комуналних услуга
Правни оквир који би омогућио ефикасну реформу у сектору пружања комуналних
услуга није добро дефинисан. Закон о концесијама (2003.) се показао као
неадекватан за реализацију пројеката у области комуналних делатности, а посебан
закон о јавно приватном партнерству још увек не постоји.
4) Неспремност за прихватање стандарда ЕУ
Придруживање ЕУ подразумева:
 Значајне инвестиције у инфраструктуру животне средине
 Способност да се остварује профит на локалном нивоу
 Фундаментално реструктуирање пружања услуге (изградњом регионалних
депонија, транспорт отпада се реорганизује на регионалном нивоу што
захтева међуопштинску сарадњу)
Стање инфраструктуре, потребна средства за обнову и развој ЈКП у Србији, као и
ниво припреме пројеката на локалном нивоу, захтевају ефикаснији и бржи приступ
расположивим донацијама. То значи да се у складу са формулисаном стратегијом
развоја и прилагођавања стандардима ЕУ мора извршити благовремена припрема
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за примену поступака на државном и локалном нивоу за коришћење фондова ЕУ,
уз учешће сопствених средстава.
5) Централизација доношења кључних одлука у вези са ЈКП
Пружање основних услуга у сектору животне средине – водоснабдевање,
канализација и управљање отпадом је децентрализовано у смислу да свака општина
има своје ЈКП, међутим централна власт још увек неоправдано ограничава
доношење одлука у многим областима. То је управо политика ограничавања
повећања цена до нивоа инфлаторних кретања.
6) Политизација
Стална промена власти која условљава промену руководеће структуре и у
ЈКП као и непостојање критеријума успешности пословања као мерила
учинка.
Циљне групе које трпе последице ових проблема и карактер последица
Последице оваквог стања се пре свега огледају у кочењу развоја ЈКП и
модернизације пружања њихових услуга, због чега трпе грађани, као потрошачи,
али и као порески обвезници јер се из општинског буџета финансирају губици ЈКП.
ЈКП које ствара губитак пружа низак ниво услуга које се стално погоршавају.
Ниска наплата не може бити повећана док је квалитет лош.
Последице трпе и евентуални приватни (домаћи и страни) партнери који су
заинтересовани за пружање комуналних услуга, јер је то због постојећег оквира
веома отежано, готово онемогућено.
Степен хитности решавања ових проблема и основни правци решења
Свеобухватно решавање статуса ЈКП се годинама одлаже. Неопходно је усвајање и
почетак спровођења јасне Стратегије рефоме јавних комуналних предузећа. У
том смислу, надлежни државни органи морају у што краћем року у дијалогу са
представницима локалне самоуправе и ЈКП, формулисати и усвојити ту стратегију.
II. Непостојање адекватне методологије утврђивања цена/тарифа комуналних
услуга
1) Централизовано ограничавање цена комуналних услуга
Иако по закону цене комуналних услуга спадају у надлежност локалних
самоуправа, Влада је у последњих неколико година, ефективно лимитирала
повећање цена до нивоа инфлаторних кретања. Ово општинама онемогућава да
повећају цене и тиме покрију трошкове цена услуга. Ово ограничавање цена са
централног нивоа одржава тешку финансијску ситуацију ЈКП на истом нивоу и
чини их зависним од финансирања из локалних буџета.
Комунална предузећа стално указују на потребу дефинисања системске
методологије формирања цена, базиране првенствено на принципима
рационалног покрића свих трошкова пословања, али и потребних средстава за
инвестиције. Када се на централном и институционалном нивоу покрене питање
политике цена, паралелно са тим би требало обухватити и питање дефинисања
индикатора пословања, квалитета и одговорности и питање заштите грађана од
наглих скокова цена и монополског понашања.

90

2) Немогућност утврђивања економских цена/тарифа услуга
На локалном нивоу задржавање ниске цене за становништво се често приписује
политичким мотивима.
Политика цена/тарифа директно утиче на финансијску одрживост ЈКП. Цене су
углавном одређене тако да покривају мање од оперативних трошкова, те новац за
инвестиције мора да се обезбеди из других извора. С обзиром на недовољан
проценат наплате чак и са постојећим ценама, често се и оперативни трошкови
субвенционишу из општинског буџета. Проблем наплате потраживања за
испоручене комуналне услуге је додатно отежан брзим застаревањем предмета и
спорим решавањем поступака пред надлежним органима.
3) Немогућност планирања инвестиција од стране ЈКП
ЈКП није одговорно за планирање и финансирање инвестиција. Одлуке о
инвестицијама у пракси доноси општинска дирекција за изградњу, која још увек
често има контролу над планирањем и финансирањем инвестиција у области
комуналних делатности. С обзиром да се инвестиције финансирају из других
извора општинских прихода, ово и даље иде у прилог мишљењу да цене
комуналних услуга не треба да покривају (надокнаде) трошкове инвестирања. Ако
се ова ситуација не промени, ЈКП ће наставити да празне општински и државни
буџет.
ЈКП нису у прилици да унапред планирају и контролишу инвестиције, што је
проблем и због предстојеће регионализације пружања услуга и усвајања стандарда
ЕУ, јер се у наредним годинама очекују веће инвестиције с тим у вези.
Општинама није дозвољено да буду гаранти ЈКП при подизању комерцијалних
кредита, нити да понуде неку имовину као гаранцију, а аранжмани у којима се
налазе алтернативне форме гаранције за општинске инвестиционе кредите су
већином ад-хоц и временски захтевне.
4) Неадекватне управљачке и рачуноводствене праксе
Основни проблеми се додатно компликују стањем у области управљачких и
рачуноводствених пракси ЈКП, нису усвојени индикатори пословања. ЈКП има
превелик број запослених, а такође апсорбују финансијске субвенције за „угрожене
групе“, што додатно подрива транспарентност и одговорност.
Циљне групе које трпе последице ових проблема и карактер последица
Основна препрека дугорочном задовољењу јавног интереса за квалитетним
комуналним услугама је већ хронични недостатак средстава за модернизацију и
проширење дотрајале и застареле опреме и комуналне инфраструктуре и њихова
неусклађеност са стандардима заштите животне средине. Тешко је вероватно да
ЈКП и локална самоуправа сопственим средствима финансирају сопствено учешће
и до 25% у потребним инвестицијама већег обима, тако да се морају ослањати на
донације из више извора и кредите и за ове износе.
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Губици који настају услед раста трошкова пословања и нивоа цена услуга
неадекватног за покриће свих трошкова се најчешће покривају из локалних буџета,
те трпе друге услуге које локална самоуправа пружа грађанима.
То је интензивирано и ниским степеном наплате, високим степеном отписа
потраживања и неизмиреним обавезама.
Немогућност улагања у модернизацију, проузрокује неефикасност и
неконкурентност ЈКП и слабији квалитет услуга, али и незаинтересованост и
немогућност задовољења потреба потрошача.
Последице овога у крајњој инстанци поново трпе грађани.
Степен хитности решавања ових проблема и основни правци решења
Постоје многа међузависна питања и опције реформе које вишеструко утичу на
ЈКП, а то су пре свега: политика цена, с обзиром да је повезана са финансијском
одрживошћу; регулатива; регионализација услуга; и могућности за учешће
приватног сектора.
Основни корак ка решавању ових проблема био би пренос овлашћења за
утврђивање цена услуга на локални ниво и утврђивање јасне методологије
утврђивања цена/тарифа комуналних услуга. Дијалог у вези са овим питањима је
неопходно покренути одмах. Затим би – уз неопходну стратешку трансформацију
ЈКП – требало приступити увођењу нових управљачких пракси и успостављању
индикатора пословања у комуналним предузећима.
12.2. Могућности за побољшање
У оквиру санирања постојећег стања потребно је:
 размотрити могућности продужетка коришћења постојеће депоније или
других алтернативних решења до изградње регионалне депоније;
 санирати и рекултивисати званичну општинску депонију;
 израдити пројекат санације постојећих дивљих депонија на територији
општине;
 увести систем организованог сакупљања и одлагања комуналног отпада у
свим приградским насељима и селима, уз обезбеђење савремених контејнера
и транспортних возила;
 увести
принцип
примарне
сепарације
рециклабилног
отпада,
биодеградабилног отпада, кабастог отпада и опасног отпада, такође уз
обезбеђење савремених контејнера и транспортних возила;
 извршити оптмизацију учесталости и рута за сакупљање и транспорт
комуналног отпада;
 успоставити рециклажна острва, дворишта и центре за пријем и привремено
складиштење отпада;
 извршити чишћење дивљих сметлишта ангажовањем шире друштвене
заједнице;
 установити и разрадити програм сакупљања рециклабилног материјала;
 установити и разрадити програм коришћења биолошког отпада у енергетске
сврхе;
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 установити и разрадити програм издвајања опасног отпада из комуналног
отпада и организовати његово сакупљање;
 интензивирати активности општина и релевантних институција на изради и
доношењу неопходне документације ради примене мера и активности у
области управљања комуналним отпадом;
 успоставити систем подизања јавне свести и информисања јавности.
Посебну пажњу у процесу успостављања система управљања отпадом треба
посветити едукацији и развијању свести становништва у овој области, како би се у
фази реализације појединих инвестиција (нарочито депонија) избегли конфликти
који су и данас редовна појава.
Неопходно је проширити територију на којој ће се организовано сакупљати отпад
са 67,5% на 100%, у року од следеће две године до изградње региналне депоније,
чиме ће се значајно увећати количине отпада које се одлажу на постојећа
сметлишта.
Имајући у виду наведене чињенице, потребно је интензивирати послове на
успостављању Регионалног управљања отпадом и што брже реализовати пројекат
изградње регионалне депоније. На тај начин ће се створити основни предуслови за
ефикасну заштиту основних чиниоца животне средине, али и заштиту здравља
становника Региона. Омогућиће се смањење количине отпада који се коначно
одлаже на депонију која ће при томе бити санитарно уређена и реализована у
складу са принципима заштите животне средине. Поред тога повећање покривеност
територије обухваћене системом управљања отпадом ће омогућити уклањање
дивљих сметлишта из приградских насеља и села.
Садашње стање управљања отпадом не задовољава потребне захтеве, ни према
националним нити према европским стандардима. Подизање нивоа управљања
отпадом, нарочито када су у питању сакупљање, транспорт и одлагање, као и
повећање рециклажних активности, представљају веома захтевне будуће изазове.
Савремено управљање отпадом захтева стручност, велика улагања и високе
оперативне трошкове. Зато је веома битно да трошкови управљања отпадом и
оснивање и функционисање система управљања отпадом буде на оптималном
нивоу. То се може постићи оснивањем регионалног предузећа које би преузело све
функције које модерна регионална депонија (и рециклажни центар) и трансфер
станице (са рециклажним двориштима ) у управљању отпадом захтевају.
Да би се покрили основни трошкови који настају приликом управљања отпадом,
потребно је одредити висину накнаде за сакупљање и за депоновање отпада на
разумном, али и профитабилном нивоу. Уз то, применом овог принципа, оствариће
се следеће предности:
 Предузеће ће се специјализовати за питања управљања отпадом,
 Постићи ће се висок ниво коришћења опреме,
 Постићи ће се боља позиција приликом преговарања са доносиоцима одлука
и финансијским институцијама,
 Већа припремљеност за будућу конкуренцију.
Веома је важно да општине договоре начин формирања и надлежности новог
предузећа, као и опсег активности у поступању са отпадом, у односу на оне
делатности које би остале као делатност постојећих комуналних предузећа (нпр.
сакупљање отпада на до сада обухваћеном подручју, сарадња и усклађивање рада
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са осталим субјектима), договоре критеријуме за управљање предузећем и за
евентуално суфинансирање његовог рада односно обављања делатности у
прелазном периоду, тј. док се предузеће не почне финансирати од накнада за
обављање делатности са отпадом. Све општине региона треба да припреме и
потпишу међуопштински споразум који треба да садржи детаљне расподеле
трошкова и финансирања, при томе узимајући у обзир способност истих да поднесу
финансијско оптерећење инвестиција и управљања Регионалним центромрегионалном депонијом са рециклажним центром и трансфер станицама са
рециклажним двориштима. Споразум треба да подрже документоване одлуке
Општинских већа.
Комуналне делатности у Србији су углавном у надлежности јавних комуналних
предузећа. Дакле, не постоји мотивација да се ефикасност побољша ни да се повећа
квалитет услуга. Корисници услуга захтевају већи квалитет и прилагођавање
међународним или националним стандардима, као један од начина заштите
животне средине. Усвајање међународних стандарда у овој области заштите
животне средине обезбеђује неопходне услове за регионалну економску политику.
Потребно је подстицати конкуренцију и укључење приватног сектора у области
обезбеђивања услуга, посебно у сектору управљања отпадом. Рехабилитација и
унапређење комуналних услуга захтева успостављање новог приступа у
управљању, који је системски заснован на штедњи ресурса и интеграцији са
локалним самоуправама у окружењу.
Планом је у свим општинама предвиђено формирање рециклажних дворишта за
сакупљање рециклабилног отпада, као што су папир, картон, стакло, пластика,
кабасти отпад, органски отпад, уз обезбеђен простор за раздвојени опасан отпад,
као што су уља, разређивачи, пестициди, лекови, боје, растварачи и остале
хемикалије, кућни електрични апарати (електрична и електронска опрема без
фреона), батерије, акумулатори, гуме и др. У циљу смањења трошкова овим
планом је предложено да се таква дворишта формирају у оквиру трансфер
станица. Тиме би се избегли трошкови откупа земљишта, градње објеката и
инфраструктуре а и оперативни трошкови би били нижи него у случају да се
формира посебно двориште. Практично ти трошкови би се односили само на
евентуалну куповину преса за пресовање и балирање појединих врста отпада ради
економичнијег даљег транспорта до рециклажних фирми, мада већина већих фирми
које се баве откупом рециклабилног отпада има камионе за транспорт отпада са већ
уграђеном пресом.
Такође, у свим општинама, осим у Зајечару, ће се формирати трансфер станице јер
је планом предвиђено да свака општина има своју трансфер станицу. Трансфер
станице ће се формирати у циљу складиштења и претовара отпада за транспорт до
регионалне депоније у Зајечару, компактирања отпада до форме погодне за
даљински транспорт, као и сакупљања отпада, достављеног од стране комуналног
корисника.
Према националним прописима и захтевима ЕУ директиве о опасном отпаду
91/689/ЕЕЦ и ЕУ директиве о депонијама 1999/31/ЕЦ, мешање опасног И
неопасног отпада није дозвољено ни на једном нивоу управљања отпадом.
Ово захтева обезбеђење услова за одвојено сакупљање и складиштење отпада на
месту његовог настанка и успостављање адекватних система за сакупљање опасног
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отпада. У краткорочном периоду приоритет ће бити на имплементацији
законодавства које регулише паковање, обележавање, складиштење и транспорт
опасног отпада. Мора се успоставити значајно побољшања постојеће праксе
управљања опасним отпадом. Услови за њихово сакупљање, складиштење и
третман треба да буду значајно побољшани у краткорочном периоду тако да се
достигну садашњи европски стандарди. У средњорочном периоду неопходно је да
се учине напори за обезбеђење одговорајућег централизованог постројења за
одлагање уз успостављање ефикасног система управљања опасним отпадом.
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13. ПOTПУНА АНАЛИЗА ГЕНЕРАТОРА И КОЛИЧИНА И ВРСТА ОТПАДА
13.1. Количина чврстог комуналног отпада који се продукује у домаћинству
Број домаћинстава којима се пружају услуге одношења отпада (број корисника
услуга) на територији општине Бор је 12.908. С обзиром да је укупан број
домаћинстава у општини 19.120 (Ценсус 2002), покривеност општине услугама
сакупљања је 67,5%. Број обухваћених стамбених кућа је 1.376, број предузећа,
радњи и локала је 568 и број станова у зградама је 11.500.
Отпад се сакупља са подручја Бора и 7 околних насеља, Шарбановац, Злот,
Брестовац, Метовница, Оштрељ, Слатина и Велики Кривељ (периодично), док су
остала насеља изузета из система сакупљања. Услугом сакупљања отпада нису
обухваћена села: Бучје, Доња бела река, Лука, Танда, Топла и Горњане.
По мерењима која су извршена у току 2009. године, укупно је прикупљено и
депоновано 6.077 тона отпада у 254 радна дана у току 2009. године., односно
23,93 тона дневно.
На основу успостављене базе података о дивљим сметлиштима на територији
општине Бор, може се закључити да је количина отпада заступљена на дивљим
депонијама на целокупној територији општине, по прорачуну - 6.316,97т.
Уочава се да је количина отпада заступљена на дивљим сметлиштима општине Бор
приближно једнака количини отпада коју комунално предузеће сакупи у борској
општини у току целе године.
Ово је груба и непоуздана процена и реално је количина продукованог отпада
вишеструко већа, с обзиром да је процена извршена само за урбани део општине,
док многа сеоска насеља нису обухваћена системом сакупљања.
13.2. Количина чврстог индустријског отпада по врсти
Годишње у погонима РББ се генерише следећа врста отпада:
Табела 18: Врста и количина отпада која се генерише у погонима РББ у току године

