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УВПД 
 
Скупщтина кап јединица лпкалне сампуправе дпнпси лпкални план управљаоа 
птпадпм кпјим дефинище циљеве управљаоа птпадпм на свпјпј теритприји у 
складу са Стратегијпм управљаоа птпадпм за перипд 2010 – 2019. гпдине („Сл 
гласник РС“ бр: 29/2010). 
Лпкални план управљаоа птпадпм припрема служба надлежна за ппслпве 
управљаоа птпадпм у сарадои са другим прганима надлежним за ппслпве 
привреде, финансија, защтите живптне средине, урбанизма, кап и са 
представницима привредних друщтава, пднпснп предузећа, удружеоа, струшних 
институција, невладиних и других прганизација кпје се баве защтитпм живптне 
средине, укљушујући и прганизације пптрпщаша. 
План управљаоа птпадпм дпнпси се за перипд пд 10 гпдина, а ппнпвп се 
разматрају сваких пет гпдина, и пп пптреби ревидирају и дпнпсе за наредних 10 
гпдина. 
План садржи: 

 Пшекиване врсте, кплишине и ппреклп укупнпг птпада на теритприји; 
o Пшекиване врсте, кплишине и ппреклп птпада кпји ће бити 

искприщћен или пдлпжен у пквиру теритприје пбухваћене планпм; 
o Пшекиване врсте, кплишине и ппреклп птпада кпји ће се птпремити у 

друге јединице лпкалне сампуправе; 

 Циљеве кпје треба пстварити у ппгледу ппнпвне упптребе и рециклаже 
птпада у пбласти кпја је пбухваћена планпм; 

 Прпграм сакупљаоа птпада из дпмаћинства; 

 Прпграм сакупљаоа ппаснпг птпада из дпмаћинстава; 

 Прпграм сакупљаоа кпмерцијалнпг птпада; 

 Прпграм управљаоа индустријским птпадпм; 

  Предлпге за ппнпвну упптребу и рециклажу кпмппнената кпмуналнпг 
птпада; 

 Прпграм смаоеоа кплишина бипразградивпг и амбалажнпг птпада у 
кпмуналнпм птпаду; 

 Прпграм развијаоа јавне свести п управљаоу птпадпм; 

 Лпкацију ппстрпјеоа за сакупљаое птпада, третман и пдлагаое птпада, 
укљушујући ппдатке п урбанистишкп-технишким услпвима; 

 Мере за спрешаваое кретаоа птпада кпји није пбухваћен планпм и мере за 
ппступаое са птпадпм кпји настаје у ванредним ситуацијама; 

 Мере санације неуређених деппнија; 

 Надзпр и праћеое планираних активнпсти и мера; 

 Прпцену трпщкпва и извпре финансираоа за планиране активнпсти; 

 Мпгућнпсти сарадое између две или вище јединица лпкалне сампуправе; 

 Рпкпве за изврщеое планираних мера и активнпсти; 

 Друге ппдатке, циљеве и мере пд знашаја за ефикаснп управљаое птпадпм. 
План мпра да буде усаглащен са наципналним планпвима у складу са закпнпм. 
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1. ППЩТИ ППДАЦИ 
 

С пбзирпм да је лпкални план управљаоа птпадпм пд великпг знашаја пп питаоу 
рещаваоа прпблема у пшуваоу живптне средине и ппбпљщаоа квалитета живпта, 
у пвпј пбласти су дати циљеви израде, правни пквир и институципнални пквир 
управљаоа птпадпм. 

1.1 ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ЛПКАЛНПГ ПЛАНА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ 

Дугпрпшни циљ израде Лпкалнпг плана управљаоа птпадпм је рещаваое 
прпблема у пбласти защтите живптне средине и ппбпљщаое квалитета живпта 
станпвнищтва псигураваоем жељених услпва живптне средине и пшуваоем 
прирпде заснпване на пдрживпм управљаоу живптнпм срединпм.  

 

План управљаоа птпадпм:  

 пдређује пснпвну прјентацију управљаоа птпадпм за наредни 
перипд, кап резултат развпја екпнпмије и индустрије:  

 циљ Плана је рециклажа и искприщћеое птпадака тј. пшуваое 
капацитета средине;  

 пдређиваое хијерархије мпгућих ппција управљаоа птпадпм,  

 идентификује пдгпвпрнпст за птпад, 

 усппставља циљеве управљаоа птпадпм за краткпрпшни и 
дугпрпшни перипд,  

 пдређује улпгу и задатке ппјединим друщтвеним субјектима,  

Депо 

новање 

Прерада отпада 

Рециклаже отпада 

Минимизација количине отпада на извору 
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 кљушни кпраци ка дпстизаоу пдрживпг развпја укљушују: јашаое 
ппстпјећих мера; развпј нпвих; ппвећану интеграцију интереса за 
живптну средину; прихватаое веће ппјединашне пдгпвпрнпсти за 
живптну средину и активније ушещће јавнпсти у прпцесима 
дпнпщеоа пдлука 

Ппсебни циљеви у управљаоу птпадпм су:  

 раципналнп кприщћеое сирпвина и енергије и упптреба 
алтернативних гприва из птпада;  

 смаоеое ппаснпсти пд деппнпванпг птпада за будуће генерације;  

 ангажпваое дпмаћег знаоа и дпмаћих екпнпмских пптенцијала у 
усппстављаоу система управљаоа птпадпм;  

 имплементација ефикасније административне и прпфесипналне 
прганизације 

 псигураое стабилних финансијских ресурса и ппдстицајних 
механизама за инвестираое и спрпвпђеое активнпсти према 
принципима загађиваш плаћа и кприсник плаћа;  

 имплментација инфпрмаципнпг система кпји ппкрива све тпкпве, 
кплишине и лпклације птпада, ппстрпјеоа за третман, прераду и 
искприщћеое материјала из птпада и ппстрпјеоа за пдлагаое 
птпада;  

 ппвећаое брпја станпвника пбухваћених системпм сакупљаоа 
кпмуналнпг птпада;  

 усппстављаое стандарда за третман птпада;  

 смаоеое, ппнпвнп кприщћеое, рециклажа и регенерација птпада;  

 смаоеое ппаснпсти пд птпада, применпм најбпљих распплпживих 
техника и супституцијпм хемикалија кпји представљају ризик пп 
живптну средину и здравље људи;  

 развијаое јавне свести на свим нивпима друщтва у пднпсу на 
прпблематику птпада и  

 пдрживп управљаое птпадпм. 
 
Стратещки пквир и пптребне прпмене. На пснпву стаоа тренутне ситуације у 
управљаоу птпадпм разрађен је План управљаоа птпадпм за перипд 2011-2021 
гпдине. План уређује управљаље птпадпм на теритприји ппщтине Коажевац пд 
оегпвпг настанка дп кпнашнпг збриоаваоа са пснпвним циљем за усппстављаоем 
целпвитпг система управљаоа птпадпм у складу са Наципналнпм стратегијпм, 
закпнима кпји регулищу пву пбласт и ппстпјећим еврппским захтевима и 
стандардима.  
Циљеви управљаоа птпадпм у највећпј мери су:  

- смаоеое генерисане кплишине птпада;  
- смаоеое кплишине птпада кпји се пдлаже на Регипналну деппнију;  
- смаоеое удела бипдеградибилнпг птпада у деппнпванпм кпмуналнпм 

птпаду;  
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- смаоеое негативнпг утицаја деппнпванпг птпада на живптну средину и 
људскп здравље;  

- управљаое генерисанпг птпада пп принципу пдрживпг развпја;  
- искприщћеое птпада за прпизвпдоу енергије.  

Смаоеое генерисане кплишине птпада – једини нашин пствариваоа резултата у 
пвпј пбласти јесте едукација грађана где би се указалп на знашај пдређених 
ппступака сепарације птпада истпвременп са увпђеоем реалних цена у сектпру 
управљаоа птпадпм. Ппщтина треба да предузме кпраке да минимизира птпад и 
да буде активна у прпмпцији и пбразпваоу нпр. Дистрибуцијпм писанпг 
материјала п спрешаваоу настајаоа птпада.  
Смаоеое кплишине птпада кпји се пдлаже на Регипналну деппнију и смаоеое 
удела бипдеградибилнпг птпада у деппнпванпм кпмуналнпм птпаду изузетнп 
знашајну улпгу имају и екпнпмски инструменти кап щтп је укљушиваое стварне 
цене ппступаоа са птпадпм у цену прпизвпда и услуга; увпђеое тарифа за 
разлишите ппступке и третман и пдлагаое птпада, увпђеое мереоа кпмуналнпг и 
неппаснпг птпада и наплата услуга на пснпву стварне кплишине птпада. Да би се 
наведенп пстварилп пд велике важнпсти је систематска едукација станпвнищтва 
кпја мпра бити прганизпвана, циљана и редпвна. Ппсебнп је пптребнп развијати 
свест щире јавнпсти п узрпшнп-ппследишнпј вези ппнащаоа заједнице и 
ппјединаца и настанка птпада. Циљ едукације је ппстепенп меоаое навика и 
прихватаое нпвих пбразаца ппнащаоа.  
План ппдразумева примарнп пдвајаое на извпру: пластике, стакла, метала, папира 
и картпна. Пстале кплишине кпмуналнпг птпада се пднпсе из свих дпмаћинстава на 
претпварну станицу пднпснп Регипналну деппнију а за ппсебне тпкпве птпада на 
пријемну станицу у граду. Брпј пптребних кпнтејнера, ппсуда за смеће и 
трансппртних впзила прпрашунат је такп да пбезбеђује ефикаснп и пдрживп 
прикупљаое и трансппрт укупне кплишине птпада из дпмаћинстава кап и 
кпмерцијалнпг птпада са теритприје целе ппщтине.  

1.2. НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ 

У стратещкпм ппгледу пбласт управљаоа шврстим кпмуналним птпадпм је 
дефинисана Наципналнпм стратегијпм п управљаоу птпадпм за перипд 2010-2019 
гпдине. Пна даје ппщте правце за развпј и унапређеое сектпра у складу са 
стандардима ЕУ, Тематска стратегија ЕУ п превенцији и рециклажи птпада, ппзната 
кап Тематска стратегија ЕУ п птпаду, има за циљ спрешаваое настанка птпада, кап и 
кприщћеое птпада кап ресурса, пре свега за дпбијаое секундарних сирпвина и 
енергије. 
Нпви закпнпдавни пквир за управљаое птпадпм усппстављен је дпнпщеоем сета 
закпна у пбласти защтите живптне средине (2004 гпдине ), укљушујући и нпве 
закпне кпјима се уређује управљаое птпадпм, пднпснп амбалажпм и амбалажним 
птпадпм (2009 гпдине) Пвим закпнима пбезбеђују се услпви за усппстављаое и 
развпј интегралнпг система управљаоа птпадпм, пднпснп амбалажпм и 
амбалажним птпадпм.  
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Наципнална стратегија представља базни дпкумент кпји пбезбеђује услпве за 
раципналнп и пдрживп управљаое птпадпм на нивпу Републике. Стратегија, у 
нареднпј фази мпра бити ппдржана већим брпјем имплементацијских планпва за 
прикупљаое, трансппрт, третман и пдлагаое кпнтрплисанпг птпада. Такпђе, 
стратегија разматра пптребе за институципналним јашаоем, развпјем 
закпнпдавства, едукацијпм и развијаоем јавне свести. Истп такп, утврђиваое 
екпнпмских, пднпснп финансијских механизама је неппхпднп за пдржаваое и 
ппбпљщаое управљаоа птпадпм, и да би се псигурап систем за дпмаћа и 
инпстрана улагаоа у дугпрпшнп пдрживе активнпсти. 
Имплементацијпм пснпвних принципа управљаоа птпадпм датих у стратещкпм 
пквиру, тј. рещаваоем прпблема птпада на месту настајаоа, принципу превенције, 
пдвпјенпм сакупљаоу пдвпјених материјала, принципу неутрализације ппаснпг 
птпада, регипналнпг рещаваоа пдлагаоа птпада и санације сметлищта, 
имплементирају се пснпвни принципи ЕУ у пбласти птпада и спрешава даља 
ппаснпст пп живптну средину и генерације кпје дплазе. 
Циљеви стратегије. 
Ппщти циљ је развијаое пдрживпг система управљаоа птпадпм у циљу смаоеоа 
загађеоа живптне средине и деградације прпстпра. Ппсебни циљеви су:  

 Краткпрпшни циљеви (2010–2014) 
Ускладити наципналне прпписе из пбласти управљаоа птпадпм са закпнпдавствпм 
ЕУ; Дпнети наципналне планпве за ппједине тпкпве птпада; Развити регипналне и 
лпкалне планпве управљаоа птпадпм дп 2014. гпдине; Ппвећати брпј станпвника 
пбухваћених системпм сакупљаоа птпада на 75 % дп 2014. гпдине; Развити систем 
примарне селекције птпада у лпкалним сампуправама; Изградити 12 регипналних 
центара за управљаое птпадпм дп 2014. гпдине (регипналне деппније, ппстрпјеоа 
за сепарацију рециклабилнпг птпада, ппстрпјеоа за биплпщки третман птпада и 
трансфер станице у свакпм регипну); Усппставити систем управљаоа ппасним 
птпадпм (изградити централна регипнална складищта ппаснпг птпада и заппшети 
изградоу ппстрпјеоа за физишкп-хемијски третман ппаснпг птпада дп 2014. 
гпдине); Усппставити систем управљаоа ппсебним тпкпвима птпада (птпадним 
гумама, истрпщеним батеријама и акумулатприма, птпадним уљима, птпадним 
впзилима, птпадпм пд електришних и електрпнских прпизвпда); Усппставити 
систем управљаоа медицинским и фармацеутским птпадпм; Усппставити систем 
управљаоа птпадпм живптиоскпг ппрекла и дпнети прппис; Ппдстицати 
кприщћеое птпада кап алтернативнпг гприва у цементарама, железарама и 
термпелектранама – тппланама, у складу са принциппм хијерархије птпада; 
Санирати ппстпјећа сметлищта кпја представљају највећи ризик пп живптну 
средину и лпкације „црних ташака” пд истпријскпг загађеоа ппасним птпадпм.  

 Дугпрпшни циљеви (2015–2019) 
Увпђеое пдвпјенпг сакупљаоа и третмана ппаснпг птпада из дпмаћинстава и 
индустрије; Изградити 12 регипналних центара за управљаое птпадпм– 
регипналне деппније, ппстрпјеоа за сепарацију рециклабилнпг птпада и трансфер 
станице у свакпм регипну; Пбезбедити капацитете за спаљиваое (инсинерацију) 
прганскпг индустријскпг и медицинскпг птпада; Јашаое прпфесипналних и 
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институципналних капацитета за управљаое ппасним птпадпм; Ппстићи стппу 
ппнпвнпг искприщћеоа и рециклаже амбалажнпг птпада (стаклп, папир, картпн, 
метал и пластика) на 25% пд оегпве кплишине; Усппставити систем управљаоа 
грађевинским птпадпм и птпадпм кпји садржи азбест.  
Кљушни принципи управљаоа птпадпм 

 Принцип пдрживпг развпја 

 Принцип хијерархије у управљаоу птпадпм 

 Принцип предпстрпжнпсти 

 Принцип близине и регипнални приступ у управљаоу птпадпм 

 Принцип избпра најпптималније ппције за живптну средину 

 Принцип загађиваш плаћа 

 Принцип пдгпвпрнппсти прпизвпђаша 
Стратегијпм је палнирана мрежа регипналних центара за управљаое кпмуналним 
птпадпм према кпјпј је нпсилац активнпсти за изградоу регипналнпг центра за 
управљаое кпмуналним птпадпм град Зајешар за ппщтине Бпр, Негптин, 
Мајданпек, Кладпвп, Коажевац, Бпљевац и Спкпбваоа са брпјем станпвника 
(према пппису пд 2002) 271.465 и кплишинпм птпада у тпнама (према ппдацима из 
2009 гпдине) 31.819. 
Стратегијпм је предиђена и мрежа централних места за третман инфективнпг 
медицинскпг птпада са централним местпм за третман инфективнпг медицинскпг 
птпада у Здравственпм центру у Зајешару и лпкланим местпм за третман 
инфективнпг медицинскпг птпада у Здравственпм центру у Коажевцу.  
Према Стратегији кплишина птпада прпизведенпг у 2009 гпдини за ппщтину 
Коажевац је 3.453 тпне а прпјектпвана кплишина за 2020 гпдину је 4.903 тпна.  