- Отпадне челичне шипке
287,8 т
- Отпадне челичне кугле
356,8 т
- Отпадне челичне облоге
30,42 т
- Гумени каишеви
2,65 т
- Гумене облоге
2,7 т
- Челична струг.- опиљци
4, 3 т
- Шљака из генератора
11,35 т
- Катран – тер
2,62 т
- Ситан угаљ
749,08 т
- Отпадно резано гвожђе
1 100,00 т
- Отпадни акумулатори
13,00 т
- Флотацијска јаловина
4 892 505,00 т
Наведене количине су генерисане у 2007. години.
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Количина отпада који се складишти
Опасан отпад који трајно складишти у погонима РББ-а је флотацијска јаловина.
Годишња количина депоновања отпада је:
- Флотацијска јаловина из флотације „Велики Кривељ“4 079 649,00 т
- Флотацијска јаловина из флотације „Бор“
812 856,00 т
УКУПНО: 4 892 505,00 т
Поред флотацијске јаловине, трајно се складишти и катран – тер и шљака из гасо генератора
Годишња количина износи:
- Катран – тер
2,62 т
- Шљака из гасо-генератора
11,97 т
УКУПНО: 13,97 т
Наведене количине су генерисане у 2007. години.
Генерисање отпада зависи од годишње производње у РББ.
ТИР
Од почетка рада, од 1905.године одложено је укупно 12.000.000 т шљаке у кругу
РТБа. Овај материјал је регистрован као техногена сировина. У току је његова
рециклажа . Сав материјал треба да буде рециклиран до краја 2013. године.
Из процеса топљења концентрата бакра у Топионици, при садашњем обиму
производње настаје око 200.000 т шљаке пламене пећи. Она се одлаже на ободу
старог површинског копа и биће рециклирана.
У енергани годишње настаје око 1.000 т пепела који се депонује у старом
површинском копау у Бору.
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II ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У ОПШТИНИ БОР
14. ПРИСТУП РЕГИОНАЛИЗАЦИЈИ
14.1. Формирање региона – сарадња и удруживање општина борског и
зајечарског управног округа
Подручје разматрано са аспекта регионалног удруживања у циљу решавања
проблема везаних за управљање комуналним отпадом се налази у Тимочком
региону, састоји се од општина борског и зајечарског округа. и заузима 7.4%
укупне површине Србије. Процесом регионализације обухваћене су општине Бор,
Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац и град Зајечар.
Укупан број становника који живе у овом подручју износи 265.541, према
подацима са пописа становништва из 2002. године, што чини око 3,8% од укупног
броја становника Србије.
План регионалног удруживања при управљању отпадом, се фокусира на следеће
сегменте:
1. Осигурање институционалних реформи - предуслов за успостављање
регионалног система управљања отпадом,
2. Постепено успостављање регионалног система за управљање отпадом,
3. Обезбеђење организованог сакупљања отпада на целој територији региона,
4. Обезбеђење организованог разврставања и транспорта рециклабилног
отпада,
5. Обезбеђење организованог разврставања и транспорта опасног отпада из
домаћинстава,
6. Обезбеђење организованог разврставања индустријског и медицинског
отпада на опасан и неопасан отпад и обезбеђење даљег третмана и
транспорта опасног отпада,
7. Изградња свих елемената будућег Регионалног центра, укључујући
региналну санитарну депонију, постројење за селекцију отпада, систем за
компостирање отпада, постројење за искоришћење отпада у енергетске
сврхе, трансфер станице, рециклажна дворишта, постројење за рециклажу
грађевинског отпада, и др.,
8. Санација свих градских и дивљих сметлишта на еколошки прихватљив
начин и поступно затварање истих,
9. Обезбеђење свих потребних дозвола за вршење делатности у области
управљање отпадом,
10. Обезбеђење инструмента плаћања услуга у области управљања отпадом,
11. Обезбеђење финансирања управљања отпадом,
12. Обезбеђење надзора и праћења планираних активности и мера,
13. Развијање јавне свести о одговорном поступању са отпадом, укључујући и
едукацију јавности о потреби сепарације отпада и рециклаже.
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14.2. Предлог организационе структуре система управљања отпадом
Да би се задовољили циљеви дефинисани Националном стратегијом за управљање
отпадом потребно је успостављање потпуно новог система управљања отпадом у
општинама борског и зајечарског управног округа - Региона, који подразумевају
нову организацију, изградњу нових постројења, и потпуно нови концепт
сакупљања и транспорта уз обавезно увођење издвајања корисних компоненти.
Сакупљање отпада у општинама региона сада је поверено Јавним комуналним
предузећима основаним од стране општинских органа.
Велике међусобне удаљености општина, односно насеља са највећим бројем
становника узрокују потребу за изградњом 6 трансфер станица са рециклажним
двориштима на којима ће се вршити претовар отпада из возила мање запремене у
возила веће запремине у циљу смањења трошкова транспорта.
Предлози организационе структуре управљања комуналним отпадом у региону
Тимока у граду Зајечар и општинама Бољевац, Бор, Кладово, Мајданапек, Неготин
и Књажевац, заснива се на идеји да скупљање отпада и транспорт до трансфер
станице, а у случају Зејечара до Регионалне депоније, остаје у надлежности
општина, односно општинских комуналних предузећа, а да се формира посебно
предузеће за депоновање отпада „Регионална депонија“, кога би чинили
представници општина борског и зајечарског управног округа – Региона, односно
којем би било поверено управљање регионалном санитарном депонијом и трансфер
станицама.
Активности којима треба да се бави новоформирано предузеће за управљање
отпадом у општинама борског и зајечарског управног округа, треба да буду:
 изградња и рад нове регионалне санитарне депоније и трансфер станица;
 транспорт отпада од трансфер станице до регионалне депоније;
 издвајање, сакупљање и сепарација рециклабилног отпада из комуналног
отпада;
 припрема или прерада секундарних сировина и пласман на тржишту ;
 развој и унапређење система за рециклажу и изградња потребних објеката;
 развој система за издвајање отпадних уља, третман акумулатора и батерија,
третман електричне и електронске опреме, третман неупотребљивих возила;
 изградња постројења за компостирање органског отпада и/или
 развој система за искоришћење отпада у енергетске сврхе (спаљивање
отпада, искоришћење биомасе као енергетског потенцијала, коришћење
биогаса за производњу енергије, и др.);
У циљу смањења трошкова инвестиције предлаже се изградња трансфер станица
које ће имати само основне елементе за рад, односно, неће поседовати постројења
за сепарацију с обзиром на релативно малу количину отпада која ће се на њима
сакупљати. Отпад ће се са трансфер станица односити на регионалну депонију
специјалним камионима, запремине до 30м3.
Посао сакупљања отпада, од домаћинстава, мањих привредних објеката,
индустрије и других корисника услуга, по општинама, ће као и до сада вршити
локална комунална предузећа (или приватни предузетници), која ће за те услуге
наплаћивати накнаду, док ће трансфер станицама плаћати да преузму сакупљени
отпад.
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Финансирање почетне инвестиције изградње регионалне депоније и трансфер
станица се може вршити сопственим капиталом, комерцијалним кредитом банке,
акционарским улагањима, укључивањем стратешког партнера и на друге начине.
Обзиром на тешку финансијску ситуацију општина у региону, највероватнија је
опција финансирања укључивањем стратешког партнера.
Важно је нагласити, да је овај пројекат од општег значаја за развој општина
Тимочког региона, утиче на унапређује начина управљања отпадом и повећање
еколошке свести становника, те би држава на основу тих разлога могла да обезбеди
бесповратну финансијску помоћ и да учествује у остваривању овога пројекта,
посебно имајући у виду тежак материјални положај становника овог региона.
Опције избора начина управљања новооснованим предузећем у оквиру кога
послују Регионална санитарна депонија и шест трансфер станица заснивају се на
две основне варијанте:
1. Варијанта 1 је да општине у потпуности поделе одговорности и права у
изградњи регионалне депоније са рециклажним центром и трансфер станица
са рециклажним двориштима, одн. може бити под заједничком управом свих
општина региона што можда представља најмање повољну опцију, због
очекиване спорости управе која би имала представнике свих општина.
2. Варијанта 2, је да град Зајечар, на чијој територији ће се налазити
регионална депонија преузме управу над новооснованим предузећем и
одговорност за обезбеђивање инвестиција а да релације са осталим
општинама буду на основу уговорно-комерцијалних аранжмана.
Обе варијанте представљају такву шему где регионална депонија са рециклажним
центром, заједно са 6 трансфер станица и рециклажних дворишта представља
посебно правно лице, одвојено од јавних комуналних предузећа. У том случају
пословање између општина региона односно новооснованог предузећа и општина
било би дефинисано на основу комерцијалних уговора.
Трећа опција је поверавање новооснованог предузећа стратешком партнеру на
дужи временски период уз обавезу инвестирања у целокупно предузуће односно у
изградњу регионалне депоније и шест трансфер станица, или уколико би општине
обезбедиле инвестицију, стратешки партнер би био у обавези да одређени део
добити предузећа врати општинама у виду смањења накнаде или на неки други
начин.
Израда предрачуна планирања и изградње, прилагођавање локација, прикључење и
изградња пута, инсталација и прикључење на електродистрибутивну мрежу,
водовод, саобраћајну инфраструктуру и пуштање у рад регионалне депоније и
трансфер станица зависи од саме локације и услова.
На основу предвиђених, односно, процењених параметара, биће урађена
финансијска анализа рада регионалне депоније и трансфер станица која може
послужити као врло реална почетна информација за доношење одлука и процену
износа укупних инвестиција.
Након доношења одлуке о избору начина и услова рада, организације,
финансирања као и власничке структуре и осталих услова, неопходно је урадити
детаљну или прво претходну студију изводљивости. Тренутно многи услови још
нису познати и то може утицати на исход прорачуна прихода и расхода.
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У пракси је готово немогуће имати прецизна очекивања у погледу будућих
новчаних токова пројекта, „добити“ и релативне шансе за постизање сигурног
повраћаја инвестиције.
14.3. Регионална санитарна депонија
Општине Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, Бољевац, Зајечар, Књажевац и
Сокобања, потписале су 2006. године ‟Споразум о намерама за успостављање
регионалне сарадње управљања комуналним чврстим отпадом у Борском и
Зајечарском Управном округу‟ и добијене су сагласности скупштина општина.
Одабрана је локација, урађена је стручна верификација локације и добијена
скупштинска сагласност 7 општина: Кладово, Бор, Неготин, Бољевац, Зајечар,
Књажевац и Сокобања, на локацију регионалне депоније "Халово", која је лоцирана
на територији града Зајечара.
Формирано је Регионално Координационо тело за управљање комуналним чврстим
отпадом.
Регионална агенција за развој источне Србије - РАРИС, у оквиру НИП 2008.
спроводи пројекат "Изградња регионалне депоније Халово". У септембру 2008.
године потписан је уговор о изради техничке документације за изградњу
регионалне депоније Халово, вредан 43,7 милиона динара. Уговор су потписали
Министарство заштите животне средине и просторног планирања, Град Зајечар и
РАРИС са Факултетом техничких наука Универзитета у Новом Саду. Све општине
ће активно учествовати у прикупљању података и потребне документације са
својих територија. РАРИС ће координирати све активности између израђивача
документације и општина. Уговор обухвата израду свих потребних докумената за
изградњу регионалне депоније:
 Израда регионалног плана управљања комуналним чврстим отпадом
 Израда три недостајућа општинска плана управљања комуналним чврстим
отпадом
 Оцена три постојећа општинска плана управљања отпадом
 Израда једног пројекта санације, затварања и ремедијације општинског
сметлишта
 Израда студије претходне оправданости са генералним пројектом
 Израда плана детаљне регулације
 Стратешка процена утицаја на животну средину
 Израда студије оправданости са идејним пројектом
 Анализа утицаја на животну средину
 Израда главног пројекта
Рок за израду свих потребних докумената за изградњу регионалне депоније је 18
месеци. Очекује се да изградња регионалне депоније отпочне 2011. године. У
наредном периду општинама предстоји доношење одговарајућих Одлука о одабиру
модела изградње и финансирања регионалне депоније и рециклажног центра.
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15. ОЧЕКИВАНЕ ВРСТЕ, КОЛИЧИНЕ И ПОРЕКЛО УКУПНОГ ОТПАДА
Ови подаци су преузети из нацрта Регионалног плана у оквиру кога су сачињени
прорачуни за сваку од општина која приступа регионалној депонији „Халово“

15.1. Кретање отпада „ у’’ и „из’’ општине Бор – процењене количине које ће
се узети у обзир код прорачуна за регионалну депонију
Очекивана укупна количина отпада која се генерише у Бору: 15.506 т/г.
Количина отпада која би отишла из Бора и изван региона на рециклажу: 5% тј.
775т/г.
Количина отпада која би се транспортовала изван Бора у Зајечар на депонију је
14.735 т/г
Количина отпада која би се депоновала је 11.785 т/г, а количина отпада која би се
селектовала на депонији и транспортовала на рециклажу ван региона је 2.946 т/г.
За отпад који може да се рециклира нема података осим да РББ Бор годишње скупи
13 тона акумулатора.
Укупно процењена количина од око 20,000 тона гума је присутно на локацијама
комплекса ТИР у Бору и такође треба да се рециклира.
Инфективни отпад у количини од 1.125 кг/г се довози из општине Мајданпек
специјалним возилима у Бор на стерилизацију и млевење пре депоновања.
Табела 19: Очекиване - процењене количине отпада у Бору
Укупна
количина
сакупљеног
отпада
т/год

15.506

Количина отпада
који се
транспортује
изван општина и
изван региона на
рециклажу (5%
укупног) т/год
775

Количина отпада
који се
транспортује из
Бора у Зајечар на
депонију (95%
укупно т/год
14.731

Количина отпада
која се депонује
на
депонију (80 %
од
пристиглог
отпада)т/г
11.785

Укупна количина
Отпада који се
селектује на
депонији
(20% укупног)
т/год
2.946

15.2. Очекиване - процењене количине отпада у региону
Отпад који ће бити примарно селектован у свих шест општина у количини од 3.436
тона годишње, транспортоваће се изван општина и региона.
Претпостављена количина отпада која се генерише у Тимочком региону је 68.750
тона годишње. Од ове количине ће се транспортовати на депонију Халово у
Зајечару 65.314 тона отпада годишње, а рециклираће се кроз примарну селекцију
3.436 тона отпада годишње. Од 65.314 тона годишње отпада који се вози на
депонију, 47.904 тона отпада се транспортује из других општина у Зајечар, а 17.410
тона годишње је из самог Зајечара.
Од 65.314 тона годишње отпада који се довезе на Регионалну депонију из свих
општина, на линији за селекцију отпада се одвоји 13.063 тона годишње отпада
намењеног рециклажи а 52.251 тона годишње се депонује. Отпад намењен
рециклажи напушта регионалну депонију и одвози се изван Зајечара у постројења и
фабрике за рециклажу као и примарно селектован отпад.
Значи укупна количина отпада који напушта регион и вози се на рециклажу износи
3.436 тона годишње примарно селектованог отпада из свих 6 општина + 13.063
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тона годишње отпада селектованог на линији за селекцију унутар регионалне
депоније. Сва постројења и фабрике за рециклажу лоцирани су изван региона па
тако:
 пластика иде у Брзан пласт Лапово,
 папир и картон у фабрику папира Умка Београд,
 отпадно уље у Рафинерију Београд,
 метал и отпадна возила у „Scholz“ Железник,
 отпадна гума у цементару Холцим Поповац,
 отпадни акумулатори у фабрику акумулатора у Сомбору,
 отпадна електрична и електронска опрема у Божић и синови Панчево или
СЕТ Београд, и др.
Једино дрвени отпад из Бољевца остаје у Бољевцу и ту се рециклира у фабрици
пелета Енергoпоинт.
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16. ЦИЉЕВИ КОЈЕ ТРЕБА ОСТВАРИТИ У ПРОЦЕСУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
16.1. Превенција стварања отпада и редукција
Превенција (спречавање) настајања отпада и смањивање количина отпада,
представља сам врх у хијерархији управљања отпадом, јер ће мања количина
отпада допринети и мањим трошковима у даљем процесу управљања отпадом.
Превенција укључује превентивне мере за:
 строгу превенцију – строго спречавање настанка отпада кроз избегавање
употребе опасних материја, избегавање употребе појединих материјала или
употребе енергије у производњи, потрошњи и дистрибуцији;
 смањивање количине отпада на извору настанка – смањивање употребе
токсичних или опасних материја, смањивање материјала или потрошње
енергије;
 поновну употребу производа – поновна употреба производа за исту или
другу намену, са или без третмана.
Смањивање количина отпада уз превентивне мере укључује и мере управљања
отпадом:
 рециклирање – поновну употребу отпада у производном процесу (за исту
или другу намену), осим употребе отпада у енергетске сврхе,
 употреба у енергетске сврхе – сваки поступак поновног третмана отпада
ради његовог коришћења у енергетске сврхе.
За прве резултате у спровођењу мера спречавања и смањивања количина отпада
биће потребно дуже и дисциплиновано придржавање у примени свих превентивних
мера и мера управљања отпадом.
Превентивне мере за спречавање настајања отпада:
 Замена сировина, односно постепено избацивање или замена материјала /
производа који су непожељни у токовима отпада;
 Замена технологија, односно коришћење најбоље расположиве технологије;
 Реформулација производа уз промовисање принципа чистије производње у
индустрији, уз подстицање система управљања животном средином (ЕМС,
ИСО 14000), означавања еколошки повољних производа и др ;
 Мере домаћинског понашања уз стимулисање куповине еколошки
прихватљивих производа и уз увођење система кауције како би се уместо
одлагања производи усмерили према поновној употреби (пример амбалажа);
Једини начин за остваривање резултата у овој области јесте едукација
становништва где се указује на значај одређених поступака сепарације отпада,
истовремено са увођењем реалних цена у сектору управљања отпадом.
Политика редукције отпада, иницијатива, детаљни план и спровођење мера и
активности на спречавању настајања и смањивању количина отпада (посебно
амбалажног) примарно су у надлежности државе, односно министарства у складу
са Стратегијом и Законом о управљању отпадом.
Улога општине је да спроводи програме министарства, да самостално организује и
спроводи едукацију о заштити животне средине и развија однос са јавношћу и то
кроз активности комуналног предузећа, невладиних еколошких удружења, медија
као и кроз систем образовања и васпитања.
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За разлику од других опција у хијерархији управљања отпадом, редукција отпада
није опција која се може одабрати у недостатку других. О редукцији се мора
размишљати сваки пут када се доноси одлука о коришћењу ресурса. Редукција
мора бити осмишљена у фази пројектовања, преко израде, паковања, до транспорта
и пласмана производа. Грађани такође треба активно да учествују у редукцији
отпада куповином производа са заменљивом амбалажом.
Инструменти који укључују пројектовање пре производње, промене у управљању и
процесу производње и развој чистијих технологија и безотпадних технологија,
захтевају предузимање мера на националном нивоу, али и нивоу предузећа.
Пројектовање производње потребно је тако заокружити да отпад у једном процесу
производње може бити сировина у другој призводњи. Предвиђа се спречавање
настајања отпада на извору кроз обезбеђење алтернатива за подстицање
домаћинства и привреде.
Локална самоуправа треба да предузме кораке да се минимизира отпад и да буде
активна у промоцији и образовању, на пример, обезбеђивањем кућних компостера
за храну из домаћинства и дистрибуцијом писаног материјала о спречавању
настајања отпада.
Активности за спречавање настајања отпада и његово искоришћење:
 Развој тржишта за материјале који се могу рециклирати, формирање берзе
отпада за регионалне и локалне потребе, у смислу подстицања потражње за
таквим материјалима, увођење нових производа од рециклираних
материјала или с повећаним њиховим уделом;
 Подстицање увођења система кућног компостирања био-отпада, како
органски отпад не би оптерећивао комунални систем збрињавања отпада;
 Увођење поновног коришћења неких врста отпада, нпр. у грађевинарству
кроз селективне методе рушења објекта;
 Употреба отпада у енергетске сврхе;
 Предузимање активности за развијање јавне свести код домаћинстава,
привреде и у школама, које су повезане са уводом у нове приступе
управљању отпадом;
 Рад са локалним предузећима и произвођачима ради подстицања
производње уз разматрање крајњих ефеката, тако да се отпад добијен од
производа може смањити;
 Успостављање активности за спречавање настајања отпада, кампање за
развој свести.
Изузетно значајну улогу за спречавање и смањење количина отпада имају и
економски инструменти, на пример укључивање стварне цене поступања са
отпадом у цену производа и услуга, увођење тарифа за различите поступке и
начине третмана и одлагања отпада, увођење мерења комуналног и неопасног
отада и наплата услуга на основу стварне количине отпада.
Да би се оствариле позитивне промене у спречавању настанка и смањењу количина
отпада, од велике је важности системска едукација становништва. Едукација мора
бити организована, циљана и редовна. Потребно је развијати свест шире јавности о
узрочно-последичној вези понашања заједнице и појединаца и настанка отпада.
Циљ едукације је постепено мењање навика и прихватање нових образаца
понашања (потрошачког понашања и односа према животној средини и отпаду).
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16.2.Поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или
другу намену
Након свих предузетих поступака код произвођача – генератора отпада у циљу
смањења количине отпада, настали отпад треба правилно сакупити и одложити.
Адекватно одлагање и третман отпада на извору су од навеће важности за
постизање поновног коришћења производа за исту или другу намену. Руковање на
месту настанка отпада представља изношење отпада из свих врста објеката и
одлагање у одговарајуће посуде пре организованог сакупљања и одношења.
Елементи који се разматрају при избору посуда су: тип посуде која се користи,
локација, естетичност и безбедност по животну средину и здравље људи и начин
одношења. На тај начин грађани сами врше сортирање појединих врста отпада који
се могу рециклирати, чиме се скраћује пут отпада до поновног коришћења, уз
смањење трошкова накнадног сортирања и повећања квалитета рециклираних
материјала и производа. Трошкови производње и експлоатације оваквих посуда су
виши у односу на конвенционалне, али је цео систем исплативији.
На основу Оквирне Директиве ЕУ о отпаду на депонијама отпада је дозвољено
одлагати само инертни материјал који се више не може рециклирати. Количина
инертног отпада не сме да пређе 5% од укупне количине отпада који се ствара.
Повећање количине поново коришћеног отпада је један од главних циљева. Ово
условљава да поновно коришћење буде исплативо са техничког становишта, да
додатни трошкови за поновно коришћење буду на истом нивоу или нижи у
поређењу са другим методама третмана отпада. Одговорност за постизање циљева
за сакупљање и коришћење отпада, треба да буде на произвођачима и увозницима
робе која се ставља на тржиште. Повећање трошкова за одлагање отпада је
подстицај за поновну употребу и минимизацију отпада. За повећање тржишта за
коришћења производа за исту или другу намену, неопходно је:
 примена економских инструмената за подстицање коришћења производа за
исту или другу намену;
 подстицање увођења нових технологија у области поновног коришћења
отпада;
 подстицање куповине производа за поновну употребу.
Активности које се односе на поновну употребу отпада су:
 Осмишљавање и извођење кампања за промоцију у сагласности са
националним активностима да се произвођачи отпада упознају са развојем
праксе и подстицањем активне улоге у поновном коришћењу отпада,
 Испитивање начина сакупљања ради утврђивања најповољнијих шема за
сакупљање комуналног отпада намењеног поновној употреби,
 Развој иницијатива за поновног коришћења неких врста отпада, нпр. У
грађевинарству кроз селективне методе рушења објекта,
 Промоција развоја тржишта за материјале који се могу поново користити,
 Спровођење анализа састава комуналног отпада,
 Предузимање активности за развијање јавне свести код домаћинстава,
привреде и у школама, са уводом у нове приступе управљању отпадом;
 Рад са локалним предузећима и произвођачима ради подстицања поновне
употребе, одн. поновног коришћења производа за исту или другу намену.
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16.3. Увођење рециклирања односно третман отпада ради добијања сировине
за производњу истог или другог производа
Потребна инфраструктура за увођење рециклирања
Предложени систем управљања комуналним отпадом заснива се на сложеној
структури која се до одређеног нивоа надовезује на постојећи систем сакупљања и
транспорта отпада. Кључни елементи будућег плана инфраструктуре за управљање
отпадом укључују и активности везане за рециклирање појединих делова
комуналног отпада, као што су папир, стакло, пластика, грађевински отпад и шут.
Предлаже се да будућа инфраструктура за управљање отпадом у локалу
садржи следеће елементе:
1. проширење система сакупљања комуналног отпада уз набавку потребне
опреме;
2. оснивање и одржавање мреже контејнера за примарну селекцију отпада у
циљу предузимања почетних активности систематског рециклирања и
стицања неопходног искуства;
3. оснивање трансфер станице са рециклажним двориштем, како би се
олакшало сакупљање материјала који се може рециклирати. Сакупљање
специјалног комуналног отпада и опасног комуналног отпада промовисано
је кроз постојање рециклажних дворишта;
4. санација постојеће депоније и обезбеђење одлагања до изградње регионалне
депоније, као и санација дивљих сметлишта;
5. изградња трансфер станице са рециклажним двориштем и набавка
потребних транспортних возила за даљински транспорт отпада;
а на локацији будуће регионалне депоније „Халово“:
1. изградња регионалне санитарне депоније са централним рециклажним
двориштем у складу са прописима ЕУ;
2. изградња регионалног постројења за компостирање зеленог отпада које би
било део система рециклирања, а могуће и будућег система управљања
муљем од пречишћавања отпадних вода;
3. набавка мобилног постројење за рециклажу грађевинског отпада и шута.
У циљу испуњавања ових захтева, систем постојећег сакупљања отпада значајно ће
се проширити праћено адекватним бројем специјалних возила за сакупљање отпада
са пресом (7 и 15 м3) и бројем контејнера капацитета од 1,1 м3. Уз то користиће се
одређен број специјализованих возила самоподизача за скупљање отпада из
контејнера чији је капацитет 5м3. Потребна су возила за превоз отпада на већим
удаљеностима, носивости до 25т.
Важан део инфраструктуре је доступност добро опремљене радионице у циљу
одржавања возног парка и поправки контејнера.
Најважнији циљ је финансијски одржива делатност управљања отпадом заснована
на принципу „загађивач плаћа”. Потребно је применити принцип пуне надокнаде
трошкова за услуге сакупљања и одлагања отпада и увођење подстицајних
инструмената за поновну употребу и рециклажу отпада. Потребно је да се наплата
врши према количини произвeденог отпада, а не према величини непокретности,
односно квадрату стамбеног простора, јер у том случаjу не постоји мотивација за
смањење
настајања
отпада
на
извору
и
за
рециклажом.
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17. ПРОГРАМ И ПЛАН САКУПЉАЊА ОТПАДА
17.1. ПЛАН САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Управљање комуналним отпадом је у надлежности локалних самоуправа.
У просторним плановима морају се утврдити локације за постројења за управљање
комуналним отпадом.
Сам програм сакупљања отпада из домаћинства базира се на великом броју
активности:
 Развијање јавнe свести и образовање кадрова као стална активност.
 Формирање и опремање центра за одвојено сакупљање рециклабилног
отпада (папира, лименки, стакла, пластике, електричних апарата, кабастог
отпада итд.) где ће грађани сами доносити отпад.
 Организовање примарне селекције, кроз организовано сакупљање
рециклабилног отпада већ у самим домаћинствима, са циљем добијања
квалитетне секундарне сировине које лако налазе место на тржишту.
План подразумева одвојено сакупљање комуналног од индустријског, опасног,
медицинског и др. врста отпада.
Предвиђа се свакодневно сакупљање отпада у урбаним, густо насељеним деловима,
односно у деловима општине у којима преовлађује колективни облик становања и
једном седмично сакупљање отпада у руралним деловима, односно у крајевима у
којима доминира индивидуални облик становања.
Предлог и план сакупљања комуналног отпада у руралним деловима општине
Тренутна ситуација у општини Бор је таква да се отпад сакупља са подручја града
Бора 5 дана у недељи и 7 околних насеља, Шарбановац, Злот, Брестовац,
Метовница, Оштрељ, Слатина и Велики Кривељ једном недељно, док су остала
насеља општине изузета из система сакупљања.
Услугом сакупљања комуналног отпада нису обухваћена села: Бучје, Доња бела
река, Лука, Танда, Топла и Горњане.
Обзиром да досадашњим системом сакупљања нису била обухваћена сва сеоска
насеља борске општине, а тежи се да се систем прошири, неопходно је посебно
анализирати могућности успостављања одрживог стања при релизацији овог плана.
Сачињена база података о дивљим депонијама указала је на ситуацију у селима
борске општине која је нарочито драматична на територији села Брестовац.
Уочено је да села углавном немају односно нису договорно дефинисала званичну
локацију депоновања па се комунални и друге врсте отпада, по правилу одлажу на
најризичнијим локацијама – на падинама које углавном воде ка водотоковима, у
кориту река, на брдима изнад села, има примера одлагања и на приватном
власништву и по принципу „где је коме ближе“. Такође, при укључивању сеоских
насеља у план сакупљања отпада и оптимално рашавање овог проблема, треба
имати у виду и да је састав комуналног отпада у селима другачији него у градским
насељима због природе делатности које се у њима обављају.
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Да би се села равноправно укључила у систем сакупљања, предлог мера је
следећи:
 Ангажовање месних заједница по питању утврђивања привремених локација
за одлагање отпада не територији сваког села, у консултацији са
комуналним предузећем у Бору (због могућности приступа транспортне
механизације);
 Процена потребе и обезбеђивање адекватног броја контејнера за сакупљање
комуналног отпада и њихово допремање на утврђене локације,
 Успостављање система наплате услуге одвожења смећа, по количини
продукованог неселектованог отпада,
 Увођење система селективног одвајања корисних компоненти из отпада за
које се не би вршила наплата услуге,
 Постављање контејнера за селекцију корисних компоненти из отпада, најпре
у центрима сеоских месних заједница а касније по потреби предвидети
могућност повећања њиховог броја,
 Успоставити колективну одговорност за безбедност постављених
контејнера,
 Успоставити стимулативне мере у случају остваривања селекције корисних
компоненти из масе отпада (нпр. уређење парка за децу у сеоским месним
заједницама и постављање додатних канти за отпад) за она сеоска насеља
која су успоставила селекцију,
 Спровођења пројекта чишћења и санације дивљих сметлишта и спровођење
предлога мера који ће бити прописане овим пројектом за сваку локацију,
 Иницијатива месних заједница по питању активног учешћа становништва и
подршке акцијама чишћења и санирања досадашњих последица загађивања
(нпр. подршка и притисак на власнике приватних парцела које су коришћене
за депоновање, да се након чишћења и санирања локација огради и
онемогући њена поновна злоупотреба)
 Инспекцијски надзор и по потреби предузимање мера и прописивање рокова
да се проблеми реше,
 Размотрити као могућност увођење приватног сектора за решавање
проблема комуналног отпада као могућу исплативију опцију у
најудаљенијим селима борске општине или евентуалну могућност
ангажовања појединаца, који испуњавају услове за обављање ове
делатности, од стране комуналног предузећа,
 Подстицање увођења система кућног компостирања био-отпада, како
органски отпад не би оптерећивао комунални систем збрињавања отпада;
 Предвидети могућност изградње:
 Мини-компостана по селима код којих је процентуално удео био-отпада
у целој маси отпада већи од удела осталих компоненти отпада, што би у
многоме смањило количину укупне масе отпада, створило корисни
продукт за пољопривреднике, снизило цену транспорта и коначног
одлагања отпада,
 Компостане на будућој трансфер станици до које би се транспортовала
ова врста отпада примарно селектована у селима,
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 Едукативне активности усмерене ка циљним групама сеоског становништва,
које би пратиле нов приступ управљању отпадом, увести као стални задатак,
едукације спроводити у сарадњи стручних служба за пољопривреду,
ветерину, заштиту животне средине и др, (уз посебан акценат на могућности
и третирања отпада који настаје као последица обављања делатности на
селу, пољопривреда, сточарство...)
 Медијска промоција и подршка увођењу новог система управљања
комуналним отпадом,
 Доношење и спровођење одлука на општинском нивоу у складу са
законодавним оквиром којима се додатно регулише управљање
појединачним токовима отпада на нивоу локалне заједнице ( нпр. доношење
одлуке о каптирању напуштених бунара које појединци несавесно користе
за одлагање различитих врста отпада па и лешева угинулих животиња, што
представља неописиву опасност за сво околно становништво, због
повезаности водотокова...)
Такође се не сме занемарити чињеница да су многа села борске општине, додатно
угрожена
неодговарајућом,
неприступачном
и
руинираном
путном
инфраструктуром па су често у зимским месецима дешава да су поједина села
потпуно изолована. У том случају треба имати у виду да су неопходне опсежније и
организованије пролећне акције чишћења. Наравно, треба оставити могућност да
при детаљнијој анализи ситуација и могућности успостављања одрживог система
управљања отпадом по сеоским насељима борске општине, могу бити предложена
и друга целисходнија, економичнија и прихватљивија решења.
Учесталост сакупљање отпада од других корисника, као што су индустрија,
медицинске установе и слично дефинисаће се у односу на количину и врсту отпада
коју корисник продукује, а кретаће се у интервалу од дневног до седмичног
одношења.
Једноставнији и економичнији систем сакупљања отпада изискује стандардизовање
посуда за сакупљање отпада, односно коришћење неколико различитих величина
које ће бити одабране пре свега у зависности од облика становања (индивидуално,
више домаћинстава…), али и динамике сакупљање отпада.
Најчешће се користе контејнери од 1.1 м3 за више домаћинстава и канте од 80 или
120л за индивидуална домаћинства, као и контејнери запремине 5м3 за веће
привредне објекте.
Планом је предвиђено да се у периоду од 2 године постепено укључе сва насеља
која до сада нису била обухваћена системом сакупљања отпада.
Прорачун опреме базира се на ситуацији када је комплетна општина обухваћена
системом сакупљања отпада (100% покривеност становништва).
За успешну реализацију Регионалног плана неопходно је готово сву механизацију
заменити новом и савременом изузев у случају камиона који су добијени као
донације у општинама Мајданпек и Бор. Такође за успешну реализацију, неопходно
је имати компатибилну комплетну механизацију и посуде са одлагање отпада на
територији целе општине.
Због мале количине отпада која се продукује у насељима региона, као и нижег
животног стандарда, процењује се да ће на почетку спровођења плана управљања
отпадом постојати релативно мала количина рециклабилних материјала, што је
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директна последица смањене куповне моћи становништва, те се из тог разлога неће
придавати посебна пажња примарној сепарацији. Биће развијена и одржавана на
нивоу до максимум од 5% од укупне количине отпада. У каснијим фазама примене
регионалног и локалног плана на основу актуелних података пожељно је
реализовати процену сврсисходности примене примарне сепарације на нивоу
домаћинстава.
У том смислу Регионалним Планом се предвиђа постављање контејнера за
раздвајање различитих врста отпада (папир, стакло, пластика, метал) на јавним
местима, односно на просторима на којима борави већи број људи. Значај
постављања ових контејнера није искључиво у функцији остваривања финансијске
користи, већ и подизања свести грађана, што је неопходан предуслов за савремено
управљање отпадом.
Од почетка реализације плана и изградње регионалне депоније, вршиће се
сепарација највећег дела количине отпада која се сакупи у региону на постројењу
за сепарацију које ће се налазити на локацији депоније.
17.1.1. Анализа потребног броја контејнера
Анализа потребног броја контејнера и канти заснован је на подацима о
колективном, односно индивидуалном облику становања домаћинстава. Број
контејнера, односно канти рачунат је за случај да се из области колективног
становања отпад односи свакодневно. За потребе прорачуна просечног броја
чланова домаћинстава изабрана је нешто већа вредност у односу на реално стање.
На основу података о броју домаћинстава, облику становања и потребне
фреквенције сакупљања отпада добијени су резултати представљени у Табели 20. У
оквиру предложеног броја контејнера и канти један део, око 5%, је намењен за
примарну селекцију.
Табела 20: Процена укупног броја потребних контејнера и канти за општину Бор
Општина
Бор

Број
Становника
55.817

Број
домаћинстава
19.120

Број
Контејнера 1.1м3
600

Број
Канти 80/120 л
6.283

Иако општина већ поседује одређене количине контејнера које су већ у оптицају, за
функционисање предложеног плана неопходно је број јединица за одлагање отпада
увећати до предложеног броја, али и користити унифицирану опрему на нивоу целе
општине, односно области коју покрива једно комунално предузеће. С тим у вези
предлаже се коришћење канти 120л у индивидуалним домаћинствима која се налазе
углавном у руралним крајевима, као и коришћење контејнера запримине 1,1 м3,
који су се и до сада користили, за сакупљење отпада из области колективног
становања и индивидуалног у урбаним срединама.
С обзиром да је просечан животни век контејнера (1,1 м3), који се свакодневно
празне око 4 године, очекује се да ће до периода успостављања система
регионалног управљања отпадом бити неопходно извршити набавку комплетне
предвиђене количине. Што се тиче канти које користе индивидуална домаћинства
уколико су одговарајуће запремине и облика, односно уколико су компатибилна са
остатком опреме која ће се користити, није неопходна набавка, осим за она
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домаћинства која ће, овим планом, бити обухваћена услугама сакупљања отпада, а
у претходном периоду нису била.
Потребан број великих контејнера запремине 5м3, исказан је на основу
претпоставке, јер подаци о количинама и врстама комуналног отпада које
продукује индустрија нису анализирани. У случају потребе за већим бројем
оваквих контејнера, финансијски део неће се битно мењати с обзиром на релативно
занемариву цену оваквих контејнера у односу на укупну инвестицију спровођења
плана.
На основу искуствене процене, а након 10 година предлаже се замена великих
контејнера од 5м3.
17.1.2. Анализа потребне механизације за сакупљање отпада
сачињена је за потребе израде регионалног плана за сваку од општина у региону. У
општини Бор предложени су камиони аутосмећари мањег и средњег капацитета,
као и камиони аутоподизачи који се првенствено користе за сакупљање отпада од
привредних корисника. Број потребних камиона приказан је у наредној табели.
Табела 21: Потребна механизација за сакупљање отпада у општини Бор
Општина
Бор

Аутосмећар 7м3
2

Аутосмећар 15м3
2

Аутоподизач
2

Приказани број транспортне механизације прорачунат је за потребе покривања
100% становништва услугом сакупљања,
Прорачун потребног броја камиона заснива се на фреквенцији сакупљања отпада
једном дневно у урбаним насељима и једном недељно у руралним насељима.
Укупан капацитет камиона (аутосмећара), комуналног предузећа у Бору заснива се
на просечном коришћењу камиона у две туре, односно циклуса пуњења и
пражњења дневно. На основу података у табели може се приметити да је
расположиви капацитет далеко већи од потребног, што се објашњава дугим
задржавањем камиона на рутама приликом сакупљања отпада из најудаљенијих
насеља у односу на место истоварања отпада. Такође укупни капацитет је додатно
предимензионисан како би се у случају кварова камиона, систем сакупљања и даље
реализовао.
Руте камиона ће се организовати уважавајући прилике на терену које се огледају у
броју корисника услуга, као и приступачности терена, те ће се избор врсте камиона
мањег или средњег капацитета заснивати на најрационалнијим решењима. Планом
је предвиђено да комунално предузеће поседује мањи број камиона средње
запремине (cca15м3) који би свакодневно сакупљали отпад из урбаних насеља и по
потреби из руралних насеља која поседују адекватне саобраћајнице, а у остатку
руралних крајева, где нема адекватних путева или на ободним деловима градских
средина саобраћали би камиони мањих капацитета (cca 7м3), који су самим тим и
мањих димензија. У циљу смањења инвестиционих трошкова, односно набавке
већег броја транспортних средстава предвиђа се рад комуналног предузећа у 2
смене.
За потребе сакупљања отпада од већих привредних субјеката (индустријског,
безопасног отпада..) предвиђено је коришћење камиона аутоподизача који врше
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транспорт контејнера већих запремина од 5м3 и више. У табели су дати подаци о
потребном броју оваквих камиона и укупном капацитету који су одређени на
основу процене, с обзиром да прецизнији подаци о количинама индустријског
отпада не постоје.
Табела 22: Подаци о потребном броју камиона аутоподизача и укупном капацитету
Назив општине
Ауто подизачи (велики) Капацитет свих аутоподизача
при обиму рада од (3 туре/дан)
Бор
2
30 м3

Прорачун капацитета се базира на три туре пуњења и пражњења, а по потреби на
овај начин може да се реализује и више тура с обзиром да код оваквог вида
сакупљања отпада врши много брже у односу на сакупљање из великог броја канти
или мањих контејнера.
Табела 23: Процена инвестиције за неопходну механизацију

предуз
еће

Неопходна механизација
Ауто
смећари
(7 м3)

ЈКП
3.Октоба
р,
Бор

Ауто
смећари
(15 м3)

2

4

износ:

Ауто
Контеј
подизачи нери
(5м3)

2

Контеј
нери

Канте
80/120л

€

5.655

1.014.650

(1,1м3)

30

600

У зависности од пословне политике комуналног предузећа финансирање набавке
опреме се може вршити из сопствених средстава предузећа, односно општине која
је оснивач предузећа или коришћењем кредита банке у пуном или делимичном
износу. Обзиром да је предузеће добило донације камиона аутосмећара, може
предложену инвестицију да умањи за један камион уколико се процени да ће он
бити у функцији у периоду спровођења регионалног плана управљања отпадом.
Предлаже се замена аутосмећара и аутоподизача након 15 година рада.
17.1.3. Оптималан број радника
За процес прикупљања отпада у општини Бор са успостављањем регионализације,
предлаже се следећа квалификациона структура и број радника за ЈКП „3.октобар“
у зависности од величине општине и обима рада.
Табела 24: Предложен оптималан број запослених ангажованих на пословима сакупљања и
транспорта отпада до трансфер станице