1.3. ПСНПВНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ П ППШТИНИ 

За даљу пбраду јакп је важнп уппзнати се и са гепграфсим пплпжајем, брпјем 
станпвника, инфраструктурпм и др. 

1.3.1. Гепграфски пплпжај и лпкација 

Ппщтина Коажевац се налази у истпшнпм делу Србије, уз границу са Републикпм 
Бугарскпм и улази у састав Тимпшке крајине. Налази се на севернпј гепграфскпј 
щирини пд 43°20' дп 43°45' и истпшнпј гепграфскпј дужини пд 22°11' дп 22°41'. 
Сам град се налази на саставу Тргпвищкпг и Сврљищкпг Тимпка кпји заједнп шине 
Бели Тимпк, кпји теше ка Зајешару и заједнп са Црним Тимпкпм шини Тимпк, пп 
кпме је и сама Тимпшка крајина дпбила назив. 
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Удаљенпст пд важнијих градских и административних центара (Табела 1).  

 
                                     Табела 1. 

БЕПГРАД 280 км 

ЗАЈЕШАР 40 км 

НИЩ 60 км 

СПКПБАОА 41 км 

СПФИЈА 147 км 

 
Највећи деп ппщтине припада брдскп-планинскпм ппдрушју. Псим са северне 
стране, прпстпр пкружују планински венци. Централни деп шини щирпка кптлина 
састављена пд дплина Сврљищкпг, Тргпвищкпг и Белпг Тимпка. У пвпм делу се 
налази најнижа ташка надмпрске висине (176 m) ппщтине. 
У планинскпм делу дпминантнп местп заузима масив Старе планине шији је 
највищи врх Мичпр (2169 m), међутим ппщтинпм се прпстиру и северне падине 
Тресибабе (787 m) и јужни деп Тупижнице (1.162 m). Највећи деп рељефа ппщтине 
се налази на надмпрскпј висини 500-700 m (37,1%), али је знашајан и удеп 
планинских ппдрушја висине 750-1000 m (19,1%). Ушещће виспких планина је знатнп 
маое (8,6%). 
Захваљујући гепграфскпм пплпжају близини река и ппстпјаоу некпликп 
планинских масива пвп ппдрушје има свпје специфишнпсти и разлишите климатске 
карактеристике. Углавнпм прилишнп јаснп се издвајају климатски рејпни: дплински 
и планински а измађу оих прелазни карактеристишан за брдпвите делпве 
теритприје ппщтине Коажевац. 
Дплински рејпн пбухвата дплине Белпг, Тргпвищкпг и Сврљищпг Тимпка, и већи 
деп пвпг рејпна нарпшитп дплина Белпг Тимпка птвпрен је према Панпнскпј низији. 
Климатске карактеристике дплинскпг рејпна исппљавају се дугим, тпплим, шестп 
жарким летима и краћим зимама, мада изузетнп пщтрим, с' пбзирпм на 
гепграфски пплпжај и птвпренпст према Панпнскпј низији и Карпатима. 
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Пд 85 сепских насеља свега 27 се налази у равнишарским, дпк се 36 налази у 
брдским а 22 у брдскп-планинсим ппдрушјима ппщтине.  
Планински рејпн се прпстире изнад 600 m надмпрске висине и захвата масиве 
Тупижнице, Тресибабе и Старе Планине. Карактеристике пваквпг климатскпг рејпна 
су: дуге и пщтре зиме, свежа и кратка лета, знатнп виспке средое месешне и 
средое гпдищое температуре ваздуха и изразита кплишина падавина. 
Ппдрушје коажевашке кптлине је излпженп дејству прплећних, јесеоих и зимских 
ветрпва. Прплећни ветрпви су најјашег интензитета и јављају се у првпј пплпвини 
марта и априла месеца, при шему исущују ппврщински слпј земље где је 
кпнцетрисана зимска влага. У десетпгпдищоем прпсеку максимална средоа 
гпдищоа температура била је 12,3°C а минимална 9,9°C. Најтпплији је месец јул са 
22,9°C а најхладнији је јануар са -0,5°C. Гпдищое кплебаое температуре ваздуха је 
23,4°C щтп указује на умеренп кпнтиненталну климу коажевашке кптлине. 
Коажевашка кптлина се налази у пбласти са умеренпм кплишинпм падавина. На 
пснпву десетпгпдищоег прпсека падавина септембар је месец са највећпм 
кплишинпм падавине 67,7 mm, а затим април 61,9 mm, са најмаое падавина је 
март 26,6 mm и фебруар са 22,8 mm. Клима је умеренп кпнтинентална. Највеће 
температуре се мере у јулу, а прпсешна максимална температура изнпси 21,1oC. 
Најниже температуре се мере у јануару када прпсешна минимална температура 
изнпси -1,1oC. Гпдищое падавине су 610 mm. Највећи брпј дана са снежним 
ппкривашем имају јануар и децембар, щтп је вепма знашајнп за развпј зимских 
сппртпва у планинским ппдрушјима 14 ппщтине. 
Тргпвищки Тимпк пбухвата сливнп ппдрушје пд 528 km2 са прпсешним прптпкпм 
впде пд 20,6 m3/s. 
На Тргпвищкпм Тимпку ппстпји уставна брана - Бараница кпјпм се ствара вещташкп 
језерп. Сврљищки Тимпк пбухвата слив пд 716 km2 пд шега теритприји ппщтине 
Коажевац припада пкп 220 km2 са прпсешним прптпкпм впде пд 20,3 m3/s. 
Сврљищки и Тргпвищки Тимпк на ущћу исппд Коажевца шине Бели Тимпк кпји 
пбухвата слив пд 906 km2 пд шега ппщтини Коажевац припада пкп 360 km2. Бели 
Тимпк теше према Зајешару у дужини пд 17 km на теритприји ппщтине Коажевац. 
Највећа забележена кплишина впде кпја прптише на Белпм Тимпку је Q 0,01% = 409 
m3/s. 
Наведене реке имају сливне реке са пгранака Старе Планине, Тресибабе и 
Тупижнице кпје су са слабпм издащнпщћу впдпм псим кпд тппљеоа снега и јаких 
кища. Већина оих немају стални прптпк впде псим Жукпвашке, Папратске, 
Габрпвашке и Црнпврщке реке кап и Валевашкпг пптпка кпји су са већпм 
издащнпщћу впдпм и сталним прптпкпм. 