Предузеће
ЈКП 3.Октобар,
Бор

Укупан
број
радника
55

Квалификације радника
Управа ВСС Возачи ССС
1

18

Техничко
особље ССС
2

Радници
НКВ
34

У табели су дати подаци о процењеном минималном потребном броју радника за
рад Јавног комуналног предузећа, који се базира на обиму посла, и на наведеној
опреми коју би предузеће требало да поседује. Прорачун радника односи се
искључиво на послове сакупљања и транспорта отпада од корисника до трансфер
станице са рециклажним двориштем.
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17.2. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА
Велики део отпада у општини Бор се генерише изван домаћинстава. Овај отпад је
уобичајено различитог састава од кућног отпада, а индустријски, зависно од типа
индустрије може садржати и опасне материје.
Неопходно је у будућем периоду посебну пажњу посветити тзв. комерцијалном
отпаду, нарочито са гледишта да је одличан извор рециклабила. Канцеларије,
финансијске институције и јавни сектор генеришу велике количине
висококвалитетног папира за рециклажу, који има високу цену на тржишту
рециклабила, приватни предузетници генеришу значајне количине картонских
кутија итд.
Предлог је да сам почетак успостављања система примарне селекције отпада
управо буде инициран у колективима, постављањем контејнера за сепарацију
рециклабилних компонената комерцијалног отпада, након чега се очекује да ће се
на прихватљивији начин проширити и на домаћинства и на остале компоненте
комуналног отпада. На тај начин би се мотивисала колективна свест која би се
касније пренела и на појединца.
17.3. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА ОПАСНОГ ОТПАДА ИЗ ДОМАЋИНСТВА
Потребно је одредити центре за сакупљање опасног отпада из домаћинства, који
могу бити у склопу центара за сакупљање рециклабилног отпада. Такође могу бити
мобилни центри. Потребно је једном до два пута годишње организовати акције
сакупљања опасног отпада из домаћинстава, где би грађани били обавештавани о
мобилним центрима за сакупљање опасног отпада из домаћинстава.
Сакупљање и третман амбалажног отпада загађеног опасним материјама треба
спроводити у сагласности са принципима поступања са опасним отпадом.
Уопштено, изградња система за управљање опасним отпадом обухвата
успостављање прописног сакупљања и транспорта опасног отпада, изградњу
централних регионалних складишта опасног отпада који се чува ради третмана,
изградњу постројења за физичко-хемијски третман опасног отпада у оквиру центра
за управљање опасним отпадом, затим изградњу инсинератора за спаљивање
опасног отпада, као и депоније опасног отпада.
За опасне отпаде који се не могу третирати у земљи потребно је успоставити
привремена складишта за сакупљање и извоз опасног отпада у овлашћена
постројења. Ова привремена складишта треба да служе извознику опасног отпада
искључиво за сакупљање и препакивање опасног отпада који је намењен извозу.
Пожељно је искористити капацитете цементне индустрије и термоелектрана за
спаљивање одређених врста опасног отпада, уз потпуну контролу емисија.
Дозволом за управљање отпадом ће се утврдити услови који се морају испунити за
обављање делатности у постројењу.
Треба размотрити могућност и услове под којима се амбалажни отпад загађен
опасним материјама може сагоревати и у цементарама (на пример, отпадна
амбалажа од пестицида, хемикалија и др.).
Најједноставнији почетак за становништво представља постављање пунктова у
граду на којима се најпре могу одлагати батерије, акумулатори, искоришћене
неонске светиљке... под прописаним условима, а које ће потом бити прослеђивање
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регистрованим оператерима постројења који имају дозволе за третман ове врсте
отпада.
Новоусвојени закон о управљању отпадом већ дефинише могућности за повраћај
неискоришћених лекова, лекова са истеклим роком употребе и њихове амбалаже
појединим апотекарским установама.
Многи прописи још нису донети, неки су у фази разматрања код ресорног
министарства, тако да се локалним планом у овој фази не могу стриктно
дефинисати све мере у поступању са одређеним токовима отпада. Најважније је
држати се система „корак по корак“ и за решавање овакве проблематике користити
све расположиве законске механизме, типа - доношење општинских одлука у
фазама ступања на снагу преостале законске регулативе и њених измена и допуна.
17.4. ПРОГРАМ СМАЊЕЊА КОЛИЧИНА БИОРАЗГРАДИВОГ ОТПАДА У
КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ
Извори органског отпада су различити: од отпада од хране, који настаје у
домаћинствима, угоститељским објектима, мензама и сл. до отпада који се јавља
као последица уређења парковских површина итд. Органски отпад има могућност
једноставног третмана компостирањем.
Издвајањем биодеградабилне компоненте из укупног отпада смањила би се
количина гасова која се ослобађа са депоније услед разградње отпада. Зелени отпад
се може одвојено сакупљати кроз систем посебних контејнера за стамбене објекте
(уз долазак сакупљача), што је прикладно за густо насељена урбана подручја, затим
довозом зеленог отпада на места сакупљања (рециклажна дворишта). Постоји
могућност и организованих акција јавног сакупљања зеленог отпада.
За правилно поступање са овим отпадом потребно је:
 Утврдити могућности сакупљања и складиштења ради добијања компоста
 Едуковати радно особље комуналног предузећа за поступање са овим
отпадом
 Успоставити и водити базу података о органском отпаду
 Спроводити перманетне акције едукације, промоције и сакупљања
органског отпада.
 Размотрити могућност изградње мини-компостане за територију општине
Бор, чиме би се умногоме допринело смањењу количине отпада која ће се
транспортовати на регионалну депонију а тиме и цена коју би општина
морала да плати за транспорт и пријем ове врсте отпада, а нарочито ако
узмемо у обзир да овај отпад процентуално има значајан удео у целокупној
маси отпада која се генерише на територији наше општине. Наравно, све ово
треба посматрати и са аспекта добијања корисне сировине за потребе
пољопривредника овог краја и шире.
Нацртом Регионалног плана предлаже се изградња постројења за компостирање
непосредно уз регионалну депонију - у Регионалном центру за управљање отпадом.
Биодеградабилни отпад се у рециклажном дворишту може складиштити највише 7
дана и то у затвореним условима.
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17.5. ПРОГРАМ СМАЊЕЊА АМБАЛАЖНОГ ОТПАДА У КОМУНАЛНОМ
ОТПАДУ
Материјали који се користе за амбалажу морају бити произведени и дизајнирани на
начин да током њиховог животног циклуса испуњавају услове заштите животне
средине, безбедности и здравља људи, здравствене исправности упакованог
производа, као и услове за транспорт производа и управљање отпадом. Потребно је
смањити настајање амбалажног отпада, остваривање могућности поновног
коришћења и подстицање рециклаже, као и увођење стимулативних мера за
кориснике рециклираних амбалажних материјала.
Након утврђивања количине амбалажног отпада која настане годишње у Републици
Србији, потребно је одредити националне циљеве смањења амбалажног отпада и
донети национални план смањења амбалажног отпада. Законом су утврђене обавезе
и одговорности свих субјеката управљања амбалажом и амбалажним отпадом
(произвођача, увозника, пакер/пуниоца и испоручиоца, као и оператера система
управљања амбалажним отпадом) у складу са начелом „загађивач плаћа”. У
управљању амбалажом и амбалажним отпадом примениће се модел управљања
амбалажом и амбалажним отпада којим се успоставља систем враћања, сакупљања
и повраћаја који обезбеђује испуњење националних циљева.
Приликом производње и стављања у промет амбалаже, као и поступања са
амбалажним отпадом, обавезно се узимају у обзир национални циљеви утврђени
планом, који се односе на: количине амбалажног отпада који је неопходно поновно
искористити; количине сировина у амбалажном отпаду које је неопходно
рециклирати, а у оквирима количине прерађеног амбалажног отпада; количине
појединих материјала у укупној маси рециклабилних материјала у амбалажном
отпаду које је неопходно рециклирати. Оператер постројења за управљање
амбалажним отпадом је дужан да организује места за сакупљање амбалажног
отпада, да обезбеди да амбалажни отпад који преузме или прикупи у току сваке
календарске године буде поновно искоришћен, рециклиран или одложен најкасније
до краја наредне календарске године тако да се постигну национални циљеви.
Потребно је увести модел добровољног споразума као модеран инструмент
формалног споразумевања између Владе и свих заинтересованих привредних
субјеката и партнера, а у циљу постизања националних циљева. То се пре свега
односи на начин постизања националних циљева, односно квота за повраћај свих
врста амбалажног отпада у складу са најбољом праксом земаља чланица ЕУ. У
складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду неопходно је да Влада донесе
План смањења амбалажног отпада којим се утврђују циљеви сакупљања и третмана
амбалажног отпада као годишњи национални циљеви за период од пет година.
Агенција треба да успостави и води базу података о управљању амбалажом и
амбалажним отпадом, која се заснива на извештајима произвођача, увозника,
пакер/пунилаца и испоручилаца амбалаже, као и оператера система управљања
амбалажним отпадом.
Закон о управљању отпадом и Закон о управљању амбалажом и амбалажним
отпадом уређују услове које амбалажа треба да испуни за стављање у промет,
економске инструменте, успостављање одговорности произвођача, успостављање
оператера за управљање амбалажом и амбалажним отпадом и услове које он треба
да испуњава. ЕУ Директива о амбалажи и амбалажном отпаду утврђује циљеве за
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обнову и рециклирање амбалажног отпада. Директива је још раније дефинисала
препоруке да се до 31. децембра 2008 најмање 60% од тежине амбалаже враћа у
процес или спаљује уз добијање енергије; односно да се до 31. децембра 2008.
између 55 и 80% од тежине амбалажног отпада рециклира, при чему се морају
постићи следеће норме рециклаже материјала који су садржани у амбалажном
отпаду: 60% од тежине стакла; 60% од тежине папира и картона; 50% од тежине
метала; 22.5% од тежине пластике и 15% од тежине дрвета. Активности
рециклирања, током првих година имплементације система, неће утицати на
количину отпада који се одлаже на депонијама до одређеног нивоа. Повећаће се,
међутим, стопе сакупљања отпада и рециклирања.
У циљу сакупљања што је више могуће секундарних сировина, неопходно је
успоставити систем одговорности произвођача и успостављање оператера за
сакупљање и руковање амбалажним отпадом, према законским прописима.
Увођењем овог система, предвиђа се чак и већа количина сакупљеног и
рециклираног амбалажног отпада од оне утврђене Планом.
У складу са Директивом ЕУ, општина би морала:
 да изради програм поступања са амбалажом, нарочито за део који се
односи на комерцијални сектор;
 у складу са програмом, да обезбеди услове за сакупљање и привремено
чување амбалаже;
 да води евиденцију о набављеним, утрошеним и сакупљеним
количинама амбалаже;
 по успостављању тржишта секундарним сировинама, да организује
службу која би се бавила претходним активностима, као и продајом
ових секундарних сировина;
 да промовише поновно коришћење амбалаже;
 организовати сакупљање отпадне амбалаже, а у том циљу организовати
одговарајући информациони ситем;
 развити програм едукације запослених као корисника амбалаже;
 амбалажу која се не може поново користити, организовано износити на
тржиште или организовати њено коришћење као агрегата.
Повећање потенцијалних капацитета система рециклирања отпада, нови контејнери
и модерна предузећа неће обезбедити пораст рециклирања отпада или одрживост
принципа рециклирања без добро координисаног система. Да би се створио такав
систем, неопходно је обезбедити следеће:
 поуздан прорачун отпада;
 прорачун амбалаже која се налази на тржишту;
 системе управљања комуналним отпадом;
 сарадња локалних власти;
 примена принципа “загађивач плаћа”
 примена одоговорности произвођача;
 оснивање удружења произвођача;
 функционално тржиште секундарних сировина;
 плаћање за одлагање отпада на депонијама (таксе за одлагање);
 информисаност и укључење јавности.
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17.6. ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА РУДАРСКИМ И ИНДУСТРИЈСКИМ
ОТПАДОМ
Индустријски неопасан отпад - у појединим врстама индустрије се појављује тзв.
«чист отпад», а то је нарочито карактеристично за металне остатке.
Ова врста отпада се третира исто као и комерцијални.
У том смислу би било неопходно:
 идентификовати генераторе отпада који генеришу секундарне сировине;
 организовати сакупити секундарне сировине у складу са законском
регулативом;
 успоставити економске интересе на линији генератор-сакупљач-прерађивач;
 подстаћи прераду и коришћење секундарих сировина;
 успоставити тржишне механизме;
 утврдити алтернативан третман за велике количине рециклабилног
материјала који се сада износи на депонију (папир, пластика, стакло);
 утврдити алтернативан третман биоразградивог отпада (храна, зеленило).
Овај отпад се мора компостирати;
 едуковати радно особље за поступање са отпадом;
 све ово спровести у складу са економским интересом, с обзиром на
постојање принципа "загађивач плаћа".
Опасан индустријски отпад захтева посебан третман. С обзиром на законске
захтеве и циљеве постављене Националном стратегијом, сви генератори су дужни
да изврше карактеризацију и категоризацију отпада. То значи да је у општини
потребно предузети следеће мере:
 Увести обавезу да сваки генератор мора израдити план и процедуру поступања
са опасним отпадом од момента настајања до коначног третмана и одлагања;
 Изградити информациони систем за прикупљање података о опасном отпаду;
 Идентификовати све генераторе опасног отпада у општини и генераторе
секундарних сировина;
 Идентификовати све типове отпада, извршити карактеризацију отпада и
утврдити количине опасних отпада;
 Успоставити мере за смањење настајања опасног отпада на месту настајања;
 Дефинисати обавезе максималног поновног коришћења и рециклаже амбалаже
за допрему сировина;
 Реконструисати постојеће производне циклусе са аспекта настајања опасног
отпада;
 Размотрити могућност смањења токсичности заменом сировина;
 Максимално искоришћење постојећих ресурса за третман опасног отпада,
утврдити карактеристике и капацитете (нпр. пећ у цементари);
 Фаворизовати изградњу регионалне депоније за опасан отпад;
 Успоставити обавезу мониторинга и контролног система за управљање опасним
отпадима;
 Организовати систем обуке за генераторе и њихове раднике;
 Радити на едукацији јавности;
 У недостатку техничких прописа/правне регулативе користити прописе ЕУ.
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На подручју Републике Србије не постоје постројења за третман опасног
индустријског отпада (постоји неколико регистрованих постројења за физички
третман посебних токова отпада који спадају у опасан отпад). Опасан отпад се
привремено складишти у неодговарајућим складиштима, од којих нека постоје и
више деценија, или на фабричким депонијама. Просторним плановима у Републици
Србији нису одређене локације за изградњу постројења за управљање опасним
отпадом и за сада не постоји одобрена локација за депонију опасног отпада у
Републици Србији. Недостатак инфраструктуре за третман отпада, отворио је као
једину могућност за коначно збрињавање отпада, извоз на третман у овлашћана и
регистрована постројења у ЕУ (инсинератори, постројења за физичко-хемијски
третман и др.). Постројења која извозе отпад су из домена фармацеутске
индустрије, електроенергетике, лабораторијски отпад из неких медицинских
установа. Највише се извози PCB отпад.
Санација, ремедијација и рекултивација одлагалишта рударских раскривки и
флотацијских јаловишта биће обављена у складу са програмом Светске банке. Oвај
програм реализује канцеларија која је фромирана у Бору.
Неопасан отпад настао демонтажом и рушењем дела Топионице и Фабрике
сумпорне киселине биће одложен у стари површински коп у Бору у циљу његовог
запуњавања и стварања услова за рекултивацију. Биће одложено око 4.000 т
грађевинског шута, силикатне, ватросталне и зидарске опеке.
Земља од ископа темеља, канала и других земљаних радова приликом припреме
терена и изградње Топионице и Фабрике сумпорне киселине биће одложена у
старом површинском копу у складу са пројектом о гео-еколошким истражвањима
које је обавио Рударско – геолошки факултет из Београда.
Прашина из топионичких агрегата и гасовода који се демонтирају сакупља се,
меша са концентратима и рециклира у Топионици. Карактеризацију и испитивање
ове прашине обавилле се лиценциране институције.
Око 9.000 т отпада од гвожђа и челика биће продато ради рециклаже фирмама које
се баве сакупљањем металног отпада и поседују дозволу за те послове.
Сав бакарни материјал се рециклира у погонима ТИР-а.
Опасан отпад се привремено депонује у хали старе ливнице и биће рециклиран у
складу са законским прописима и државним плановима о управљању опасним
отпадом.
Саставни део Анализе утицаја на животну средину која је сачињена по захтеву
Канадске агенције за развој (ЕДЦ) која је одобрила кредит за реализацију пројекта
је посебан план управљања отпадом. Обавеза Топионице и рафинације бакра је да
редовно обавештава кредитора о реализацији програма. ЕДЦ најмање једном
годишње контролише спровођење плана обиласком радова.
ПЛАН УПРАВЉАЊА РУДАРСКИМ И ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ
КОЈИ НАСТАЈЕ РЕДОВНИМ АКТИВНОСТИМА
1. Управљање рударским отпадом
Раскривка са површинског копа Велики Кривељ се одлаже у стари површински коп
у Бору. Након попуњавања копа обавиће се његова рекултивација.
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Слика 11: Локацијска мапа која показује руте цевовода за транспорт јаловина до
постојећег јаловишта Велики Кривељ и повратног цевовода за воду

Слика 12: Локацијска мапа која показује руте цевовода за транспорт јаловине од
Флотације Бор до површинског копа Бор и повратног цевовода за воду

Јаловина из Флотације Велики Кривељ биће одлагана на пољу 1 постојећег
кривељског јаловишта. После попуњавања овог поља одлагање ће бити настављено
на новом пољу у долини Кривељске реке узводно од бране 1 постојећег јаловишта.
Флотацијска јаловина из Борске флотације биће одлагана у јаловишту на простору
некадашњег рудног тела Х.
Планира се промена технологија припреме и одлагања флотацијске јаловине,
односно њено превођење о агрегатно стање пасте ради смањења запремине и
безбеднијег одлагања.

120

2. Управљање металуршким отпадом
Шљака која ће настајати радом нових топионичких постројења неће се одлагати
већ одмах флотирати а добијени концентрат прерађивати у Топионици.
Флотацијска јаловина настала флотирањем шљаке биће превођена у пасту и
одлагана у јаловишту у Кривељу или старом површинском копу у Бору.
Пројектом реконструкције Топионице и зградње Фабрике сумпорне киселине биће
изграђено постројење за пречишћавање свих отпадних вода из нових погона и
постојеће Електролизе (електролитичка рафинација, регенерација електролита,
златара). Отпадни муљ биће стабилизован и одлаган на депонију која ће бити
изграђена у складу са домаћим и европским стандардима за депоније опасног
отпада. У току је процес избора локације те депоније.
У току су експериментална изучавања могућности коришћења пепела Енергане и
Топлане у процесу стабилизације муља.
17.7. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА ОСТАЛИХ ТОКОВА ОТПАДА
17.7.1. Истрошене батерије и акумулатори
Батеријама и акумулаторима који садрже тешке метале је забрањен промет.
Забрањено је одлагање на депоније и спаљивање истрошених батерија и
акумулатора. Потребно је одредити места за сакупљање и подстицати потрошаче да
одлажу истрошене батерије и акумулаторе, при чему су домаћинства дужна да
истрошене батерије и акумулаторе сакупљају одвојено од комуналног и осталих
врста отпада. Обавезно је увести означавање батерија и акумулатора коришћењем
ознака које садрже упутства и упозорења за одвојено сакупљање, садржај тешких
метала, могућност рециклирања или одлагања и др.
По успостављању система управљања истрошеним батеријама и акумулаторима,
циљ је да се до 2012. године достигне стопа сакупљања од најмање 25 %, а до 2016.
године најмање 45 %. Од економских инструмената, потребно је увођење плаћања
накнаде чији су обвезници произвођачи и увозници батерија и акумулатора који
после употребе постају отпад. Ова накнада ће се користити за сакупљање и третман
тог отпада. Лице које врши сакупљање, складиштење и третман истрошених
батерија и акумулатора мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о
истрошеним батеријама и акумулаторима и о количини која је сакупљена,
ускладиштена или третирана и податке о томе доставља Агенцији.
У складу са одредбама Директиве ЕУ, обавеза општине је:
 да забрани и онемогући коришћење батерија и акумулатора са више од 0,0005%
живе;
 да изради програм посебног сакупљања потрошених батерија и акумулатора;
 да води евиденцију о набављеним, утрошеним и сакупљеним батеријама и
акумулаторима;
 у складу са програмом, да обезбеди услове за сакупљање и привремено чување
утрошених батерија и акумулатора;
 по успостављању тржишта секундарним сировинама, да организује службу која
би се бавила предходним активностима, као и њиховом продајом;
 да доставља информације о сакупљеним и одлеженим (ускладиштеним)
батеријама надлежним органима;
 да развије програм едукације запослених у вези са батеријама и акумулаторима;
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17.7.2. Отпадна уља
Отпадна уља се не смеју испуштати на земљиште, у површинске и подземне воде и
у канализацију. Такође, забрањено је мешање отпадних уља током сакупљања и
складиштења са материјама које садрже халогене, полихлороване бифениле,
полихлороване терфениле или пентахлорофеноле и са материјама које нису
отпадна уља, или мешање са опасним отпадом. Потребно је одредити пријемна
места за сакупљање отпадних уља и успоставити систем сакупљања и третмана.
Потребно је обезбедити предуслове да продавац који продаје уље за моторна
возила на мало мора на продајном месту да обезбеди преузимање отпадних уља од
крајњег купца, који код њега набавља моторна уља, те их мора чувати до предаје
сакупљачу, на начин да не угрози животну средину. Поступци третмана отпадних
уља ради поновног коришћења (регенерација и рерафинација) имају предност у
односу на коришћење у енергетске сврхе или друге одговарајуће поступке
третмана. Третман отпадних уља односно отпадних јестивих уља може се вршити
само у постројењу за третман на начин да се не угрожава животна средина и
здравље људи. Потребно је увести плаћање накнаде чији су обвезници произвођачи
и увозници свежег-некоришћеног уља, са изузетком јестивог уља, које после
употребе постаје отпадно. Накнада ће се користити за сакупљање и третман свих
отпадних уља.
Лице које врши сакупљање, складиштење и третман отпадних уља мора да има
дозволу, да води и чува евиденцију о отпадним уљима и о количини која је
сакупљена, ускладиштена или третирана, као и о коначном одлагању остатака
после третмана и податке о томе доставља Агенцији.
На основу захтева Директиве ЕУ, у општини за управљање отпадним уљима
потребно је:
 Израдити План за управљање отпадним уљима;
 Успоставити систем за прикупљање отпадног уља;
 О насталој и прикупљеној количини водити прецизну евиденцију;
 Прикупљено уље се мора адекватно складиштити и њиме се мора пажљиво
и у складу са нормативима руковати;
 Директивом се фаворизује третман уља регенерацијом или сагоревањем уз
утилизацију енергије, од стране треће стране, или у сопственим
постројењима (нпр. цементара);
 Уколико се отпадно уље користи као допунско гориво у сопственим
постројењима, онда се морају поштовати и нормативи зацртани директивом
о спаљивању отпада 2000/76/ЕЦ. О свакој трансакцији и превозу се мора
бавестити надлежни орган;
 Дозволе за све операције третмана или постројења за третман даје надлежни
орган;
 Предузећа не смеју да испуштају отпадна уља у површинске или подземне
воде, или канализацију;
 Општина би морала да развије програм едукације запослених као руковаоца
овим материјама.
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17.7.3. Отпадна возила
Потребно је донети подзаконски пропис којим ће се обезбедити управљање
отпадним возилима и утврдити услови за постројења за складиштење и третман
овог отпада, што укључује и обавезе у погледу расклапања возила и одвајања
опасних материјала и компоненти ради даљег третмана пре одлагања. Произвођач
возила и резервних делова или опреме за возила мора да ограничи употребу
опасних материја у возилима и смањи њихову количину у највећој могућој мери
ради смањења загађења животне средине, повећања поновне употребе и рециклаже.
Оператер постројења за третман отпадних возила мора да обезбеди третман
отпадних возила и одлагање делова који се не могу прерадити, да власнику или
лицу које сакупља отпадна возила изда потврду о преузимању возила и да потврду
о расклапању отпадног возила достави органу надлежном за регистрацију возила.
Од економских инструмената, потребно је увођење плаћања накнаде чији су
обвезници произвођачи и увозници возила, која после употребе постају отпадна
возила. Ова накнада ће се користити за сакупљање и третман овог отпада. Оператер
мора да води евиденцију о количини и третману преузетих отпадних возила и да
податке о томе доставља надлежној Агенцији.
У региону је потребно изградити систем за рециклажу возила, тј. за демонтажу
возила и раздвајање на делове који се могу рециклирати (пластика, метал, гуме,
текстил, уља).
17.7.4. Отпадне гуме
Отпадне гуме морају да се подвргну третману, при чему рециклажа има предност
над спаљивањем. Потребно је увођење плаћања посебне накнаде на увоз и
производњу гума за возила које после употребе одбацују отпадне гуме, ради
успостављања система сакупљања и третмана. Потребно је успоставити мрежу
откупних центара за отпадне гуме. Физичко или правно лице које врши сакупљање,
транспорт, третман или одлагање отпадних гума мора да има дозволу, да води и
чува евиденцију о количинама сакупљених и третираних отпадних гума и податке о
томе доставља Агенцији.
За потребе адекватног третмана отпадних гума потребно је:
 Утврдити могућност алтернативног третмана гума, с обзиром да је одлагање
гума на депонијама забрањено. Као алтернативни третман сигурно треба
размотрити могућност коинсинерације у цементарама, као и друге као што
је уситњавање и поновно коришћење као пуниоца у различитим
материјалима (у бетону, за пешачке стазе исл.)
 Пошто на територији општине постоје огромне количине одложених гума,
неопходно је подржати и подстаћи иницијативе за њихову рециклажу јер ће
то имати економске ефекте и помоћи запошљавању,
 Спроводити едукацију међу грађанима о штети коју може да учини
неадекватно поступање са отпадним гумама,
 Спроводити акције организованог сакупљања итд.
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17.7.5. Отпад од електричне и електронске опреме
Потребно је успоставити систем одвојеног сакупљања отпада од електричних и
електронских производа, како би се рециклирали употребљиви делови. Компоненте
отпада од електричних и електронских производа које садрже РСВ обавезно се
одвајају и обезбеђује се њихово адекватно одлагање.
Неопходно је обезбедити одвојено сакупљање расхладних флуида. Такође се мора
одвојено сакупљати и заостали гас из електричних уређаја који користе гас. За
сакупљање, третман или одлагање отпада од електричних и електронских
производа издаје се дозвола, а оператер мора да води евиденцију о количини и
врсти преузетих електричних или електронских производа и податке о томе
доставља Агенцији. Потребно је увођење плаћања накнаде чији су обвезници
произвођачи и увозници електричних и електронских производа, који после
употребе постају отпад. Ова накнада ће се користити за сакупљање и третман тог
отпада.
У складу са Директивама ЕУ у општини би морало да се:
 Успостави систем вођења података о електронској и електричној опреми;
 успостави систем сакупљања ове опреме;
 обезбеди систем за разградњу ове опреме у циљу сакупљања рециклабилних
материјала, или ако то није у могућности да обезбеди систем за одношење и
правилно уклањање ове врсте отпада;
 по успостављању тржишта секундарних сировина обезбедити службу која
би вршила њихову продају;
 обезбеди да руковање деловима уреñаја који спадају у групу опасног отпада
буде у складу са домаћим и иностраним прописима везаним за управљање
опасним отпадом;
 подаци о сакупљеним електричним и електронским уређајима,
рециклабилним материјалима и опасном отпаду из тих уређаја редовно
достављати надлежним институцијама;
 развије програм едукације.
17.7.6. Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу
Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу треба одвојено сакупљати и
обавезно подвргнути третману пре одлагања. Третман може вршити само лице које
има дозволу за ову врсту делатности. Законом је прописан поступак управљања
отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу. Лице које врши сакупљање,
третман или одлагање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу мора да
има дозволу, да води и чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана
или одложена и податке о томе доставља Агенцији.
17.7.7. Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим супстанцама
(POPs отпад)
Урађен је Национални план за имплементацију Стокхолмске конвенције у оквиру
којег су урађени акциони планови за PCB отпад, отпадне пестициде и ненамерно
произведене хемикалије (диоксини и фурани). Потребно је да власници POPs
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отпада министарству надлежном за животну средину пријаве врсту и количину
овог отпада. Потребно је обезбедити одговарајућа складишта за сакупљање PCB
отпада и опреме загађене са PCB која се искључује из употребе. Такође је потребно
обезбедити складишта за привремено сакупљање отпадних пестицида по
регионима, до одношења у регионална складишта за опасан отпад или на коначан
третман. Потребно је идентификовати контаминиране локације POPs материјама и
увести мониторинг POPs у животној средини. Веома је важно радити на подизању
јавне свести и едукацији о POPs отпаду и третману отпада генерално. Агенција
води регистар уређаја у употреби који садрже PCB. Лице које врши сакупљање,
третман, деконтаминацију или одлагање PCB отпада мора да има дозволу, да води
и чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана или одложена и податке
о томе доставља Агенцији.
С обзиром на опасности које изазива PCB општина би морала да:
 идентификује постројења која садрже PCB и да направи план њиховог третмана
 да развије програм едукације запослених као руковаоца овим материјам,
 Испитати могућност укључења општине Бор у национални програм
имплементације сакупљања и безбедног третмана PCB -а.
17.7.8. Медицински отпад
Потребно је даље спроводити започет процес обавезног разврставања медицинског
отпада на месту настанка на опасан и неопасан. Све установе за здравствену
заштиту и ветеринарске организације у којима настаје медицински отпад су дужне
да израде планове управљања отпадом и именују одговорно лице за управљање
отпадом у складу са законом. Након прелазног решења третмана инфективног
медицинског отпада дезинфекцијом и стерилизацијом и затим млевењем и
одлагањем на депонију, потребно је изградити постројење за термички третман
овог отпада – инсинератор, што је у дугорочном плану.
Агенција прикупља податке о отпаду из здравствених установа у складу са
правилима достављања података за регистар извора загађивања.
17.7.9. Отпад животињског порекла
Успостављање система управљања отпадом животињског порекла је у надлежности
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Потребно је донети нове подзаконске прописе о управљању отпадом животињског
порекла на основу Закона о ветеринарству, усклађене са европским прописима.
Потребно је приступити изради програма управљања отпадом животињског
порекла. Отпад животињског порекла, као и производе настале прерадом отпада
животињског порекла треба користити у енергетске сврхе. С обзиром на врло лошу
опремљеност постојећих постројења за третман отпада животињског порекла
отвореног типа потребно је хитно извршити њихову реконструкцију. Непостојање
објеката за сакупљање и складишта за отпад животињског порекла је додатни
проблем који се треба решавати у сарадњи са локалним самоуправама, које су
надлежне за уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој и
држање животиња. Агенција прикупља податке о отпаду животињског порекла у
складу са правилима достављања података за регистар извора загађивања.
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17.7.10. Пољопривредни отпад
Потребно је радити на смањењу настајања пољопривредног отпада увођењем
чистије производње и BAT и BEP у прехрамбеној индустрији.
Пољопривредни отпад, односно биомасу као нуспроизвод пољопривредне
производње, ратарске производње, као и производње индустријског и осталог
биља, треба користити за добијање течних горива (биодизела), за шта у Србији
постоји довољан потенцијал. Потребно је унапредити коришћење дрвног отпада из
процеса прераде дрвета у самим постројењима. На основу актуелног искоришћења
шумског потенцијала, сече шумског фонда и прераде дрвета, укупни годишњи
енергетски потенцијал различитих врста дрвних остатака, заједно са регистрованом
потрошњом огревног дрвета, износи око 1,02 милиона toe.
Потребно је обновити постојећа и изградити нова постројења за анаеробну
дигестију – производњу биогаса и изградити постројења за компостирање. Извори
загађивања податке о овој врсти отпада достављају Агенцији.
17.7.11. Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода
Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода ће представљати
додатни притисак на депоније, када се проценат пречишћавања комуналних
отпадних вода повећа, односно када се изграде постројења и уређаји за
пречишћавање. Муљем од пречишћавања се мора управљати у складу са ЕУ
прописима. Производња муља из наведених уређаја може достићи око 500.000
t/год., а производња филтер погаче око 150.000 t/год., мада су то за сада само
процене. Начини поступања са стабилизованим муљем од пречишћавања отпадних
вода су: искоришћење у пољопривреди, термички третман у инсинераторима,
гориво у цементарана, одлагање. Агенција прикупља податке о количинама овог
отпада.
17.7.12. Грађевински отпад и отпад од рушења
Потребно је спречити неконтролисано одлагање грађевинског отпада у животној
средини. Грађевински отпад се не сме трајно одлагати на месту настанка нити на
локацијама које нису за то предвиђене. Власник грађевинског отпада сноси
трошкове управљања грађевинским отпадом и дужан је да обезбеди услове за
одвојено сакупљање и привремено складиштење грађевинског отпада. Такође је
потребно да локалне самоуправе планским документима одреде локације за
одлагање грађевинског отпада. На територији општине Бор постоји одлука о
привременом одлагању грађевинског отпада на делу локације званичне депоније
комуналног отпада, а његов транспорт је у надлежности комуналног предузећа.
Финансирање и одржавање локација обезбедиће ће се наплатом накнада за
транспорт и одлагање власнику грађевинског отпада. Потребно је увести обавезну
рециклажу грађевинског отпада на стационарном или мобилном постројењу.
Отпад од рушења је потребно раздвајати и поступати са њим у складу са законом
(папир, стакло и пластика одвојити из грађевинског отпада и предати лицима која
врше сакупљање или третман). Рециклирати се може бетон, асфалт, камен и др.
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17.7.13. Отпад који садржи азбест
Отпад који садржи азбест је посебна категорија и одвојено се сакупља, пакује,
складишти и одлаже, а подаци о томе се достављају Агенцији. Азбестни отпад мора
се припремити за транспорт и одлагање поступцима површинског очвршћивања
или солидификације или уништавањем азбестних влакана, тако да се спречи
ослобађање и разношења азбестних влакана у животну средину.
Слабо везани азбестни отпад мора се упаковати у одговарајућу непропусну
сертификовану амбалажу. Азбестни отпад мора се пре одлагања третирати,
упаковати и прекрити на начин да се избегне испуштање азбестних влакана или
прашине у ваздух или изливања течности које садрже азбестна влакна. Азбестни
отпад се може одложити на депонију неопасног отпада без претходне анализе
елуата, ако је познато његово порекло, а под условом да: не садржи друге опасне
материје осим чврсто везаног азбеста; укључује грађевински отпад који садржи
чврсто везани азбестни отпад и буде одложен у посебне касете за азбестни отпад,
одвојено од осталог отпада на депонији. Касете где је затворен и одложен азбестни
отпад не треба отварати, како би се спречило ослобађање азбестних влакана и
прашине у животну средину.
17.7.14. Отпад од експлоатације минералних сировина и отпад из енергетике
Управљање отпадом од експлоатације минералних сировина у надлежности је
Министарства рударства и енергетике. Потребно је увести принципе чистије
производње приликом експлоатације минералних сировина и BAT и BEP.
Потребно је промовисати и радити на искоришћењу отпада из рударства. Потребно
је рекултивисати постојеће депоније летећег пепела од сагоревања угља у
термоелектранама и пепео користити у изградњи путева, грађевинарству и
производњи грађевинских материјала, где је то оправдано и могуће. У примени је
нова технологија припреме, транспорта и одлагања пепела из термоелектрана у
односу 1:1. Податке о количинама овог отпада сакупља Агенција.
17.7.15. Отпад из индустрије титан диоксида
Отпад од титан-диоксида као и остатак настао у току третмана ове врсте отпада
одлажу се на прописан начин. Операције одлагања отпада од титан-диоксида врши
произвођач и власник отпада и спроводи мере надзора над операцијама одлагања
контролу земљишта, воде и ваздуха на локацији где је отпад од титан-диоксида
коришћен, чуван или одложен. Произвођач и власник отпада дужан је да има
дозволу, да води и чува евиденцију о количинама ове врсте отпада која је
сакупљена, ускладиштена, третирана или одложена и податке о томе доставља
Агенцији.
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18. ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА ЈАВНЕ СВЕСТИ О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ
18.1.Социо-економски аспекти
Настајање отпада код становништва је примарна функција њихове потрошње, а
тиме и њихових социо-економских карактеристика. Њихов став утиче не само на
карактеристике настајања отпада, већ такође и на ефективне захтеве на услуге
сакупљања отпада, односно њихов интерес и вољу за плаћањем услуга сакупљања.
На њихов однос се може позитивно утицати кроз кампање развијања јавне свести, и
едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег сакупљања отпада на
здравље становништва и животну вредност ефективног одлагања.
Принципи социјалног аспекта су :
 Оријентација управљања отпадом према стварним потребама и захтевима
становништва за услугама,
 Подстицање руковања и одлагања отпада који доприносе ефективности и
ефикасности комуналних услуга,
 Развијање јавне свести становништва о проблемима и приоритетима
везаним за управљање отпадом и промовисање ефективних економских
захтева (плаћање) за услуге сакупљања и одлагања отпада,
 Подршка доприносу кориснику за самоорганизовање локалног сакупљања
отпада и имплементацији рада у склопу система управљања отпадом,
 Заштита здравља радника на управљању отпадом и побољшању њихове
социо-економске сигурности.
Однос локалних власти према плану управљања отпадом и изградњи нове
регионалне депоније са рециклажним центром и имплементацији пројекта је
позитиван.
Формирање нове санитарне депоније и нови принцип управљања отпадом нуди
могућност запошљавања десетине нових радника на здравој тржишној основи као и
побољшање путне инфраструктуре.
Санација постојећих депонија - сметлишта имаће позитивни утицај на животну
средину а функционисање нове санитарне депоније мора бити у складу са
прописима што гарантује задовољавајући ниво заштите животне средине.
У садашњој ситуацији има доста финансијских проблема везано за отпад, почевши
од наплате па до потребе замене старих и дотрајалих средстава рада. Ако се овоме
дода чињеница да сада један део популације није обухваћен организованим
системом сакупљања и транспорта очито је да се у припреми функционисања новог
начина регионалног збрињавања чврстог отпада о овоме мора водити рачуна.
Питање које је увек осетљиво је финансирање односно поврат кредита за ново
постројење коме треба додати и питање одговарајућих трансфер станица,
транспортних средстава и др. Очито је да се под хитно намеће пред новоформирано
предузеће за управљање отпадом, уз максимално укључивање садашњих
комуналних предузећа, да пронађу таква решења која ће омогућити континуирано
самоодрживо функционисање овога система.
Свакако да потенцијално постоји велики број препрека за увођење неопходних
промена садашњих институционалних структура. Присутна је или ће бити
присутна жеља за задржавањем непромењеног стања, традиционални недостатак
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финансијских средстава али и недостатак људског потенцијала, набавка нове и
замена застареле опреме и др.
Све ово од самог почетка мора бити брига новог предузећа и заједнице општина у
оквиру међуопштинског споразума. У том смислу, треба одмах развити
стимулативне, казнене и едукативне мере. Основ свега мора бити начело загађивач плаћа и аплицирано на конкретну ситуацију стриктно и максимално
примењивање позитивних законских прописа али и сагледавање ЕУ регулативе
којој Република Србија приступа. Само добро осмишљеним планом и мерама
активности омогућиће се да предвиђени систем квалитетно функционише па чак и
дуже него што се у овом тренутку процењује.
18.2. Развијање јавне свести
Установљавање политике о развијању јавне свести по питању проблема животне
средине и отпада је обавеза министарства надлежног за заштиту животне средине и
локалне самоуправе на свим нивоима, са подршком постојећих стручњака. Ова
политика захтева да све компаније које се баве отпадом у своје уговоре укључе и
кампању за развијање јавне свести о квалитетном управљању отпадом.
Локална власт треба да изради план и спроведе кампање за развијање свести о
управљању комуналним отпадом. Свака кампања треба да се фокусира на посебно
питање управљање специфичним отпадом (кампања за рециклажу) и треба да се
спроведе са имплементацијом Регионалног плана управљања отпадом.
Развијање јавне свести је важна функција у управљању отпадом. Први контакт
између органа власти и јавности је врло компликован уколико јавност није
упозната са проблемом. Разговори се могу водити кроз подизање свести о
проблемима отпада, посебно у контексту заштите животне средине и редовно
информисање јавности од стране органа власти.
Суштински је неопходно показати јавности утицај погрешног одлагања отпада на
животну средину и на њихово здравље и дугорочно, трошкове општине за
ремедијацију (који се надокнађују из пореза и наплата од грађана). Такође је важно
да предложена побољшања буду разматрана уз учешће јавности, као и да ће
побољшања у пракси управљања отпадом донети повраћај средстава из пореза кроз
принцип загађивач плаћа.
Грађани морају да имају приступ информацијама, што је и озваничено усвајањем
Закона о потврђивању конвенције о доступности информација, учешћу јавности у
доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине
(Архуска конвенција).
Спровођење законодавства које се односи на јавност, као што је забрана
избацивања отпада на илегална сметлишта је други механизам за развијање јавне
свести који мора бити развијен. Ово омогућава механизам за јавно оглашавање
лоше праксе и јавну прозивку људи који су учинили веће прекршаје.
У већини случајева, на почетку кампање, јавна свест се више развија стриктном
применом закона, него омогућавањем општих информација. Ту је веома значајна
улога инспектора уз кампању са чврстом поруком која се односи на казне за
прекршиоце закона. Неопходна је јака повезаност између надлежних за спровођење
закона и лица за спровођење кампање. Ефективно је предвидети ангажовање
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комуналне полиције или комуналних редара, чије присуство, само по себи, има јак
ефекат на психолошки став појединаца.
Кампање развијања јавне свести подстичу индивидуалне потрошаче да помогну
достизање одрживог управљања отпадом кроз смањење настајања отпада,
куповину производа направљених од рециклабилних материјала, раздвајање отпада
за рециклажу и учешће у локалним радионицама о управљању отпадом.
Иницијативе имају за циљ да подстакну становништво за прихватање одговорнијег
односа према отпаду и да поступају са отпадом на одржив начин, као што је
редукција на извору, поновна употреба отпада, рециклажа или одлагање отпада на
поуздан начин уколико нема друге могућности.
Кампања би требало да се састоји од три основна нивоа:
 претходно истраживање,
 кампања и
 истраживање након кампање.
Овај облик омогућава локалним властима да прате напредак према одрживијем
јавном понашању у управљању отпадом и развоју модела добре праксе за промену
става јавности према смањењу настајања отпада, поновном коришћењу и
рециклажи.
Локалне власти треба да спроведу истраживање применом разговора „од врата до
врата“ кроз општину, да би се установила основа у односу на коју ће се пратити
напредак.
Упознавањем јавности са пројектом усвојиће се најбоља решења и обезбедити
финансијска средства за њихову реализацију.
Најважније је да постоји континуитет у раду како би се променио став јавности
према комуналном отпаду у општини. Реализација кампања за развијање свести о
отпаду обезбеђује оквир за интегрални партнерски приступ, обезбеђује национални
идентитет кампање који се спроводи на локалном нивоу преко стратешких
регионалних планова за управљање отпадом.
Локална кампања треба да:
 користи све облике медија;
 стекне поверење становништва;
 буде провокативна;
 истиче индивидуалне акције;
 користи једноставне циљане поруке;
 користи свеобухватне, али једноставне поруке.
Посебна пажња се мора обратити на развијање свести о потреби одрживог
управљања опасним отпадом и с тим у вези потреби за изградњом инфраструктуре
у виду постројења за складиштење, третман и одлагање.
Између општина у региону мора да постоји сарадња и жеља да се организује бољи
систем управљања чврстим отпадом. Кључни заинтересовани су грађани општине
где ће се изградити регионална санитарна депонија.
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19. УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА РАЗДВАЈАЊА И РЕЦИКЛАЖЕ ОТПАДА
Очекује се да се систем управљања отпадом у општини Бор развије у наредних
5 година према следећој шеми:
 Организација и модернизација сакупљања отпада
 Проширење обухвата становништва
 Израда плана рециклаже
 Едукација становништва о значају и начину рециклаже
 Доношење одлуке од стране локалних власти да се рециклабилни
делови комуналног отпада не одлажу на будућу санитарну депонију,
него да се издвајају у наменске контејнере и користе као секундарне
сировине
 Повећање броја рециклабилних компоненти које се примарном
селекцијом издвајају из отпада
 Опремање комуналног предузећа адекватним контејнерима, опремом и
транспортним средствима у складу са предвиђеним системом за
примарну селекцију
 Изградња трансфер станице са рециклажним двориштем
 Разматрање могућности да се локација ЈКП „3. октобар“ адаптира у
постројења за складиштење, третман или одлагање рециклабилних
компоненти отпада
Раздвајање и рециклажа појединих фракција комуналног отпада је једна од битних
опција у управљању отпадом и део интегрисаног система управљања отпадом.
Под рециклажом комуналног отпада се подразумева искоришћење корисних
компоненти из комуналног отпада и то издвајање:
 Метала, папира, стакла, пластике,
 Органског дела отпада,
 Отпада из административног дела (продавнице, административне зграде).
Циљ раздвајања отпада по врстама је њихово поновно коришћење на неком другом
месту и за неку другу намену.
Основни разлози за увођење рециклаже су:
1. Рециклажа је један од основних циљева Националне стратегије управљања
отпадом у Србији, постулирана кроз политику ЕУ;
2. Рециклажом се смањује количина комуналног отпада који треба одложити
на депонију и врши се валоризација секундарних сировина из комуналног
отпада;
3. Рециклажом се остварује економска добит (директна продаја и посредно
учешће у осталим производним гранама);
4. Рециклиране компоненте су неопходна секундарна сировина у производњи
више индустријских грана (метална, индустрија папира, индустрија стакла);
5. Рециклиране компоненте се увозе. Овим програмом се замењује увоз у
великом делу;
6. Рециклажом се чувају постојећи ресурси (мања количина отпада се одлаже
на депоније- мањи простор за одлагање, а природни ресурси се мање
користе за издвајање сировина- нарочито за Ал, Цо и Ни);
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7. Рециклажом се штеди енергија (мањи утрошак енергије је за производњу из
секундарних сировина него из сировина);
8. При преради секундарних сировина смањују се трошкови производње у
односу на прераду сировина;
9. Рециклажом се отварају нова радна места;
10. Рециклажом се постиже заштита животне средине;
Тржиште рециклабила је активност или процес трансфера, продаје и/или куповине
рециклабилног материјала, којим се успоставља веза између купца и продавца
рециклираних компоненти. У нашој земљи тржиште рециклабила је веома
хаотично, неразвијено и базирано је углавном на тржишту индустријских
рециклабила и на иницијативама сакупљача и приватних организација.
Република Србија преко Агенције за заштиту животне средине води и ажурира базу
података о управљању отпадом у информационом систему заштите животне
средине, у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.
У циљу организовања успешне рециклаже у региону потребно је да се организују
информације о тржишту на коме би се добијали подаци о продаји и потражњи.
Закони понуде и потражње комбиновани са активностима куповине и продаје,
крајњи корисници, утицаји посредника утичу на формирање цена рециклабила на
тржишту као и њихов пласман.
Типичне компоненте система рециклаже отпада у циљу повраћаја материјала и
издвајања корисног отпада су:
 Издвајање различитих компоненти на извору настајања отпада - из
домаћинства, радњи, институција, сакупљање на улици или у центрима где
се сакупља рециклабилни отпад;
 Издвајање рециклабила из укупне масе отпада на специјалним постројењима
за рециклажу;
 Припрема издвојених рециклабила на линијама за балирање (папир,
пластика), пресовање (метал), млевење (стакло);
 Сакупљање и издвајање органских компоненти (кухињски отпад и отпад из
башти) за компостирање у великим постројењима;
 Промоција самосталног компостирања «у свом дворишту» кроз едукацију и
успостављање малих компостних бункера.
Основни начин за сакупљање рециклабила је изградња мреже постројења за
рециклажу и сакупљање отпада којом би се сакупила највећа количина доступног
папира, стакла, пластике и метала из отпада из домаћинства, комерцијале,
индустрије и вратила назад у процес прераде.
Регионална постројења за сортирање морају бити изграђена за завршно сортирање
селективно сакупљених материјала. Ова постројења такође служе и за припрему
материјала за транспорт (балиран отпад или издробљен).
Услови за спровођење рециклаже су :
 Израда планова за спровођење рециклаже;
 Прикупљање са локације за кућни отпад где сами становници издвајају или
на специјалним местима где становници самоиницијативно доносе сортиран
отпад;
 Прикупљање помешаног отпада;
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 Изградња постројења за рециклажу;
 Постојање финансијских средстава;
 Јасно дефинисано тржиште рециклираних материјала.
Раздвајање рециклабилних компонената може се вршити на два начина и то:
1. на месту настајања – on site и
2. на централизованим местима за издвајање и третман – off site.
Рециклажа на самом месту настајања подразумева да становници сами сортирају
отпад у посебним контејнерима или кесама, или доносе на посебне платое или на
трансфер станицу са рециклажним двориштем, а заинтересована физичка и правна
лица сакупљају и односе на третман.
Овај тип рециклаже има низ предности:
 Успоставља се близу генератора отпада;
 Мања је контаминација околног простора;
 Сировине постижу бољу цену на тржишту јер су мање запрљане;
 Редукује цену одлагања, транспорта отпада, третмана;
 Овакве сировине се одмах могу пласирати и прерађивати;
 Морају се извршити капиталне инвестиције у посебну опрему за третман;
 Обучено особље опслужује систем;
 Опрема захтева одржавање и поправке;
 Након прераде ових рециклабила ипак се захтева простор за одлагање
остатака; - Мора се вршити контрола квалитета секундарних сировина.
Off site рециклажа се примењује:
 Ако on site рециклажа није задовољавајућа;
 Ако on site рециклажа није финансијски исплатива;
Потребан је простор за привремено складиштење материјала који чекају
раздвајање. Материјали који се обично раздвајају на Off site постројењу су
комунални отпад (несортиран), уља, растварачи и оловни акумулатори.
Увођење рециклаже у насељима и градовима почиње одлуком локалних власти да
се рециклабилни делови комуналног отпада не одлажу више на санитарне депоније,
него да се издвајају и користе као секундарне сировине. Уколико се сами грађани
одлуче за сепарацију корисних фракција отпада на месту његовог настајања,
потребна су нова возила за прикупљање и превоз отпада, са посебним боксовима за
стару хартију, конзерве, стаклену амбалажу, пластику и друге рециклабилне
компоненте отпада. Даље сортирање и компактирање ових материјала обавља се у
централној станици за рециклажу, одакле их преузимају купци, који их користе као
секундарне сировине.
19.1. Предлози за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног
отпада
Јединица локалне самоуправе уређује организовање и начин селекције и
сакупљања отпада ради рециклаже, локалним планом управљања отпадом, а који
мора да буде у складу са посебним програмом који, на предлог министарства,
утврђује Влада.
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Систем раздвајања и рециклаже отпада
Предвиђа се неколико степена раздвајања или сепарације отпада.
Први је примарна сепарација - на месту настанка - За примењивање овог
система нису потребна значајна финансијска средства, али је потребна чврста
локална регулатива и инспекцијски надзор.
Да би овакав систем био успостављен и могао успешно да ради потребно је донети
општинску одлуку о кажњавању грађана и правних лица који се не
придржавају одвајања комуналног отпада и успоставити јаку општинску
инспекцијску службу.
У општини већ постоје облици сепарације појединих компоненти отпада, међутим
потребно је успоставити бољу организацију и активност проширити.
Примарну сепарацију, наједноставније је започети на нивоу привредних субјеката,
односно комерцијалног сектора, где је постављењем контејнера за различите врсте
отпада (папир, пластика, стакло...), услед већих количина отпада који потичу са
истог места могуће остварити значајне резултате минималним улагањем које се
огледа у инвестирању у посуде за одлагање отпада и едукацијом запослених.
Најкомпликованији корак је успостављање примарне сепарације у домаћинству,
где је поред подизања еколошке свести неопходно пружити и финансијске
погодности као подстрек за спровођење оваквих акција. (Пример се може узети из
развијених земаља (Норвешка), у којима су насеља, односно месне заједнице, која
су селектовала отпад биле додатно мотивисане инфраструктурним улагањем
(постављање нових клупа, уређивање паркова, паркића...) уз позитивну медијску
кампању и наметање такмичарског приступа).
Регионалним планом је у свим општинама предвиђено формирање рециклажних
дворишта за сакупљање рециклабилног отпада, као што су папир, картон, стакло,
пластика, кабасти отпад, органски отпад, уз обезбеђен простор за раздвојени
опасан отпад, као што су уља, разређивачи, пестициди, лекови, боје, растварачи и
остале хемикалије, кућни електрични апарати (електрична и електронска опрема
без фреона), батерије, акумулатори, гуме и др. У циљу смањења трошкова овим
планом је предложено да се таква дворишта формирају у оквиру трансфер станица.
Тиме би се избегли трошкови откупа земљишта, градње објеката и инфраструктуре
а и оперативни трошкови би били нижи него у случају да се формира посебно
двориште. Практично ти трошкови би се односили само на евентуалну куповину
преса за пресовање и балирање појединих врста отпада ради економичнијег даљег
транспорта до рециклажних фирми, мада већина већих фирми које се баве откупом
рециклабилног отпада има камионе за транспорт отпада са већ уграђеном пресом.
У свим општинама, осим у Зајечару, ће се формирати трансфер станице као што је
регионалним планом предвиђено. На трансфер станицама ће се сакупљати,
складиштити, компактирати и претоварати отпад за транспорт до регионалне
депоније у Зајечару. Грубим раздвајањем корисних сировина у трансфер станицама
не може се издвојити значајна количина корисних секундарних сировина. Сврха
трансфер станица у почетку ће бити да, поред трансфера комуналног отпада који ће
ићи на регионалну депонију, прикупљају и привремено складиште кабасти и кућни
опасни отпад (електронски: компјутери, фрижидери, телевизори итд) у недостатку
сабирних центара за опасни отпад.
Према директивама ЕУ та врста отпада не сме се одлагати на депонијама.
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19.2. Рециклажно двориште
У рециклажно двориште одлаже се потпуно сортирани отпад по врстама у, за то
предвиђене, контејнере. Рециклажно двориште треба да буде ограђено оградом
висине 2м, под надзором и обезбеђено потребном опремом за одлагање довезеног
односно издвојеног отпада.
На самој локацији рециклажног дворишта треба да постоји довољан простор за
манипулацију возила која возе отпад и за гаражу за возила, а непосредно уз њу
треба да постоји слободан простор за паркирање личних возила са теретним
приколицама. Предвиђени простор је равна површина која је уређена за наведене
радње и асфалтирана (воднонепропусна).
Папир и пластика пресују се на мобилној хоризонталној преси ради смањења
запремине и уштеда при транспорту.
Кабасти отпад и метални отпад пресују се пресом, која долази у рециклажно
двориште по позиву, да би се смањили трошкови транспорта.
Посебно се уређује простор на којем ће се поставити контејнери за сакупљање
опасног отпада из домаћинстава који је зауљен или замашћен.
У рециклажном дворишту могу се сакупљати следеће врсте отпада:
 корисне компоненте комуналног отпада (папир, стакло, пластика, метални
отпад);
 кабасти отпад;
 опасан отпад из домаћинстава;
 грађевински отпад из домаћинстава у количини мањој од 1м3.
Услови минималне техничке опремљености за рециклажно двориште су:
1. ограда минималне висине 2м са улазним вратима довољне ширине, која се
могу закључавати;
2. портирница;
3. добро осветљење унутар круга и ван круга рециклажног дворишта;
4. асфалтирана или бетонирана површина на местима где су постављени
контејнери, асфалтирани пут одговарајуће ширине са ознакама смера
кретања возила;
5. затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење
одговарајућих врста и количина опасног отпада;
6. отворена наткривена површина и/или површина на отвореном за
складиштење одговарајућих врста и количина неопасног отпада;
7. посуде са песком и пиљевином;
8. други материјали за упијање (абсорбенти)
9. ватрогасни апарати;
10. ручна средства за рад;
11. лична средства заштите на раду;
12. телефон.
Отпад се у рециклажном дворишту може складиштити најдуже 6 месеци,
изузимајући био-отпад који се може складиштити највише 7 дана и то у затвореним
условима.
Кључни елементи система рециклирања у целом региону су:
 одвајање отпада који се може рециклирати из комуналног отпада;
 систем децентрализованих контејнера са високом стопом покривености у
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свакој општини, који су постављени као места за сакупљање отпада у
градском, као и у руралном подручју;
 централизоване локације у свакој општини - рециклажна дворишта;
 постављање постројења за селекцију отпада у Регионалном центру за
управљање отпадом;
 уговори о регионалној сарадњи у циљу заједничког деловања и коришћење
возила за сакупљање и транспорт материјала који се може рециклирати.
Препоручује се следећа комбинација система сакупљања и прераде отпада који се
може рециклирати, као и одвојеног сакупљања опасног отпада из домаћинстава,
што се препоручује као први корак у спровођењу програма рециклирања:
1. сабирне тачке са посебним контејнерима за папир/картон, стакло, конзерве и
канте, уз обезбеђење адекватног транспорта и, уколико је потребно,
привременог складиштења. Сакупљени отпад који ће се рециклирати, са
сабирних тачака потрошач односи до коначне локације и одлаже на
специјално означено место. У циљу пораста учешћа јавности, сабирни
центри и распоред сакупљања отпада морају бити усклађени са одређеним
локалним и институционалним захтевима;
2. сакупљање зеленог отпада – баштенског отпада уз помоћ индивидуалних
контејнера уз пратећу производњу и коришћење компоста;
3. Рециклажна дворишта су објекти где грађани и мања предузећа могу
одлагати разне врсте отпада из домаћинства. Већина рециклажних дворишта
пројектовано је за корисинике који довозе отпад уз помоћ превозних
средстава. Могућ је и приступ пешке или бициклом;
4. Покретни капацитети за сортирање грађевинског отпада и шута сортирање и ломљење грађевинског отпада и шута се може дефинисати као
механички третман, који је неопходан да би се тај отпад могао поново
користити. Финални производи овог третмана су секундарне сировине,
издељене у зависности од величине или растреситости. Оне могу успешно
заменити природне материјале у грађевинарству или другим индустријама;
5. Покретни капацитети за сакупљање опасног отпада из домаћинстава.
Опасни отпад у домаћинству дефининише се као “таква врста отпада која
може потенцијално повећати опасна својства комуналног отпада када се
одложи на депонију или компостира”. Тај мобилни систем сакупљања
допуњен је активностима сакупљања свих врста отпада који се прикупе у
рециклажним двориштима. То је специјално опремљени камион који се
зауставља на свакој од унапред одређених локација где становништво и
мањи произвођачи отпада могу одлагати свој опасни отпад.
Рециклажна дворишта ће бити опремљена са неколико контејнера за сакупљање
и складиштење различитог материјала. За транспорт материјала од тих локација до
постројења за рециклажу потребан је један камион за одвоз контејнера.
Процењује се да ће грађани у рециклажна дворишта доносити око 20 кг по
становнику годишње различитих врста отпада и материјала који се може
рециклирати.
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20. ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ ОТПАДА, ТРЕТМАН ИЛИ ОДЛАГАЊЕ
ОТПАДА, УКЉУЧУЈУЋИ ПОДАТКЕ О УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИМ
УСЛОВИМА
20.1. Локација постројења за управљање отпадом
У сагласности са Законом о управљању отпадом, јединица локалне самоуправе
одредређује локацију за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или
одлагање отпада на својој територији. Изградња постројења из надлежности
јединица локалне самоуправе финансира се из наменских средстава буџета
јединице локалне самоуправе, кредита, донација и средстава правних и физичких
лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са
законом. Изградња и рад постројења за управљање отпадом мора бити у складу са
одредбама Закона о управљању отпадом, Закона којим се уређује изградња објеката
и другим законима. У постројењу за управљање отпадом, отпад се може
складиштити, третирати или одлагати само у складу са издатом дозволом за рад.
У општини Бор, није утврђена локација за изградњу постројења за складиштење,
третман или одлагање отпада и није коначно утврђена локација за изградњу
трансфер станице са рециклажним двориштем у складу са приступом
регионализацији.
Постоји иницијатива представника ЈКП “3.октобар“ Бор да се локација овог
предузећа адаптира на начин како је то предложено Идејним пројектом на сајту
Еко фонда, и оствари услове да функционише као постројење за управљање
отпадом, где би се отпад складиштио, третирао или одлагао у складу са дозволом за
рад. Могућности за овакву реализацију се морају најпре размотрити у оквиру
стручних служби локалне самоуправе.
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21. ТРАНСФЕР СТАНИЦА
За потребе изградње трансфер станице у Бору, непходно је :
 Разматрање могућности у општини за избор одговарајуће локације
 Доношење одлуке на Скупштини општине о избору локације за
трансфер станицу са рециклажним двориштем.
 Решавање власничких односа изабране локације
 Инфраструктурно опремање (струја, вода, канализација...)
 Израда потребне планске документације
 Израда техничке документације за трансфер станицу
 Финансијска средства за изградњу трансфер станице осим из буџета
општине, могу се обезбедити од :Стратешког партнера ;Српских
фондова и ЕУ фондова ; Кредита; или у склопу осталих начина
финансирања решавања регионалних питања
Одабир локације трансфер станице је један од првих задатака у спровођењу
Локалног плана управљања отпадом у оквиру његовог усклађивања са
Регионалним планом. За изградњу трансфер станице са рециклажним двориштем
разматра се пар локација на територији општине Бор. Очекује се доношење одлуке
почетком 2011. године.
21.1. Претоварне станице за локално сакупљање у општини
Трансфер станице или претоварне станице су локације где се отпад из локалних
возила за сакупљање отпада привремено складишти и претовара у већа возила
којим се одвози на санитарну депонију. На овај начин се постиже да се и друга,
нестандардна и приручна возила (мања возила, трактори, подизачи контејнера па
чак и возила којима би грађани довозили у одређено време одређене врсте отпада)
користе као подршка локалном сакупљању отпада, али и обезбеђује економичнији
и рационалнији превоз отпада до удаљене санитарне депоније.
Погодности су следеће:
 смањује се време сакупљања отпада,
 смањују се трошкови превоза отпада до регионалне депоније,
 смањује се потрошња горива,
 смањују се трошкови одржавања возила и
 смањују се испуштања штетних гасова у атмосферу.
Трансфер станица ће имати улогу општинског рециклажног дворишта где ће се
и остале врсте отпада сакупљати пре транспорта на санитарну депонију (на пример,
неопасан индустријски отпад, отпад који би довозили сами грађани, власници
мањих предузећа, занатских радњи, угоститељских објеката, кабасти отпад, опасан
комунални отпад, отпадна уља, акумулатори и слично).
Тиме се смањују инвестициона улагања и стварање дивљих сметлишта.
Регионалним планом управљања отпадом Тимочког региона предвиђена је
изградња шест трансфер станица и то у општинама Кладово, Мајданпек, Неготин,
Бор, Бољевац и Књажевац. Отпад сакупљан у општини Зајечар ће се директно
транспортовати на регионалну депонију. У подручјима где су депоније удаљене
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више од 20-30 км од урбаних подручја, транспорт до депоније коришћењем возила
којим се сакупља отпад постаје неекономичан.
Удаљеност Општине Бор од регионалне депоније је:
Бор-Зајечар-Халово: 36+11=47 км