1.3.2. Станпвнищтвп 

Ппщтина Коажевац се прпстире на ппврщини пд 1.202 km2 и пп велишини је 
шетврта ппщтина у Републици Србији, међутим, ппщтину карактерище виспка 
разуђенпст. Пп пппису из 2002. гпдине у ппщтини живи 37.172 станпвника, пд шега 
52% живи у Коажевцу, а 48% у 85 сепских насеља. 
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Административни центар ппщтине је Коажевац у кпме живи 19.351 станпвник. Сам 
град се налази на саставу Тргпвищкпг и Сврљищкпг Тимпка кпји заједнп шине Бели 
Тимпк. 
У перипду између два ппписа, 1991-2002. гпдине, брпј станпвника се смаоип за 
6.379 станпвника, пднпснп 14,4%, щтп је једна пд највећих негативних стппа у РС. 
Смаоеое брпја станпвника у ппщтини је дпвелп и дп смаоеоа густине 
насељенпсти са 33,02 на 30,92 станпвника/km2. 
Неминпвна ппследица привреднпг развпја земље у перипду 70- 80 тих је и 
прпмена демпграфске и спцип - екпнпмске структуре сепскпг станпвнищтва. Кап 
ппследица тпга у Истпшнпј Србији нарпшитп у ппщтини Коажевац смаоен је брпј 
укупнпг и активнпг ппљппривреднпг станпвнищтва. 
Такве тенденције изазвале су прпмене структуре ппрпдишних газдинства у ппщтини 
Коажевац, щтп је утицалп И на лпкални рурални развпј. 
Депппулација прпстпра је најизраженија у сепским срединама. Пкп 90% укупних 
миграција шине миграције сепскпг станпвнищтва. Пснпвни узрпк миграција су 
заппщљаваое у другим срединама, щкплпваое, пдлазак на рад у инпстранствп. 
Тренутнп је у Коажевцу регистрпванп пкп 13.382 дпмаћинства. 
У старпснпј структури станпвнищтва препвладава раднп сппспбнп станпвнищтвп са 
55,86%, щтп указује на ппстпјаое знашајнпг кпнтигента раднп сппспбнпг 
станпвнищтва. Забриоавајући ппдатак је, међутим, скпрп дуплп већи удеп старпг 
станпвнищтва (28,35%) у пднпсу на младе (15,79%) у старпснпј структури 
станпвнищтва. Старпсна структура станпвнищтва је ппсебнп лпща у сепским 
срединама у кпјима је изразитп изражен прпцес стареоа села. Ппједина, удаљена, 
планинска села су на путу изумираоа, а Репущница је пд 2006. гпдине селп у кпме 
вище нема станпвника. 
Стппа прирпднпг приращтаја има негативан предзнак, и међу највећима је у РС. У 
2001. гпдини је нпр. стппа наталитета изнпсила 6,4%, а мпрталитета 19,0%. 
Ппстпјећи спцијални ппказатељи су, такпђе, негативни и указују да је највећи брпј 
дпмаћинстава са два (29,56%) шлана или једним (23,30%) шланпм, а да је највећи 
брпј ппрпдица без деце (46,72%) или са једним дететпм (31,12%). Наведени 
спцијални параметри су у складу са прпсекпм Зајешарскпг пкруга, али су знашајнп 
лпщији у пднпсу на прпсек Републике Србије. 
Према прелиминарним резултатима ппписа станпвнищтва у 2011 гпдини ппщтина 
Коажевац има 32.763 станпвника пд тпга 18.809 станпвника у граду и 13.954 
станпвника у сепским насељима.  Приликпм ппписа ппписанп је укупнп 11.539 
дпмаћинства пд тпга 6.090 дпмаћинстава у граду и 5.449 у сепским насељима.  
Међутим имајући и виду да резултати ппписа нису кпнашнп пбрађени приликпм 
израде пвпг плана кприщћени су ппдаци из ппписа станпвнищтва у 2002 гпдини 
(Табела 2).  
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Табела 2. 

НАСЕЉЕ 
БРПЈ 

СТАНПВНИКА 
НАСЕЉЕ 

БРПЈ 
СТАНПВНИКА 

ППЩТИНА КОАЖЕВАЦ 37.172 ЈЕЛАЩНИЦА 212 

КОАЖЕВАЦ 19.351 КАЛИШИНА 256 

СЕПСКА НАСЕЉА 17.821 КАЛНА 553 

АЛДИНА РЕКА 12 КАНДАЛИЦА 52 

АЛДИНАЦ 26 КПЖЕЉ 181 

БАЛАНПВАЦ 328 КРЕНТА 137 

БАЛИНАЦ 38 ЛЕПЕНА 137 

БАЛТА БЕРИЛПВАЦ 187 ЛПКВА 69 

БАОСКИ ПРЕЩАЦ 96 МАОИНАЦ 122 

БЕЛИ ППТПК 243 МИЉКПВАЦ 154 

БЕРШИНПВАЦ 172 МИНИЋЕВП 828 

БПЖИНПВАЦ 26 МУШИБАБА 110 

БУЛИНПВАЦ 194 НПВП КПРИТП 208 

БУШЈЕ 369 ПРЕЩАЦ 335 

ВАЛЕВАЦ 281 ПЩЉАНЕ 256 

ВАСИЉ 757 ПАПРАТНА 13 

ВИДПВАЦ 45 ПЕТРУЩА 120 

ВИНА 424 ППДВИС 369 

ВИТКПВАЦ 352 ППНПР 144 

ВЛАЩКП ППЉЕ 172 ППТРКАОЕ 83 

ВРТПВАЦ 218 ПРИШЕВАЦ 54 

ГАБРПВНИЦА 10 РАВНА 252 

ГЛПГПВАЦ 73 РАВНП БУШЈЕ 28 

ГПРОА КАМЕНИЦА 377 РАДИШЕВАЦ 59 

ГПРОА СПКПЛПВИЦА 41 РГПЩТЕ 319 

ГПРОЕ ЗУНИШЕ 475 РЕПУЩНИЦА 0 

ГРАДИЩТЕ 31 СВРЉИЩКА ТППЛА 112 

ГРЕЗНА 329 СКРПБНИЦА 178 

ДЕБЕЛИЦА 423 СЛАТИНА 124 

ДЕЈАНПВАЦ 27 СТАОИНАЦ 95 

ДПОА КАМЕНИЦА 360 СТАРП КПРИТП 51 

ДПОА СПКПЛПВИЦА 136 СТПГАЗПВАЦ 132 

ДПОЕ ЗУНИШЕ 407 ТАТРАСНИЦА 5 

ДРВНИК 15 ТРГПВИЩТЕ 1.953 

ДРЕНПВАЦ 141 ТРНПВАЦ 227 

ДРЕШИНПВАЦ 88 ЋУЩТИЦА 253 

ЖЛНЕ 161 ЦРВЕОЕ 152 

ЖУКПВАЦ 114 ВРНИ ВРХ 133 

ЗПРУНПВАЦ 179 ЩАРБАНПВАЦ 25 

ЗУБЕТИНАЦ 191 ЩЕСТИ ГАБАР 173 

ИНПВП 100 ЩТИПИНА 531 

ЈАКПВАЦ 349 ЩТИТАРАЦ 61 

ЈАЛПВИК ИЗВПР 238 ЩТРБАЦ 246 

ЈАОА 37 ЩУМАН ТППЛА 77 
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У пбразпвнпј структури препвладава станпвнищтвп са пснпвним пбразпваоем и тп: 
без щкплске спреме – 6,41%; 1-3 разреда пснпвне щкпле – 1,91%; 4-7 разреда 
пснпвне щкпле – 29,89%; пснпвнп пбразпваое – 22,89%; средое пбразпваое – 
28,26%; вище пбразпваое – 3,11%; виспкп пбразпваое – 3,21% и неппзнатп – 
4,31%.  
Раднп сппспбнп станпвнищтвп представља 60,79%. Међутим један пд највећих 
прпблема представља велика незаппсленпст станпвнищтва. Брпј незаппслених се 
кпнстантнп ппвећава такп да је у 2009 гпдини премащип 5.000 лица.  

1.3.3. Инфраструктура 

Путна инфраструктура. Ппщтина Коажевац има 484 км путева и тп 33 км 
магистралних путева са савременим кплпвпзпм; регипналних путева у дужини пд 
185 км пд шега 160 км са савременим кплпвпзпм и 266 км лпкалних путева пд кпјих 
220 км са савременим кплпвпзпм. 
Магистрални пут Зајешар – Нищ прплази крпз ппщтину Коажевац у дужини пд 33 
км и представља најзнашајнији путни правац.  
Крпз ппщтину прплази и седам регипналних путева и тп: Спкпбаоа-Коажевац-
Пирпт; Сврљиг-Кална-бугарска граница; Бпљевац-Бушје-Коажевац; Сврљиг-
Бпжинпвац-Коажевац; Маоинац-Дебелица-Минићевп-бугарска граница; 
Коажевац-Бпрпвац и Зајешар-Бушје.  
Међутим, с пбзирпм на велики брпј насељених места у ппщтини и оихпву 
разуђенпст путна мрежа је лпще развијена.  

1.3.4. Впдпвпд и канализација.  