Слика 13: Шема класичне трансфер станице
Трансфер станица ће бити пројектована тако да садржи:
1. Простор за манипулацију транспортних возила која довозе отпад са колском
вагом и вагарском кућицом
2. Простор за истовар возила са компакторском јединицом – рампа са
хидрауличном пресом
3. Простор за манипулацију претоварног возила – шина за навожење аброл
контејнера капацитета 30 – 50 м3
4. Простор за смештај возила за даљински транспорт аброл контејнера и за
смештај самих аброл контејнера
5. Простор за паркинг и прање возила
6. Простор за корисне компоненте
7. Простор за кућни опасан отпад
8. Простор за отпад великих габарита типа великих комада намештаја
9. Административно - управну зграду.
У првом периоду успостављања регионалног плана управљања отпадом
препоручује се изградња трансфер станице са минималним бројем неопходних
објеката без било каквих додатних елемената у функцији смањења количине отпада
који ће се транспортовати до регионалне депоније, (као што је линија за селекцију
отпада). Циљ је смањење трошкова, јер су релативно мале количине отпада, што би
негативно утицало на период поврата инвестиције.
Поред возила и контејнера, трансфер станице треба да су опремљене и са
утоваривачем, виљушкаром, као и са пресом за пресовање и балирање папира и
картона.
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Слика 14: Улаз на трансфер станицу

Слика 15: Вага на трансфер станици

21.2. Улаз – Излаз

Слика 16: Изглед трансфер станице
Принцип рада на станици је једноставан, на рампи се отпад претовара из
аутосмећара директно у хидрауличну пресу у којој долази до вишестепеног
компактирања отпада, а из ње у аброл контејнере. Сваки напуњен аброл контејнер
се транспортује до регионалне депоније камионом навлакачем, предвиђеним за
даљински транспорт.

Слика 17: Компактирање отпада на трансфер станици
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Слика 18: Издвојени опасан отпад на трансфер станици
На овај начин, отпад се унутар трансфер станице креће у затвореном систему тако
да нема растурања отпада, непријатних мириса, појаве глодара, појаве летећег
отпада, нити има лица која се неовлашћено баве пребирањем отпада.
Нема ни појаве отпадних - процедних вода из отпада које би угрозиле површинске
и подземне воде и земљиште, па нема потребе за постројењем за пречишћавање
отпадних -процедних вода чиме су ниже инвестиције и сам поступак добијања
употребне дозволе је једноставнији, не мора се тражити интегрисана дозвола.
У томе је предност трансфер станице у односу на депонију, да је што једноставнија
и доступнија јавности, са малим улагањима у мере заштите животне средине, због
безбедне технологија рада.
На трансфер станици мора бити довољно простора за смештај већег броја аброл
контејнера. Њихов број се дефинише тако да се омогући држање отпада на
трансфер станици од минимум три дана, у случају завејаних и непроходних путева
до регионалне депоније или неочекиваног квара на возилу за даљи транспорт.
И на трансфер станици као и на депонији мора да се врши евиденција кретања
возила и улаза и излаза отпада. Цело подручје треба да је ограђено мрежастом
оградом и да има посебно капију за улаз возила и посебно за улаз људи.
Такође треба да има систем за одвод проливеног уља.
21.3.Локација трансфер станица
Локације за трансфер станице се одређују на основу анализа транспортних
удаљености до регионалне депоније, укупног положаја општине, стања путних
комуникација, и стања постојеће инфраструктуре.
Тренутно не постоји дефинисана локација за трансфер станицу у Бору. Практикује
се да се гради на месту старе - званичне комуналне депоније, након њене санације.
То је погодно јер се она налази на већ постојећој траси камиона којима се врши
сакупљање отпада у општини. Трансфер станица се обично лоцира у приградским
зонама, у индустријским зонама, тамо где је власник земљишта општина и где је
грађанима брз приступ.
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Међутим, чињеница да је то место на којем се отпад задржава релативно кратко
време и да не постоји велика опасност од негативног утицаја на животну средину,
омогућавају да се релативно једноставно изабере локација.
21.4.Инвестициони трошкови формирања трансфер станице са рециклажним
двориштем
Важан део инфраструктуре је доступност добро опремљене радионице у циљу
одржавања возног парка и поправки контејнера.
Процењена инвестиција за изградњу једне трансфер станице са рециклажним
двориштем је приказана у следећој табели.
Табела 25:. Процена инвестиционих трошкова за изградњу једне трансфер станице

А.1
А.2
А.3
Б.1
Б.2
Ц.1
Ц.2

Инвестиција
Износ у €
А. ПРИПРЕМНИ И ГРАЂЕВИНСКИ ПОСЛОВИ
Израда бетонског платоа и дренажног система
125.000
заштите, изградња хале
Израда пратећих објеката
75.000
Озелењавање
20.000
Б. НАБАВКА МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Утоваривач и виљушкар
90.000
Путничка возила – један комад
10.000
Ц. ОСТАЛО
Израда пројектне документације
20.000
Непредвиђени трошкови око 10%
34.000
СВЕГА
374.000

Поред наведене опреме неопходне за рад трансфер станице, у будућем периоду она
се може додатно опремити у зависности од количине отпада коју буде примала, као
и могућности раздвајања отпада пре слања на регионалну депонију.
(нпр.постројењем за сепарацију, хидрауличним пресама итд.)
Планирано је да се трансфер станице изграде на општинском земљишту, и пошто
је њихова изградња за добробит становништва општина и за унапређење квалитета
живота, претпоставља се да ће бити ослобођена плаћања накнаде за коришћење
земљишта и прилаза које је неопходно за њену изградњу.
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22. МЕРЕ САНАЦИЈЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
За потребе санације дивљих депонија у општини Бор, неопходно је:





Израда пројекта санације са оптималним решењима на основу сачињене базе
података са пописаним дивљим сметлиштима на територији општине Бор
Обезбеђивање финансијских средстава за његову реализацију
Спровођење програма едукације становништва
Успостављање и спровођење казнених мера

22.1. Препоруке за санацију сметлишта
Велики број дивљих депонија идентификован је на различитим локацијама у самој
општини као и у околним селима. Санација многобројних депонија на територији
општине захтева значајна финансијска средства и треба наћи једноставан,
финансијски исплатив и временски краћи начин решавања овог проблема.
Први и најважнији корак је израда пројеката санације за пописане дивље депоније
да би се у што краћем року кретнуло у реализацију радова на санацији. За многе
депоније, којих у општини по попису има 84, мора се пронаћи адекватно решење.
Неопходно је спровођење минималних мера у циљу заштите животне средине.
Трошкови санације комуналне званичне депоније у општини су изузетно велики
због специфичности локације на којој се она налази. На њој се налазе велике
количине отпада, с обзиром да се користи више деценија, а током њене
експлоатације нису примењиване адекватне мере заштите животне средине. На
основу израђеног пројекта, за њену санацију, потребно је 64.496.232,5дин.
Санација дивљих депонија је активност која треба да се одради у краткорочном
периоду, тј. у следеће две године док буде трајала изградња регионалне депоније, а
санација градске депоније је активност која треба да се уради у средњорочном
периоду, односно тек кад регионална депонија постане оперативна. Зато тај вакуум
од две године до затварања градске депоније треба искористити за санирање свих
дивљих сметлишта.
Санацију дивљих сметлишта као и градских депонија могуће је извршити на три
начина:
1. Премештањем депоније (уколико се ради о веома малој депонији и уколико
се налази у релативној близини локације градске и/или санитарне депоније)
2. Делимичном санацијом (изоловањем горњих слојева депоније у случају када
подземне воде немогу квасити тело депоније)
3. Потпуном санацијом депоније (комплетним изоловањем и горњих и доњих
слојева депоније у случају високих подземних вода
Предлог решења тј. санације и затварања старих депонија захтева израду студија
процена стања са предлогом мера које је неопходно спровести са циљем избора
најадекватнијег решења.
22.1.1. Премештање (уклањање) дивљих депонија
Премештање, односно уклањање дивље депоније представља рационалну опцију у
следећим ситуацијама:
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 када у релативној близини дивље депоније постоји санитарна депонија која
има капацитивне и безбедоносне могућности за прихватање додатног отпада
 када постоје техничке могућности за премештање отпада са једне локације
на другу.
 у случајевима када се процени да дивља депонија значајно угрожава
животну средину и када на њој постоји релативно мања количина отпада, те
да није рационално вршити комплетну ремедијацију, постављање горњих и
доњих изолационих слојева.
 у случајевима када се отпад налази на терену који онемогућава спровођење
неопходних мера за санацију дивље депоније.
У овој варијанти постоји још једна могућност а то је да се отпад са дивљих
депонија пребаци на градску - званичну депонију и да се ту што боље компактира и
прекрије инертним материјалом одговарајуће дебљине.
Предуслови за извођење операције пребацивања отпада су: постојање добре
механизације, добре временске прилике (без ветра и падавина), добра доступност и
једне и друге локације, предузимање максималних мера заштите оперативаца који
ће извести предложене радове и максималних мера заштите животне средине, као и
друштвеног окружења.
Овај предлог има више предности:
 транспортни трошкови ће бити много нижи него у првом предлогу јер је
растојање дивљих депонија до градске депоније у датој општини много
краће него до регионалне депоније.
 пројектовани капацитет нове регионалне депоније се неће угрозити
допремањем непредвиђених количина отпада,
 због краћих растојања и рута транспорта отпада угроженост околине буком,
прашином и непријатним мирисима бити знатно мања него да се отпад вози
до регионалне депоније.
 Пошто ће се градска депонија затворити на санитаран начин, пребацивање
отпада са дивљих депонија неће нарушити околни амбијент више него што
је већ нарушен постојањем и радом градске депоније.
22.1.2. Делимична ремедијација дивље депоније
Уколико из било којег од наведених разлога није могуће извршити премештање,
односно уклањање депоније, постоји неколико могућности њеног
„затварање“, на начин да се минимизира њен негативан утицај на животну средину.
Уколико се анализирањем локације на којој се депонија налази утврди да не
постоји велика опасност од загађивања животне средине, потребно је у циљу
превенције извести неколико основних корака, који подразумевају:
 сакупљање разасутог отпада на једну „гомилу“ која ће бити прекривена,
формирање слоја отпада у облик купе, како би се спречило задржавање,
односно омогућило слободно отицање атмосферских вода чиме се спречава
продирање тих вода у слој отпада и формирање процедних вода које би
угрозиле подземне воде и околно земљиште.
 постављење горњег покривног слоја, односно геосинтетичког материјала,
који треба да спречи продирање атмосферских падавина у тело депонија и
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на тај начин да онемогући спирање различитих загађујућих материја и
генерисање загађених процедних вода, као и њихов транспорт у подземне
воде,
 постављање ободних канала око прекривеног дела депоније који требају да
омогуће отицање атмосфеске воде са тела депоније како се вода у том дели
не би задржавала и угрожавала прекривни слој
 постављање слоја хумуса на којем ће се засадити слој вегетације.
 постављање система за пасивну дегазацију депоније (верикални биотрновидегазатори).
За депоније великих габарита, на неприступачним теренима и са значајнијом
количином отпада који се налази у слојевима дебљине од неколико метара,
потребно је на основу прорачуна, извршити постављање активног система за
дегазацију депоније (биотрнови, дуваљка, хоризонтални развод, систем за прихват
кондензата, пламеник), како би се елиминисало задржавање метана у телу
депоније, а самим тим и формирање потенцијално експлозивних смеша. Поставиће
се и четири пијезометра на различитим деловима депоније и посебно на ободним
деловима депоније како би се контролисао физичко-хемијски састав подземних
вода, а на основу чега може да се извуче закључак да ли су спроведене мере
адекватне.
22.1.3. Потпуна ремедијација дивље депоније
У случајевима да се анализирањем локације утврди да та депонија има значајнији
негативан утицај на животну средину, потребно је извршити комплетну санацију и
затварање депоније мерама које ће обезбедити минимизирање ризика од загађења.
Овакве методе се по правилу користе на локацијама са високим нивоом подземних
вода које у појединим тренуцима могу да спирају загађујуће материје из тела
депоније и на тај начин да шире загађење. У случајевима комплетне рекултивације
тежи се потпуном изоловању тела депоније односно одложеног отпада
постављањем доњих и горњих непропусних слојева како би се спречило даље
загађење продирањем процедних вода у подземне и површинске водотокове,
односно како би се локализовала зона у којој постоје загађујуће материје.
Да би се извшила потпуна ремедијација депоније потребно је прво извршити
геотехничка и хидрогеолошка истраживања, поставити четири пијезометра на све
четири стране света око депоније), утврдити стање и квалитет поземних вода,
испројектовати мере санације и заштите животне средине, привремено пребацити
отпад са места на којем се налазио и извршити припрему терена за постављање
непропусних ХДПЕ фолија. Након равнања терења и постављања слоја
водонепропусне глине врши се постављање трака од ХДПЕ фолије које се
преклапају како би могле бити заварене тј. да би се обезбедила непропусна
површина. На постављену фолију ставља се геотекстил па слој шљунка за
постављање система за дренажу процедних вода, након чега са врши насипање и
поравнавање отпада у слоју одговарајуће дебљине. Слој отпада се затрпава са
слојем шљунка за дегазацију депоније, на који се поставља слој компактне глине, а
након чега се поставља горња непропусна фолија која се заједно са доњом
непропусном фолијом сидри у претходно припремљним ободним каналима како би
се обезбедила њихова стабилност. На горњу фолију потребно је ставити слој
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земљишта висине око 50 цм као зашиту фолије од механичких утицаја, а на тај слој
земљишта додати и слој хумуса од 30 цм који може да се искористи за озелењавање
тог простора.
Да би рекултивација била потпуна потребно је поставити биотрнове, односно
систем за активну дегазацију и пијезометре ради праћења квалитета подземних
вода испод тела депоније и у околини депоније.
У случајевима рекултивације затворених дивљих депонија није потребно
постављање дренажних цеви и система за сакупљање процедних вода, јер депонија
ће имати горњу покривну фолију и депоновани материјал неће бити изложен
атмосферским падавинама.
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23. ПРОЦЕНА ТРОШКОВА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЛАНИРАНЕ
АКТИВНОСТИ
(Прорачуни су преузети из нацрта регионалног плана)

23.1. Процењени трошкови за изградњу регионалне депоније са рециклажним
центром и шест трансфер станица на предложеној локацији
Регионална депонија је планирано да се изгради на локацији постојеће депоније
комуналног отпада у близини насеља Халово, на простору од око 15ha земљишта.
Земљиште предложене локације се налази у приватном власништву који поседују
парцеле на делу на којем се тренутно одлаже отпад и на делу на којем се планира
одлагање отпада у будућности. Процењује се да за откуп наведеног земљишта
треба издвојити око 300.000 € по садашњој тржишној вредности.
Регионалним планом је предвиђено да се изгради I фаза са I касетом тела
регионалне депоније.
Износ који је потребан за изградњу регионалне депоније са рециклажним центром
и набавку све опреме износи 5.025.385 €, када додамо процењену вредност
земљишта износ је 5.325.385€.
За шест трансфер станица са рециклажним двориштима потребно је 2.244.000 €.
Укупни износ потребних финансијских средстава је 7.569.385 €.
23.2. Финансијске могућности општина и корисника
С обзиром на затечену тешку економску ситуацију, реализација значајних
инфрастуктурних пројеката се не може финансирати само из локалних средстава.
За реализацију ових пројеката потребно је ангажовање шире друштвене заједнице,
а често и ангажовање приватног капитала. Стандарна шема ангажовања
подразумева учешће приватног капитала у реализацији појединих целина које
захтевају набавку иностране опреме и примену савремене технологије, локална
заједница обезбеђује из својих фондова средства, док се преостала потребна
средства обезбеђују из регионалних инвестиционих фондова или иностраних
донација.
Табела 26: Географски подаци за општину Бор
Назив општине

Површина (км2)

Број насеља

Бор

856

14

Градска
насеља
1

Остала
насеља
13

Демографски раст у Бору као и у целој централној Србији карактерише врло ниска
стопа наталитета, далеко нижа од потребног нивоа за обнављање броја становника.
Слично као и другим општинама у Србији уочава се урбанистички тренд. Такође се
уочава пораст броја становника у урбаним и пад броја становника у руралним
срединама.
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Табела 27: Демографски подаци за општину Бор
Назив
општине

Бор

Пораст броја
становника у
периоду 19912002, (Ценсус
2002)
-3.607

Укупно
Годишњи
просек

Годишњи
просек
на 1000
становника

Индекс броја
становника
2002/1991

-328

-5,7

93,9

Извор: Општине у Србији 2005. године, Попис становништва из 2002. године, Завод за статистику
Републике Србије

Утицај смањења броја становника се неће узимати у обзир јер он не може имати
значајнији утицај на количину отпада, као ни на приходе комуналних предузећа.
Максимално приуштиве тарифе за одношење отпада, готово да није могуће
одредити на основу података истраживања спроведених на подручју Србије. У ту
сврху користиће се искуства земаља у развоју које су ове процене већ спроводиле
и на основу којих се може констатовати да је максимално приуштиви ниво тарифе
за сакупљање отпада око 50 еура по домаћинству годишње.
У циљу израде овог плана, а на основу искустава земаља у окружењу у састављању
овог Плана узима се максимално приуштиви ниво од 1.5 до 2% просечних прихода
или расхода у домаћинству. Варијације у нивоу тарифе доводе се у везу са
карактеристикама локалне средине, односно броја запослених по домаћинству и
осталих трошкова живота. По правилу у свим истраживањима уочено је да је
максимално приуштиви ниво тарифе за сакупљање отпада знатно нижи од тарифа
за друге комуналне услуге. Такође је утврђено да трошкови свих комуналних
услуга не треба да пређу 25% просечних прихода, односно расхода
домаћинства, при чему потрошња електричне енергије и топлотне енергије за
грејање домаћинства могу да имају по 10% удела у расходима домаћинства док
трошкови потрошње воде могу бити до 5%.
На основу познатог податка о уделу тарифе за сакупљање отпада и на основу
података о просечним приходима у домаћинствима могуће је одредити
максимално приуштиви ниво.
У табели 71. дати су подаци о приходима и расходима у домаћинствима у Бору.
Подаци представљају процењене вредности Завода за статистику Републике Србије
који прати податке о приходима и расходима у домаћинствима од 2003. године, на
основу анкете са узорком од 4.000 домаћинстава. Приказани подаци односе се на
трећи квартал 2006. године.
Табела 28: Процена прихода по домаћинству и максимално приуштива тарифа за
одношење чврстог отпада
Назив
општине

Приходи по
домаћинству
у 2008

Бор

30.904

Процена
прихода по
домаћинству
2008 у ЕУР
351

Тарифу за
сакупљање
отпада од
1.5 %РСД
464

Тарифу за
сакупљање
отпада од
2 %РСД
618
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На основу података о приходима домаћинства, могуће је израчунати максимално
приуштиви ниво накнаде за одношење отпада.
На основу процењеног процентуалног учешћа трошкова сакупљања отпада од
1.5 – 2%, максимална тарифа за сакупљање комуналног отпада у општинама
Тимочког региона креће се у опсегу од 275 до 474 динара за учешће трошкова
од 1,5%, односно у опсегу од 367 до 632 динара за учешће трошкова од 2%.
Потенцијални проблем код формирања цена за услугу сакупљања отпада могу
представљати ограничења владе Републике Србије која су била честа у претходном
периоду, а која су ограничавала јавна предузећа у подизању цена својих услуга, са
циљем ограничавања инфлације. Тако нпр. постоји ограничење да раст цена услуга
комуналних предузећа годишње не сме да пређе 7 %.
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24. ОДЛУКЕ, СПОРАЗУМИ, АКТИВНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ОПШТИНА РЕАЛИЗОВАЛА
ИЗ ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (ЛЕАП)
По завршетку ЛЕАП-а 2003.године и ОЕАП-а 2004.године, општини Бор је
одобрен пројекат „Јачање капацитета за управљање отпадом“ и донација за
набавку опреме за сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада,
финансирана од стране ЕАРа.
ЕАР је испоручила следећу опрему: камионе: аутосмећар, аутоподизач,
аутоцистерна, ровокопач, у вредности 297.000 евра. Испорука је извршена у току
2005. и 2006. године.
Општина Бор је учествовала у пројекту куповином 200 контејнера запремине
1,1м3, 10 контејнера од 5 м3 и 1.000 пластичних канти од 120l, све у вредности од
74.250 евра.
С обзиром на недостатак финансијског механизма за реализацију ЛЕАП-а,
имплементација није текла по плану и углавном се заснивала на спровођењу одлука
које нису захтевале додатна финансијска улагања и на спровођење едукативних
активности за чију реализацију није било неопходно велико улагање.
Агенције за заштиту животне средине у 2005. успоставила је два пројекта везана за
прикупљање података о депонијама на подручју Србије и то:
1. Иновирање катастра одлагалишта отпада у Републици Србији;
2. Успостављање катастра дивљих и старих депонија и сметлишта
Републике Србије.
У реализацији ових пројеката остварен је контакт и сарадња са свим месним
заједницама и месним канцеларијaма. Формирана је база података о дивљим и
старим депонијама и прослеђена у ресорно Министарство и налази се на сајту
Агенције за заштиту животне средине
У поступку регионализације решавања питања комуналног отпада, општина Бор је
потписала 2 документа:
 Споразум о намерама за успостављање регионалне сарадње управљања
комуналним чврстим отпадом (2006.)
 Споразум о заједничкој изградњи и коришћењу санитарне депоније
(општина борског и зајечарског управног округа) 25.04.2007.год.
У новембру 2006. године, општинска комисија за избор локације будуће
регионалне депоније на територије општине Бор, анализирала је неколико
потенцијалних локација и донета је скупштинска одлука о одређивању локације
регионалне комуналне депоније на територији општине Бор као што је ЛЕАПом
било предвиђено. Међутим, изгласана је локација за будућу регионалну депонију
на територији општине Бор.
Завршен је и Главни пројекат санације званичне депоније чврстог комуналног
отпада на територији општине Бор (2007.год.), неопходно је конкурисати за
средства за његову реализацију. Међутим, пројекат санације јаловишта који се
финансира од стране Светске банке, обухватио је и локације званичне депоније
комуналног отпада која је формирана у напуштеном делу копа.
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Одлуке које су од значаја за област управљања отпадом на територији општине
Бор:
Одлука о комуналним делатностима (Сл. лист општина бр 14/99, 11/2000,
13/2002), којом се прописују услови за обављање комуналних делатности на
територији општине Бор
Одлука о одређивању привремене локације за хумано сахрањивање животиња
на територији општине Бор, број 323-3/2010-II, 07.04.2010.год, којом се
дефинише локација као део парцеле у оквиру постојеће градске депоније на
територији општине Бор.
На скупштини је усвојена Одлука о одређивању локације за привремено
одлагање грађевинског отпада (ГОМ) и отпада од рушења објеката на територији
општине Бор, број 501-89/2010-I, од 24.маја 2010.год.
ЕКОЛОШКИ – БУЏЕТСКИ ФОНД
Општина Бор је први пут усвојила Одлуку о формирању Еколошког фонда
општине Бор („Сл лист општина“, бр. 19/06) од 14. септембра 2006.године, број
501-72/2006- I, по којој се Еколошки фонд оснива као евиденциони конто у оквиру
главне књиге трезора општине Бор – буџетски подрачун, са телима Управни и
Надзорни одбор.
У складу са новим Законом о заштити животне средине, (Сл.гласник РС, бр 36/09),
Општина Бор је донела Одлуку о оснивању буџетског фонда за заштиту животне
средине општине Бор, број 415-2/2010-I од 6. априла 2010.године, као евиденциони
рачун у оквиру главне књиге трезора, и којим управља Општинска управа Бор, док
стручне и административне послове обавља Одељење за привреду и друштвене
делатности – Канцеларија за заштиту животне средине, а финансијскокњиговодствене послове Одељење за финансије Општинске управе Бор, и Одлуку
о накнади за заштиту и унапређење животне средине број 434-15/2010- I, од
29.априла 2010.године, преко које се средства остварена од накнаде користе путем
буџетског фонда за заштиту и унапређење животне средине према усвојеном
програму.
У складу са чланом 100. Закона о заштити животне средине, (Сл.гласник РС, бр
36/09), добијена је сагласност Министарства животне средине и просторног
планирања на Програм рада и финансијски план буџетског фонда заштиту животне
средине општине Бор за 2010.годину, након чега је усвојен и на Скупштини
општине Бор, број 501-137/2010 – I од 23.јула 2010.год..
Формирање Буџетског-фонда пружило је могућности да се у одређеној мери
финансијски подрже извесни локални еколошки пројекти који су у складу са
еколошким стратешким документом општине.
Активности које се односе на проблематику управљања комуналним отпадом,
а које су финансиране из Еко-фонда у 2008.год:
 200.000,00 динара је опредељено ЈКП „3.октобар“ за активности на
санацији дивљих депонија
 200.000,00 динара је опредељено ЈКП „3.октобар“ за постављање рампе
и ограде око званичне градске депоније комуналног отпада
 1.390.040,00 динара је додељено ЈКП “3.окобар“ Бор за куповину 62
контејнера од 1,1 м3