Имајући у виду разуђенпст насеља прпценат станпвнищтва кпји кпристи јавни 
впдпвпд је велики али је сама инфраструктура стара и дптрајала.  
Ппкривенпст сепских насеља впдпм је пкп 83%.  
Пптрпщоа впде у 2010 гпдини: 1.118.488 (дпмаћинства); 59.137 (кплективнп 
станпваое) ; 141.022 (привреда). Укупна пптрпщоа впде у 2010 гпдини смаоена је 
за 4%. Привреда бележи пад пд 39%, кплектпвнп станпваое и устанпве за 1% а кпд 
дпмаћинстава је пптрпщоа ппрасла за 3%. 
Канализаципна мрежа, међутим, није развијена, а дпдатни прпблем представља 
неппстпјаое уређаја за прешищћаваое птпадних впда. Укупна кплишина пд пкп 
912.000 m3 птпадне впде се директнп (без претхпднпг третмана) упущта у 
реципијент (реку Тимпк).  
Кплишина птпадне впде у 2010 гпдини: 756.894 (дпмаћинства); 48.943 (кплкетивнп 
станпваое); и 105.339 (привреда). 
Кплишине птпадне впде су у 2010 гпдсини смаоене за пкп 7% у пднпсу на 2009. 
гпдину. Смаоеое кпд привреде изнпси 47% а кпд кплективнпг станпваоа 2% дпк је 
кпд дпмаћинстава дпщлп дп ппвећаоа пд 3%.  

1.3.5. Управљаое кпмуналним птпадпм 

Управљаое кпмуналним птпадпм није рещенп.  
На теритприји града, МЗ Кална и МЗ Минићевп је у 2010 гпдини извеженп 1.311 
тура пднпснп 3.095 кпнтејнера (V-5м3) птпада на градску деппнију. А акцијама 



ЛПКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППЩТИНЕ КОАЖЕВАЦ 

12 

 

прплећоег и јесеоег шищћеоа пбухваћенп је извпжеое 451 кпнтејнера ( у 
прплећнпј акцији 269 а у јесеопј 185).  
Преузета и деппнпвана кплишина смећа у 2010 гпдини је 38.706м3 и за 5% је већа у 
пднпсу на 2009. гпдину.  
Прпблем кпд извпза смећа су дптрајале и неадекватне ппсуде за смеће. Брпј 
кпнтејнера (150) и канти (3.250) за птпатке не задпвпљава пптребе ппщтине. 
Ппщтина Коажевац је 2006. гпдине са јпщ щест ппщтина из Тимпшке крајине 
пптписала Мемпрандум п заједнишкпј изградои регипналне деппније у Халпву кпд 
Зајешара. У тпку је израда технишке дпкументације за пву деппнију. 

1.3.6. Щуме и ппљппривреднп земљищте 

Щуме се у ппщтини Коажевац прпстиру на 43.243 ha, пднпснп пкп 36% теритприје 
ппщтине, щтп је знатнп вище у пднпсу на прпсек РС (29%). 
Пкп 58,4% целпкупних щумских ппврщина се налази у приватнпм власнищтву. Кпд 
највећег брпја газдинстава щуме су саставни деп ппљппривреднпг газдинства, а 
ппврщине ппд щумама варирају пд 0,5-5 ha. Щуме се у знашајнпј мери 
искприщћавају, а у пдређеним крајевима ппщтине прпдаја дрва представља 
знашајан, па шак и најважнији, извпр прихпда дпмаћинстава. 
У структури щумскпг фпнда најзаступљеније су ниске щуме кпје заузимају прекп 
45% укупне ппврщине щума и виспке щуме кпје заузимају пкп 28% укупне 
ппврщине щума. Разлишите щумске културе ушествују са 13,5% у укупнпј ппврщини 
щума. 
У вищим пределима ппщтине дпминирају букпва и смршина щума, дпк су у нижим 
пределима дпминантни храст китоак и пбишни храст, кап и граб. 
У 2008. гпдини је изврщенп ппщумљаваое 12,73 ha ппд лищћарима, пднпснп 58,93 
ha ппд шетинарима. Коажевац је ппщтина са највище ппщумљених ппврщина у 
2008. гпдини у Зајешарскпм пкругу. Дпдатнп Коажевац је једина ппщтина 
Зајешарскпг пкруга у кпјпј је врщенп ппщумљаваое шетинарима. 
У Коажевцу се врщи интензивна експлпатација щумских ресурса. У 2008. гпдини је 
ппсешенп 23.344 m3 лищћарских щума, пднпснп 321 m3 шетинара. Пп кплишини 
ппсешене дрвне масе, Коажевац је впдећа ппщтина Зајешарскпг пкруга. 
Најзнашајнији прирпдни ресурс је свакакп ппљппривреднп земљищте кпје заузима 
пкп 57% теритприје (69.202 ha) ппщтине. Знашајни прирпдни, али и екпнпмски 
ресурс представљају щуме кпје се прпстиру на 43.243 ha, и заузимају 36% 
теритприје ппщтине. Пстали знашајни, али нажалпст недпвпљнп искприщћени, 
ресурси су лпвищта, бпгатствп биљних врста са лекпвитим свпјствима, бпгати 
впдни, рудни и енергетски пптенцијали. 
Ппсебан знашај имају парк прирпде „Стара Планина“ и термалнп извприщте 
„Ргпщка баоица“ кпји се у нареднпм перипду мпгу сматрати дпбрпм пснпвпм за 
развпј туризма, али и за целпкупни екпнпмски развпј Коажевца. 
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1.3.7. Бипдиверзитет 

Бпгатствп щумскпг фпнда услпвљава да су Зајешарски регипн, па и ппщтина 
Коажевац, ппзнати пп бпгатству и брпјнпсти биљних врста са лекпвитим 
свпјствима. 
Ппдрушје Старе планине представља једну пд најмаое истражених и изванреднп 
пшуваних целина на теритприји Републике Србије. Пп биљнпј разнпврснпсти и 
бпгатству биљних врста пвај предеп представља једнп пд најбпгатијих ппдрушја 
Србије. 
Истраживаоима је утврђенп да се на Старпј планини налази 1.195. такспна 
васкуларне флпре, кап и 51 врста махпвина, щтп у пднпсу на наципналну флпру 
шини 34% пд утврђенпг брпја, пднпснп на Старпј планини расте 24,5% биљних врста 
пд укупнпг фпнда флпре Србије. 
Вепма интересантне су биљне заједнице тресава кпје се налазе на Јабушкпм 
равнищту. Бпгатствп флпре пгледа се и у бпгатству лекпвитпг биља (кантарипн, 
бпрпвница, хајдушка трава, ппдубица, бпквица, клека, вирак, мајшина дущица, 
линцура итд.). На пвпм терену се мпгу наћи и мнпге врсте макрп гљива. 
Фаунистишким истраживаоем утврђенп је ппстпјаое 116 врста дневних лептира. 
Стара планина се сматра једним пд највећих еврппских центара 
прнитпфаунистишке специјске и генетишке разнпврснпсти планина, пбзирпм да се 
на Старпј планини мпгу наћи 203 врсте птица (53,1% укупнпг брпја ппзнатих птица у 
Србији). Истраживаоем је, такпђе, устанпвљенп присуствп щест врста впдпземаца 
и 12 врста гмизаваца. Ппдрушје Старе планине, карактерище се присуствпм 26 врста 
риба. 
Најзнашајније лекпвите биљне врсте кпје се мпгу наћи на теритприји ппщтине 
Коажевац су: кпприва, кишица, жалфија, дан и нпћ, дивље малине, гпрпцвет, 
велебиље, бпрпвница, бпжур, бпсиљак, мајшина дущица, маслашак, медвеђе 
грпжђе, перуника, ппдбел, ппдубица, хајдушка трава и др. 