151

У 2009.години, у оквиру пројекта „Очистимо Србију“ који је покренуло
Министарство животне средине и просторног планирања, је конкурисано са
пројектом „Јачање капацитета за управљање комуналним отпадом и санација
дивљих депонија у општини Бор“. При том је добијено 10 контејнера од 1,1м3, 10
металних кавеза за прикупљање ПЕТ амбалаже и 10 стубних канти за смећа.
У септембру 2010. године извршена је ревизија базе података о дивљим
депонијама на територији општине Бор.
Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине
општине Бор за 2010.годину, предвидео је активности везане за подршку
управљања комуналним чврстим отпадом и то:
 План активности на санацији дивљих депонија,
 Образовне активности и јачање еколошке свести о значају сакупљања и
рециклаже отпада
 Активности на санацији и ремедијацији градске депоније
 Активности на подстицању смањења настајања отпада, рециклажи и
поновној употреби
 Суфинансирање пројеката и др. активности.
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25. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ МЕРА И АКТИВНОСТИ ПРИ СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА
СА РОКОВИМА И ДИНАМИКОМ СПРОВОЂЕЊИМА
ЦИЉ
ЗАДАЦИ
Успоставити ефикасан Јачање
капацитета
систем
управљања локалне заједнице за
комуналним
чврстим управљање отпадом
отпадом на територији
општине

АКТИВНОСТИ
Израда катастра генератора отпада
(загађивача)
Набавка опреме за сакупљање и
транспорт отпада
Повећан обухват становништва
услугом сакупљања отпада и
Ревизија потреба досадашњег броја
и распореда посуда за сакупљање
отпада
Обезбедити
довољан
број
контејнера у свим насељеним
местима
Увођење
система
еколошког
управљања у предузећу које
управља отпадом (ИСО 14000)
Донети одлуке о локацијама за
одлагање специфичног отпада
Уредити локације за одлагање
специфичног отпада
Израдити
план
и
програм
управљања посебним токовима
отпада,
опасним
отпадом
и
амбалажом од опасног отпада
пореклом из домаћинстава
Санација
депоније Обезбеђење
средстава
за
комуналног отпада
реализацију пројекта
Санација постојеће депоније
Санација
и Израда
пројекта
санације
рекултивација
евидентираних дивљих сметлишта
постојећих
дивљих Санација дивљих сметлишта
сметлишта
Рекултивација простора на којима
су била дивља сметлишта

Успоставити
систем Успостављање
Израда и усвајање регионалног
управљања отпадом у регионалног
система плана управљања отпадом
складу са национнлном управљања отпадом
Израда
пројекта
регионалне
стратегијом
и
депоније
постојећим
Изградња регионалне депоније
законодавством
Изградња трансфер станица са
рециклажним двориштима и /или
мини-компостаном
Успоставити систем селективног
сакупљања и рециклаже отпада у
складу
са
потребама
и
специфичностима општине
Изградња постројења за рециклажу
појединих врста отпада
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Успостављање
јединствене
организације
регионалног управљања
комуналним отпадом

Израда и верификација елабората о
организацији система управљања
отпадом за општине обухваћене
регионалним планом
Успоставње нове организације за
регионални систем управљања
отпадом
Подизање нивоа свести Образовати
све Образовање становништва о значају
за безбедно управљање учеснике за управљање сакупљања и рециклаже отпада
отпадом
отпадом
Образовање
јавних
предузећа,
бизнис сектора и јавних служби за
управљање отпадом
Организовање
јавних Организовање јавних кампањи о
кампањи
значају
селективног
одвајања
отпада и рециклаже
Реализација
демонстрационих
програма селективног прикупљања
отпада у школама и јавним
институцијама

154

На подручју Борског и Зајечарског округа не постоји ниједна санитарна депоније за одлагање
комуналног отпада. На постојећим сметлиштима у свим општинама одлаже се, без уређења, поред
комуналног отпада и опасан отпад (индустријски, медицински, фармацеутски, ветеринарски).
Успостављањем интегралног система управљања свим врстама отпада допринело би се смањењу
загађења и повећању добити од рециклаже.

АКТИВНОСТИ

Израда катастра
генератора отпада
(загађивача)
Набавка опреме за
сакупљање и
транспорт отпада

Повећан обухват
становништва
услугом сакупљања
отпада и Ревизија
потреба досадашњег
броја и распореда

ОПИС
АКТИВНОСТИ

ОЧЕКИВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

Обука и ангажовање
лица за прикупљање,
обраду и
систематизовање
података, састављање
упитника и израда
регистра

Добијање
комплетних
информација о
загађивачима
медијума
животне
средине
Ефикасније
одвожење и
одлагање
отпада на
депонију

Опремање
комуналног
предузећа
адекватним
контејнерима,
опремом и
транспортним
средствима
Снимање стања у
граду и селима,
одређивање места
распореда и броја
контејнера, процена
запремине истих,

КО СПРОВОДИ

Општинска управа Бор
Ангажована институција

ПРОЦЕН
А
БУЏЕТА

2011.
год.

ЈКП „3. октобар“ Бор
Дирекција за изградњу

Општинска управа

Повећана
покривеност
општине
услугом и
остварени
предуслови за

РОК

Стална
активн
ост

Општинска комунална и
еколошка инспекција
Дирекција за изградњу

2012.
год.

1.014.650
Евра

ИЗВОР
ФИНАНСИРА
ЊА

КОМЕНТАР

Општински
буџет,
национални
еколошки
фондови

Добија се
комплетна база
података о
загађивачима на
територији
општине Бор

Општински
буџет,
национални
еколошки
фондови,
донације

Опрема за
сакупљање и
транспорт мора
да буде
усклађена са
регионалним
условима у
управљању
отпадом

Општински
буџет,
републички
фондови

Остваривање
циљева
стратегије
управљања
отпадом за
период 2010 –
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посуда за
сакупљање отпада

Обезбедити
довољан број
контејнера у свим
насељеним местима

процена броја посуда
за селективно
одлагање отпада и
израда елабората о
томе.

Изменити и
прилагодити
општинску одлуке о
комуналним
делатностима којом
је прописан број
контејнера, сачинити
нове анализе и
предлоге потреба и
на основу ње вршити
набавке и
распоређивање

Увођење система
еколошког
управљања у
предузећу које
управља отпадом
(ИСО 14000)

Израда потребне
документације,
успостављање нове
организације рада и
образовање
запослених

Донети одлуке о
локацијама за
одлагање

Евидентирање
постојећих локација,
израда пројектне

ефикасно
сакупљање и
селективно
одлагање
отпада у граду,
селима, викенд
насељима и на
излетиштима
Успостављен
ефикасан
систем
сакупљања
отпада у
складу са ново
усвојеним
планом,
обезбеђен
довољан број
контејнера

Канцеларија за заштиту
животне средине

Успостављена
ефикасна
организација
рада јавног
комуналног
предузећа и
побољшана
ефикасност
рада
Одређене
локације,
израђена

ЈКП „3. октобар“ Бор

2015.год.

ЈКП „3. октобар“ Бор

ЈКП „3. октобар“ Бор
Општинска управа
Канцеларија за заштиту
животне средине
Општински
буџет,
републички
фондови,

Дирекција за изградњу

2012.
год.

Општински
буџет, ЈКП

2011.

Општински
буџет

До
успостављања
регионалног
управљања
отпадом,
вршити набавку
контејнера који
се могу
користити и у
каснијој фази –
компатибилних
са предвиђеним
системом

Поштовање
законских
одредби
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специфичног отпада

Уредити локације за
одлагање
специфичног отпада

Израдити план и
програм управљања
посебним токовима
отпада, опасним
отпадом и
амбалажом од
опасног отпада
пореклом из
домаћинстава

документације,
Скупштинско
доношење одлука
којима се трајно
решава питање
одлагања
специфичних врста
отпада на локацијама
које задовољавају
законске услове
Изградња и
инфраструктурно
опремање
одлагалишта
специфичних врста
отпада

Обезбеђивање услова
за сакупљање,
евидентирање и
привремено
складиштење
посебних токова
отпада и опасног
отпада, њихова
дистрибуција у
овлашћена
постројења под
законским условима

пројектна
документација,
донете
општинске
одлуке

ЈКП „3. октобар“
Општинска управа
(Канцеларија за заштиту
животне средине, Одељење
за урбанизам)

Решено питање
безбедног
одлагања
специфичних
врста и токова
отпада у
складу са
законском
регулативом
Решено питање
безбедног
сакупљања,
привременог
складиштења и
дистрибуције
посебних и
опасних токова
отпада
пореклом из
домаћинства

Дирекција за изградњу
ЈКП „3. октобар“
2012.

2011.

Општински
буџет,
републички
фондови,
донације

Поштовање
законских
одредби

Општински
буџет,
републички
фондови

До
успостављања
ефикасног
система
управљања
посебним
токовима и
опасним
отпадом у РС
припремити
планску
документацију
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Обезбеђење
средстава за
реализацију
пројекта санације
постојеће званичне
општинске депоније
Санација постојеће
депоније

Санација
евидентираних
дивљих сметлишта

Рекултивација
простора на којима
су била дивља
сметлишта

Решавање власничког
статуса локације,
припрема потребне
документације за
конкурисање код
фондова и банака,
Расписивање тендера
и избор извођача,
Спровођење пројекта
санације

Обезбеђена
средства

Санирана
званична
депонија

Општинска Управа Бор
Дирекција за изградњу
РТБ

Сачинити пројекат
санације са мерама,
програм чишћења по
насељеним
местима,чишћење
регистрованих
локација,
евидентирање и
уклањање
новонасталих дивљих
сметлишта
Сачинити динамику
рекултивације,
обезбеђење
средстава, израда
пројеката за поједине
локације,реализација
санације, примена
мера за спречавање
неконтролисаног
одлагања

Саниране
дивље
депоније у
општини

ЈКП „3. октобар“

Рекултивисане
локације
дивљих
сметлишта,
обезбеђеност
локација од
поновног
неконтролисан
ог одлагања

Општинска Управа Бор
Дирекција за изградњу
РТБ

Светска банка

Општина Бор
већ поседује
пројекат
санације
депоније

Дугого
дишњи
процес

Светска банка

Санација
депоније је
обухваћена
пројектом
санације
јаловишта

2011. –
2013.

Општински
буџет,
републички
фондови

Постоји база
података о
дивљим
депонијама на
територији
општине Бор

Дуготр
ајни
процес

Општински
буџет,
републички
фондови

Пројекат
санације и
рекултивације
се даје на
мишљење
министарству

ЈКП „3. октобар“
Дирекција за изградњу
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Израда регионалног
плана управљања
отпадом

Снимање постојећег
стања, израда
техничке
документације

Сачињен и
усвојен план
регионалног
управљања
отпадом

Општине потписнице
РАРИС
Ангажована институција

Израда пројекта
регионалне депоније

Снимање постојећег
стања, израда
техничке
документације,
добијање дозвола

Израђен
пројекат
регионалне
депоније

Општине потписнице
РАРИС
Ангажована институција

Обезбеђење
финансијских
средстава,
тендер,Изградња
регионалне депоније,
технички пријем

Успостављено
регионално
збрињавање
отпада,смањењ
е броја
дивљих
депонија и
смањење
загађења
Изграђене ТС,
успостављено
њихово
функционисањ
е, ефикасније
сакупљање и
транспорт
отпада
Остварено
примарно
издвајања у
значајном %,

Општине потписнице
РАРИС
Ангажована фирма

Изградња
регионалне
санитарне депоније
за комунални отпад

Изградња трансфер
станица са
рециклажним
двориштем, мини
компостаном и
потребним
садржајем

Изградња трансфер
станица на претходно
утврђеним
локацијама
дефинисаним
регионалним планом

Успоставити
систем селективног
сакупљања и
рециклаже отпада

Снимање насталих
врста и количина
рециклабилног
отпада, процене

Општине
потписнице,
Републички
фондови,
стратешки
партнер
Општине
потписнице,
Републички
фондови,
стратешки
партнер
Општине
потписнице,
Републички
фондови,
банкарски
кредити,
стратешки
партнер,
донације

Активност коју
спроводе све
учеснице
регионалног
управљања
отпадом
Активност коју
спроводе све
учеснице
регионалног
управљања
отпадом

2012.

Општине
потписнице,
Републички
фондови,
стратешки
партнер

Активност коју
спроводе све
учеснице
регионалног
управљања
отпадом

2013.

Општине
потписнице,
Републички
фондови,

Активност коју
спроводе све
учеснице
регионалног

2011.

2011.

2013.

Општине потписнице
РАРИС
Ангажована фирма

Општине потписнице
РАРИС
Комунална предузећа свих
општина потписница,

Активност коју
спроводе све
учеснице
регионалног
управљања
отпадом
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у складу са
потребама и
специфичностима
општине

Изградња
постројења за
рециклажу
појединих врста
отпада

Организационо и
кадровски
оспособити
комунална
предузећа и
новоформирано
регионално
комунално
предузеће за
управљање отпадом

економичности
рециклаже, израда
студије
изводљивости о
рециклажи појединих
врста отпада,
доношење одлука,
Набавка контејнера,
канти и кеса за разне
врсте отпада.
Успостављање
рециклаже
исплативих
компоненти отпада
на локацији
регионалне депоније
Едуковати постојеће
кадрове и запослити
стручњаке за
рециклажу отпада

успостављен
функционалан
систем
рециклаже,
Смањење
количине
отпада на
депонији

инспекцијске службе,
еколошке НВО, бизнис
сектор, школе, обданишта,
факултети и др.

Изграђено
регионално
постројење за
рециклажу,
продужен век
рада
регионалне
депоније
Правилно
управљање
отпадом на
принципима
одрживости
што ће
побољшати
чистоћу у
насељима и
већи профит
ЈКП-има

Општине потписнице
РАРИС
Ангажована фирма
2013.

ЈКП „3. октобар“ СО Бор,
Еколошке НВО, Технички
факултет Бор,
ЈКП „Комуналац“ СО
Мајданпек, Еколошке НВО,
Технич. факул. Бор, ОЕАП
ЈКП „Бадњево“ СО
Неготин, Еколошке НВО,
Технички факултет Бор,
ОЕАП
ЈКП „Комуналац“ СО
Кладово, Еколошке НВО,
Технич. факул. Бор, ОЕАП

2012.

бизнис сектор,
стратешки
партнер,
кредити
банака,
донације

управљања
отпадом
упоредо са
едукацијом
становништва и
медијском
кампањом

Општине
потписнице,
Републички
фондови,
стратешки
партнер

Активност коју
спроводе све
учеснице
регионалног
управљања
отпадом

Општински
буџет,
национални
еколошки
фондови,
донације

Предвидети и
обуку кадрова
на трансфер
станицама
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Сачинити базу
података о отпаду,
депонијама и
складиштима
отпада
Уклањање дивљих
депонија са
територије свих
општина борског
округа

Попис свих врста
отпада и места на
којима се одлажу и
стварање базе
података о врсти,
количинама и
власништву отпада
Спровођење пројекта
санације и мера
прописаних у њему и
рекултивација
земљишта

Санирање и
рекултивација
постојећих депонија

Санација и
рекултивација свих
постојећих депонија
у региону

Изградња сточног
гробља

Одређивање локације
и уређење простора

Образовање
становништва о
значају сакупљања
и рециклаже отпада

Одржавање
презентација,
предавања и емисија
на телевизији и
радију, штампање
лифлета и
едукативног

Створена база
података са
свим
релевантним
подацима која
се ажурира
Враћање
земљишта
првобитној
намени и
смањење
загађења
околине
Смањење
ризика за
здравље људи
и смањење
загађења
животне
средине
Правилно
третирање и
смањење
ризика од
зараз. болести
Смањење
загађења
животне
средине и
повећање
искоришћења
корисног

ЈКП „3. октобар“ СО Бор,
Еколошке НВО, РТБ Бор,
Институт за рударство и
мет., инспекцијске службе
Остале општине, комунална
предузећа, инспекцијске
службе.....
СО и ЈКП свих општина
борског округа, МЗ, НВО

2012.

Општински
буџет, РТБ Бор

Категоризација
отпада, депонија
и складишта у
општини

Сталн
и
задата
к

Општински
буџети

СО и ЈКП свих општина
борског округа,
инспекцијске службе

Трајни
задата
к

Општински
буџети, ЈКП

Пројекат
санације и
рекултивације
прописује
предлоге мера
одрживости

СО и ЈКП свих општина
борског округа,
ветеринарски инспектор,
Савет месне заједнице

2013.

Општински
буџет, бизнис
сектор

НВО, Технички факултет
Бор, ЛЕАП и ОЕАП
Канцеларије, ЈКП

Сталн
и
задата
к

Општински
буџети, бизнис
сектор,
национални
фондови,
донације

Постоји
скупштинска
одлука о
привременој
локацији
Ова активност је
уско везана са
активношћу
успостављања
система за
сакупљање и
одвајање отпада.
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Образовање јавних
предузећа, бизнис
сектора и јавних
служби за
управљање отпадом
Изградити депонију
индустријског
отпада

Успоставити систем
сакупљања и
одвајања
рециклабилног
индустријског
отпада
Успоставити систем
интегралног
управљања
медицинским,
фармацеутским и
ветеринарским
отпадом
Успоставити
интегрални систем
управљања опасним
индустријским

материјала

отпада

Организација
семинара за обуку и
едукацију радника
запослених у ЈКП,
бизнис сектору и
свим установама које
генеришу отпад.
За сваку индустрију
одредити место и
услове одлагања
отпада

Смањење
загађења
животне
средине и
повећање
профита
предузећима
Смањење
загађења
околине
индустријским
и опасним
отпадом
Смањење
индустријског
отпада и
искоришћење
корисног
отпада
Смањење
ризика од
заразних
болести и
загађења
животне
средине
Смањење
ризика за
здравље људи
и загађење

У индустријском
кругу обезбедити
места за правилно
одлагање и
рециклажу
индустријског отпада
Направити попис
загађивача,
обезбедити услове и
прописати мере за
прописно третирање
отпада
Попис потенцијалних
загађивача опасним
отпадом и
обезбедити услове и

НВО, Технички факултет
Бор, ЛЕАП и ОЕАП
Канцеларије, ЈКП

Сталн
и
задата
к

Општински
буџети, бизнис
сектор,
национални
фондови,
донације

Бизнис сектор

2015.

Бизнис сектор

СО и ЈКП свих општина
борског округа,
инспекцијске службе,
еколошке НВО, бизнис
сектор, школе

2012.

бизнис сектор

Здравствени центар,
Ветеринарска станица,
фармацеутске установе,
бизнис сектор, СО, ЈКП.

2013.

Здравствени
центар,
донатори,
бизнис сектор

Одговарајуће инспекцијске
службе, еколошка друштва
и покрети, индустрија и
бизнис сектор

2013.

бизнис сектор,
национални
фондови,
локални

Обавезно
укључивање
медија
Ова активност је
уско везана са
активношћу
успостављања
система за
сакупљање и
одвајање отпада
Пре свега за
индустрије у
градовима

У склопу
реализације ове
активности
неопходна је и
едукација
запослених
У склопу
реализације ове
активности
неопходна је и
едукација
У склопу ове
активности
треба решити и
проблем
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отпадом
Изградња
складишта опасног
отпада

Образовати
пољопривреднике о
могућностима
рециклаже
пољопривредног
отпада
Организовати
производњу хумуса
од пољопривредних
отпадака
Стимулисати
пољопривреднике
за компостирање
пољопривредног
отпада

предузети мере за
правилно третирање
отпада
Изградња
регионалног
складишта за
привремено одлагање
опасног отпада
Одржавање
презентација,
предавања и емисија
на телевизији и
радију, штампање
лифлета и
едукативног
материјала
Одржавање
предавања и обуке и
организовање
производње хумуса
Обезбедити средства
и начин стимулације

животне
средине

фондови

Смањење
ризика за
здравље људи
и загађење
животне
средине
Смањење
ризика од
пожара,
загађења
ваздуха,
правилно
коришћење
пољ. остатака
Рационално
коришћење
пољопривредних остатака

Одговарајуће инспекцијске
службе и задужена
министарства

Придобијање
већег броја
пољопривредн
ика за
компостирање
отпада

национални
фонд, бизнис
сектор

2013.

одлагања
неиндустријског
опасног отпада
За реализацију
ове активности
неопходно је
укључење
републичких
институција
Укључити и
медије и све
заинтересоване
стране

Општинске службе, Завод
трајни
за пољопривреду, МЗ, НВО, задата
ЛЕАП и ОЕАП
к
Канцеларије, ЈКП

300 000
динара
тродневн
и
семинар

општински
фондови,
донације,
котизација

Општинске службе, Завод
за пољопривреду, МЗ,
удружења грађана, ЛЕАП и
ОЕАП Канцеларије

трајан
задата
к

300 000
динара
тродневн
и
семинар

општински
фондови и
котизација

Укључити
медије и све
заинтересоване
стране

Општинске службе, месне
заједнице

трајан
задата
к

општински
фондови,
ресорно
министарство

Издвајањем
органског
отпада из
укупне масе
отпада, смањују
се умногоме
трошкови а
добија корисна
сировина

НАПОМЕНА: Буџетска средства ће бити пројектована када буду расписивани тендери и израђена планска документација
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