1.3.8. Парк прирпде „Стара Планина“ 

Ппдрушје Старе планине прпглащенп је за Парк прирпде "Стара планина" 1997. 
гпдине, и стављенп је ппд защтиту кап прирпднп дпбрп пд изузетнпг знашаја. Парк 
прирпде укупнп пбухвата 142.219,64 ha пд шега се 57.968 ha налази на теритприји 
ппщтине Коажевац. 
Знашај ппдрушја се пгледа у хидрплпщким и хидрпгеплпщким пспбенпстима и 
присуству традиципналнпг пблика живпта и културних дпбара. 
Пвај прпстпр се пдликује изразитим вертикалним смеоиваоем вегетације. Стара 
планина представља један пд флпристишки и фаунистишки најразнпврснијих делпва 
Србије и шитавпг Балканскпг пплупстрва. Карактерище је укупнп бпгатствп и 
разнпврснпст типпва станищта, кап и присуствп мнпгпбрпјних ендемишних и 
реликтних биљака и живптиоа  

У пквиру Парка прирпде „Стара Планина“ дефинисани су стрпги резервати 
прирпде: 
· Бабин Зуб, 
· Гплема река и 



ЛПКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППЩТИНЕ КОАЖЕВАЦ 

14 

 

· Драганищте. 
Впдппад Бигренпг пптпка има статус хидрплпщкпг сппменика прирпде. 
Нпви План кприщћеоа земљищта у туристишкпм регипну и Парку прирпде Стара 
планина предлаже смаоеое теритприје парка на 1.143 km2 и фпрмираое три зпне 
защтите. Пкп 3,65% (41.6 km2) теритприје парка билп би ппсвећенп искљушивп 
пшуваоу прирпде. У другпј зпни би биле дппущтене пгранишене људске 
активнпсти. Пва зпна би заузимала пкп 17,2% теритприје (196.8 km2) парка. У 
трећпј зпни кпја шини 79.15% (904.9 km2) парка биле би дппущтене рекреација и 
ппљппривреда. 
Ппдрушје Старе планине је ппгпднп за развпј зимскпг, рекреативнпг, сппртскпг, 
лпвнпг и др. видпва туризма. Снег се задржава пкп пет месеци щтп је знашајнп за 
развпј скијащкп-планинскпг туризма, дпк кпнфигурација терена, леппта прирпде, 
оена пшуванпст и разнпврснпст пружају изванредне амбијенталне вреднпсти кап 
дпбру пснпвицу за развпј туризма у другим перипдима гпдине. 
Уз ппмпћ државе, срединпм 2006. гпдине ппшела је изградоа великпг туристишкпг 
центра „Бабин зуб“. На пвпм лпкалитету се тренутнп налазе Планинарски дпм са 72 
лежајева и хптел “ЕПС” кпји распплаже са 60 лежајева. У неппсреднпј близини пва 
два пбјекта налази се жишара шетвпрпсед, сидрп и ски стазе на Кпоарнику и 
Суншанпј падини. Такпђе, изнад хптела налази се вищенаменски сппртски терен. 
У тпку 2007. гпдине урађени су мастер план и прпстпрни план ппдрушја ппсебне 
намене. Мастер план предвиђа изградоу смушарскпг кпмплекса са јпщ 22 ски стазе 
и жишаре кпје би се налазиле на надмпрскпј висини пд 1.100-2.169 m. Кпмплекс би 
бип међуспбнп ппвезан крпз све прпстпрне целине и имап пплазищта из центара 
Гплема река, Кпзарница, Кпоарник и Јабушкп равнищте  
Укупнп је планиранп девет пбјеката вертикалнпг трансппрта (гпндпла, жишаре и ски 
лифтпви) укупне дужине пд пкп 11.200 m. Уз пбјекте вертикалнпг трансппрта, 
планиране су ски стазе укупне дужине пд пкп 14.300 m. Гранишни брпј кприсника 
би требап да буде пкп 8.700 скијаща. Пвим прпјектпм рукпвпди држава прекп 
свпјих предузећа Д.П.П. „Стара планина“ и ЈП „Скијалищта Србије“. Из средстава 
НИП-а и Министарства екпнпмије и регипналнпг развпја је пд 2006. дп 2008. 
гпдине урађенп: изграђене су шетири скијащке стазе укупне дужине 2.800 m 
ппстављен је шетвпрпсед дужине 1.155 m, капацитета 1.500 скијаща/шас ппстављен 
је ски лифт дужине 637 m, капацитета 1.200 скијаща/шас · изграђен је паркинг за 
100 путнишких впзила и 10-15 аутпбуса и приступни пут дп скијалищта Кпоарник 
дужине 900m. 
Наставак изградое ски центра на Старпј планини ће, дпдатнп, пмпгућити наставак 
градое пбјеката кпмуналне инфраструктуре. На пснпву прпгнпза струшоака пвп 
ће бити највећи зимски туристишки центар у југпистпшнпј Еврппи, кпји ће мпћи да 
прими пкп 28.000 скијаща. 

1.3.9. Термалнп извприщте Ргпщка баоица 

Ргпщка баоа се налази на пбали Сврљищкпг Тимпка, у близини села Ргпщте. 
Удаљена је пкп щест килпметара пд Коажевца. 
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Пвај пптез се састпји пд низа извпра кпји избијају на впдпнпснпм раседу дужине 
800m. Неки пд пвих извпра се јављају на пбалама Сврљищкпг Тимпка, дпк су 
ппједини извпри пптппљени. 
Пстаци некадащоег римскпг купатила на пвпм пптезу указују да је баоа ппзната пд 
давнина, али тек пд 1932. гпдине пбјекти ппшиоу интензивније да се кпристе. У тпм 
перипду су изграђена купатила и кафана. Баоа је данас једнп пд пмиљених 
излетищта грађана Коажевца, али без некпг већег туристишкпг знашаја. Са 
извприщта баое напаја се впдпм плимпијски базен Баоица . 
Анализу впде Ргпщке баое је 1996. гпдине врщила хемијска лабпратприја 
Гепинститута из Бепграда. Устанпвљенп је да се впда из Ргпщке баое мпже 
сврстати у тпплу или субтермалну. Брпјни елементи кпји се налазе у впди Ргпщке 
баое указују на пптенцијална лекпвита свпјства пве впде. Ппсебнп је знашајнп 
ушещће селена, радпна (инхалација дисајних пргана), магнезијума, флупра Нивп 
магнезијума у впди нпр. изнпси 17,6 mg/l. 
Наведене карактеристике су ппсебнп знашајне кпд терапијскпг кприщћеоа у 
слушају кардипваскуларних прпблема и пбплеоа, пбплеоа дисајних пргана, 
реуматизма, ищијаса и нервних пбпљеоа. 

1.3.10. Защтићена прирпдна дпбра 

Ппред Парка прирпде „Стара планина“ на теритприји ппщтине Коажевац  налазе 
се и Пећина „Бараница и Тупижнишка леденица за кпје је ппкренут ппступак 
защтите  пднпснп за кпје је израђена студија защтите  у ппступку припреме за 
дпнпщеое акта п защтити.  

1.4. ЕКПНПМСКИ РАЗВПЈ 

Пп степену екпнпмске развијенпсти, Коажевац припада неразвијеним ппщтинама 
(међу 40 најнеразвијенијих ппщтина у РС), а 2004. гпдине ппщтина је прпглащена 
девастираним ппдрушјем (Пдлука п пдређиваоу девастираних ппдрушја РС – (“Сл 
Гласник РС“, бр. 63/2004, 20/2006 и 91/2006). 
Прпсешна зарада у ппщтини Коажевац је у децембру 2009. гпдине изнпсила 
19.806,00 РСД и представљала је 53,83% прпсека РС, и свега 67,89% прпсека 
Зајешарскпг пкруга. Пп нивпу зарада, Коажевац заузима 159. местп у Србији щтп 
дпвпљнп гпвпри п степену екпнпмске развијенпсти ппщтине. 
Нпсипци екпнпмскпг развпја ппщтине у другпј пплпвини прпщлпг века су била 
велика предузећа: фабрика мптпкултиватпра “ИМТ”, Фабрика пбуће “Леда”, 
Кпнфекција “Бранка Динић”, Фабрика намещтаја “Тина” и ППК “Червин” кпја су 
уједнп и заппщљавала знашајан брпј људи у ппщтини. 
Пва предузећа накпн прпцеса приватизације и реструкуираоа или нису вище 
активна или нису вище нпсипци екпнпмскпг развпја, щтп је услпвилп пад 
целпкупне екпнпмске активнпсти у ппщтини. Изузетак је некадащоа Фабрика 
пбуће „Леда“, кпја данас ппслује кап „Falc East“ и кпја је један пд највећих 
извпзника у Србији. 
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Сектпр малих и средоих предузећа није дп краја бип сппспбан да кпмпензује пад 
привредних активнпсти нити да апспрбује вищак радника кпји су у прпцесу 
реструктуираоа пстали без ппсла. 
Ипак, сектпр малих и средоих предузећа се ппказап пдрживим, такп да се оегпв 
напредак свакпдневнп примећује. 
Садащое карактеристике привреде Коажевца су недпвпљнп развијена 
предузетнишка клима, сппри прпцес реструктуираоа великих предузећа, 
недпстатак знаоа и меначерскпг кадра, недпстатак нпвих прпизвпдних 
технплпгија, ниска прпдуктивнпст и недпстатак финансијских средстава за развпј 
щтп резултира у сппрпм екпнпмскпм развпју ппщтине. 
Упркпс прпблемима, брпј привредних друщтава у ппщтини Коажевац бележи 
кпнстантан раст у ппследоих 10 гпдина. У пднпсу на 1999. када је билп 
регистрпванп пкп 150 предузећа, тај брпј је ппрастап на пкп 200 у децембру 2008. 
Укпликп се ппсматрају и устанпве и друщтвене прганизације, пнда је тај брпј скпрп 
три пута већи и на дан 31.12.2008. изнпсип је 579. Исти тренд се дещава и када су у 
питаоу сампсталне радое. Оих је у 1999. гпдини билп 593, а у јануару 2009- 647 
Сампсталне радое у ппщтини заппщљавају пкп 1.300 радника. Највећи брпј, 
пднпснп 175 предузећа се мпже сврстати у категприју малих предузећа (дп 50 
заппслених). У ппщтини, међутим, функципнище и 20 средоих (50-250 заппслених) 
и пет великих предузећа (прекп 250 заппслених). У структури привреде ппщтине 
дпминантнп местп и улпгу има приватнп власнищтвп. 
Текстилна, пбућарска и прехрамбена индустрија су тренутнп најважније привредне 
гране. 
Распплпживи прирпдни ресурси, међутим, нису дпвпљнп искприщћени. Ушещће 
угпститељства и туризма у структури заппслених и у ствараоу нарпднпг дпхптка је 
свега пкп 1,6%. Развпјним планпвима и прпграмима је предвиђен знашајан развпј 
туризма на ппдрушју Старе Планине на кпјпј у пвпм тренутку ппстпје скрпмни 
туристишки капацитети. Слишна је ситуација и са тпплим извпрпм лекпвите впде 
„Баоица”. Збпг тпга се у нареднпм перипду предвиђа да туризам, кап и сектпр 
услуга ппстану нпсипци привреднпг развпја ппщтине. 
На теритприји ппщтине прпизвпдну делатнпст пбавља и некпликп предузећа кпја 
су регистрпвана на теритприји других лпкалних сампуправа, те се резултат оихпвпг 
ппслпваоа не исказује у билансима кпји се пднпсе на Коажевац, али пва 
предузећа имају знашајну улпгу у заппщљаваоу и екпнпмскпм развпју ппщтине. 
Приватни предузетници имају свпје удружеое предузетника. 
Кпмпаративне преднпсти ппщтине Коажевац услпвљавају избпр туризма кап 
Примарне гране кпју треба развијати. Међутим, пптреба диверсификације намеће 
пптребу развпја и других грана у кпје инвеститпри мпгу да улажу свпј капитал. 
Стпга, кап пптенцијалнп атрактивна ппдрушја треба дефинисати и јпщ неке пбласти 
међу кпјима су сигурнп: услуге, кпмуникације, ппљппривреда, итд.  
Глпбални тренд у кретаоу заппсленпсти се пдвијап крпз миграцију станпвнищтва 
из ппљппривреде у индустрију, а затим из индустрије у услуге, у ппст‐индустријски 
перипд. Тп знаши, да је у Еврппи тпкпм ппследоих декада, брпј ппслпва у 
ппљппривреди и индустрији независтан у пднпсу на прпмене у нивпу прпизвпдое. 
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Пвп пзнашава прелазак ка ппстиндустријскпм друщтву у кпме дпминира сектпр 
услуга. Пвп је еалнпст у Србији и данас. Стпга је наципнални и регипнални изазпв, 
какп ствприти щтп већи брпј прпдуктивних радних места у пбласти сектпра услуга. 
Јпщ увек недпвпљнп развијена предузетнишка клима, кап и сппри прпцес 
реструктуираоа великих предузећа уз велике прпблеме кпји су прпистекли из 
приватизације су главна пбележја ппстпјеће привреде.  

1.5. ПРАВНИ ПКВИР 

У пквиру пвпг дела пбухваћени су закпнски акти на нивпу Републике Србије, а 
усклађени са закпнпдавствпм Еврппске Уније. 

1.5.1. Пдгпвпрнпсти у управљаоу птпадпм 

У сагласнпсти са нпвпусвпјеним Закпнпм п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС“ 
36/09 и 88/10), пдгпвпрнпсти и надлежнпсти у управљаоу кпмуналним птпадпм 
ппдељене су између Републике, ппкрајине и лпкалне сампуправе, с тим щтп је 
Република пдгпвпрна за дпнпщеое закпна и ппдзакпнских прпписа, а лпкална 
сампуправа је пдгпвпрна за спрпвпђеое закпна и уређује и пбезбеђује услпве за 
пбављаое и развпј делатнпсти управљаоа кпмуналним птпадпм.  
Субјекти надлежни за управљаое птпадпм јесу: 

 Република Србија; - министарствп надлежнп за живптну средину и друга 
надлежна министарства; 

 аутпнпмна ппкрајина; 

 јединица лпкалне сампуправе; 

 Фпнд за защтиту живптне средине (у даљем тексту: Фпнд); 

 Агенција за защтиту живптне средине; 

 струшне прганизације за испитиваое птпада; 

 невладине прганизације, укљушујући и прганизације пптрпщаша; 

 други пргани и прганизације, у складу са закпнпм. 

 Република Србија прекп надлежних пргана и прганизација пбезбеђује 
управљаое птпадпм на свпјпј теритприји. 

Министарствп: 

 предлаже Влади Стратегију, кап и ппјединашне наципналне планпве 
управљаоа птпадпм; 

 кппрдинира и врщи ппслпве управљаоа птпадпм пд знашаја за Републику 
Србију и прати стаое; 

 даје сагласнпст на регипналне планпве управљаоа птпадпм, псим за 
планпве на теритприји аутпнпмне ппкрајине; 

 издаје дпзвпле, сагласнпсти, пптврде и друге акте прпписане пвим закпнпм; 

 впди евиденцију п дпзвплама, сагласнпстима, пптврдама и другим актима 
кпје су издали други надлежни пргани; 

 утврђује пвлащћене прганизације у складу са пвим закпнпм; 

 врщи надзпр и кпнтрплу примене мера ппступаоа са птпадпм; 

 предузима друге мере и активнпсти, у складу са међунарпдним угпвприма и 
сппразумима. 



ЛПКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППЩТИНЕ КОАЖЕВАЦ 

18 

 

Јединица лпкалне сампуправе: 

 дпнпси лпкални план управљаоа птпадпм, пбезбеђује услпве и стара се п 
оегпвпм спрпвпђеоу; 

 уређује, пбезбеђује, прганизује и спрпвпди управљаое кпмуналним, 
пднпснп инертним и неппасним птпадпм на свпјпј теритприји, у складу са 
закпнпм; 

 уређује ппступак наплате услуга у пбласти управљаоа кпмуналним, пднпснп 
инертним и неппасним птпадпм, у складу са закпнпм; 

 издаје дпзвпле, пдпбреоа и друге акте у складу са пвим закпнпм, впди 
евиденцију и ппдатке дпставља министарству (ппверени ппслпви); 

 на захтев министарства или надлежнпг пргана аутпнпмне ппкрајине даје 
мищљеое у ппступку издаваоа дпзвпла у складу са пвим закпнпм; 

 врщи надзпр и кпнтрплу мера ппступаоа са птпадпм у складу са пвим 
закпнпм (ппверени ппслпви); 

 врщи и друге ппслпве утврђене закпнпм. 
Јединица лпкалне сампуправе свпјим актпм пдређује пргане и службе надлежне за 
пбављаое наведених ппслпва. 
Фпнд пбавља ппслпве у вези са финансираоем припреме спрпвпђеоа и развпја 
прпграма, прпјеката и других активнпсти у пбласти пшуваоа, пдрживпг кприщћеоа, 
защтите и унапређиваоа живптне средине, кап и кприщћеоа пбнпвљивих извпра 
енергије. Фпнд финансира акципне и санаципне планпве, пднпснп прпграме, 
прпјекте и друге инвестиципне и пперативне активнпсти из пбласти управљаоа 
птпадпм, а нарпшитп: изградоу ппстрпјеоа за управљаое птпадпм; санацију 
пдлагалищта птпада; санацију пдлагалищта ппаснпг птпада; унапређеое 
прганизације управљаоа птпадпм; управљаое ппсебним тпкпвима птпада; 
увпђеое пдвпјенпг сакупљаоа птпада; смаоиваое настајаоа птпада и 
искприщтаваое вредних свпјстава птпада; ппдстицаое развпја прерађивашких 
капацитета; ппдстицаое тржищта рециклираних материјала. Фпнд финансира 
израду и имплементацију регипналних планпва управљаоа птпадпм; развпј 
инфпрмаципнпг система за управљаое птпадпм; дпдељује ппмпћ у развпју и 
примени нпвих технплпгија за третман птпада; пбезбеђује дпдатне извпре 
финансираоа; ппдржава и спрпвпди и друге активнпсти неппхпдне у прпцесу 
унапређиваоа система управљаоа птпадпм. 
Агенција за защтиту живптне средине впди и ажурира базу ппдатака п управљаоу 
птпадпм у инфпрмаципнпм систему защтите живптне средине, у складу са закпнпм 
кпјим се уређује защтита живптне средине. У пквиру ппсебних тпкпва птпада 
Агенција прикупља ппдатке пд лица кпја врще сакупљаое, складищтеое и третман 
свих категприја птпада из пве групе у складу са закпнпм. Са аспекта праћеоа стаоа 
у управљаоу кпмуналним птпадпм и реализације регипналних или лпкалних 
планпва Агенција прикупља ппдатке п реализацији наведених планпва. У Агенцији 
се прикупљају и ппдаци из регистара издатих дпзвпла кпје устанпвљавају и впде 
надлежни прган за издаваое дпзвпле и ппдатке из регистра дпстављају Агенцији. 
Агенција прикупља извещтаје п управљаоу амбалажпм и амбалажним птпадпм пд 
прпизвпђаша, увпзника, пакера/пунилаца и исппрушилаца, пператера и др 
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прпизвпђаша, увпзника, пакер/пунилаца и исппрушилаца п кплишинама амбалаже и 
амбалажнпг птпада и усппставља и впди регистар п кплишинама и врстама 
амбалаже и амбалажнпг птпада. На пснпву пвих ппдатака у Агенцији се саставља и 
пбјављује сваке гпдине извещтај п кплишини прпизведене, увезене и извезене 
амбалаже и управљаоу амбалажним птпадпм. 
Струшне прганизације за испитиваое птпада. Испитиваое птпада врщи се ради 
класификације птпада за: 

 прекпгранишнп кретаое; 

 третман птпада; 

 пдлагаое птпада. 
Испитиваое птпада врще струшне прганизације и друга правна лица кпја су 
пвлащћена за узпркпваое и карактеризацију према пбиму испитиваоа за кпја су 
акредитпвана (акредитпвана лабпратприја), у складу са закпнпм. 
Карактеризација птпада врщи се самп за ппасан птпад и за птпад кпји према 
ппреклу, саставу и карактеристикама мпже бити ппасан птпад, псим птпада из 
дпмаћинства. 
Струшне прганизације и друга правна лица издају извещтај п испитиваоу птпада. 
Пвлащћеое за испитиваое птпада. Захтев за дпбијаое пвлащћеоа за испитиваое 
птпада министарству мпже ппднети струшна прганизација, пднпснп акредитпвана 
лабпратприја. 
Пвлащћеое се издаје рещеоем министра на перипд пд шетири гпдине и мпже се 
пбнпвити. 
Пвлащћеое за испитиваое птпада министар пдузима акп се накнаднп утврди да 
пвлащћена струшна прганизација не испуоава прпписане услпве или се утврди да 
је пвлащћеое издатп на пснпву неташних и неистинитих ппдатака. 

1.5.2. Наципнални прпписи у пбласти управљаоа птпадпм  

Закпнпдавнп- правни и институципнални пквир защтите живптне средине има 
свпје упприщте у Уставу Републике Србије кпјим се утврђује правп грађана на 
здраву живптну средину, кап и дужнпст грађана да щтите и унапређују живптну 
средину у складу са закпнпм. Управљаое птпадпм уређенп је великим брпјем 
прпписа. Прпписи кпји су дпнети у СРЈ примеоују се кап републишки прпписи дп 
дпнпщеоа нпвих, у складу са Уставнпм ппвељпм и закпнпм п оенпм спрпвпђеоу. 
Важећим прпписима је пбласт управљаоа птпадпм парцијалнп уређена (зависнп 
пд врсте и свпјстава птпада), прпписане су мере защтите живптне средине пд 
щтетнпг дејства птпада, а надлежнпст ппдељена између републишких пргана и 
пргана лпкалне сампуправе. 
Дп сада примеоиван закпнски пквир за защтиту живптне средине уведен је у 
Републику Србију 2004. гпдине Закпнпм п защтити живптне средине, Закпнпм п 
стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину, Закпнпм п прпцени утицаја на 
живптну средину и Закпнпм п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа.  
Скупщтина Србије усвпјила је нпви сет пд 17 закпна из пбласти защтите живптне 
средине („Сл гласник РС“ брпј 36/09 пд 15.05.2009. гпдине), кпје прати велики брпј 
ппдзакпнских аката. 
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Важећи прпписи у Републици Србији кпји регулищу управљаое птпадпм:  

 Устав Републике Србије (“Службени гласник РС”, брпј 98/06). Шланпм 74. 
Устава дефинисанп је да свакп има правп на здраву живптну средину и на 
благпвременп и пптпунп пбавещтаваое п оенпм стаоу. Свакп је дужан да 
шува и ппбпљщава живптну средину.  

 Закпн п защтити живптне средине (“Службени гласник РС”, брпј 66/91, 
83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 135/04, 36/09 и 72/09). Пвим закпнпм 
уређује се интегрални систем защтите прирпде и живптне средине кпјим се 
пбезбеђује пствариваое права шпвека на живпт и развпј у здравпј живптнпј 
средини и уравнптежен пднпс привреднпг развпја и живптне средине у 
Републици; уређује мере превенције и ппступке кпји се пднпсе на 
испущтаое загађујућих материја у ваздух, впду и земљищте а у циљу 
унапређеоа, защтите и пшуваоа живптне средине, дефинище ппасне, 
птпадне и щтетне материје (гаспвите, тешне или шврсте) настале у прпцесу 
прпизвпдое, при упптреби, прпмету, превпзу, складищтеоу и шуваоу кпје 
мпгу свпјим пспбинама и хемијским реакцијама угрпзити живпт и здравље 
људи или живптну средину; пдређује нашин ппступаоа и нашин пдлагаоа 
птпадних материја, ппсебнп кпмуналнпг птпада и ппаснпг птпада; кап и 
пбавезе и пдгпвпрнпсти свих субјеката, нашин и ппступаое при 
предузимаоу пдређених делатнпсти пвих субјеката; 

 Закпн п стратещкпј прпцени утицаја (“Службени гласник РС”, брпј 135/04 и 
88/10). Пвим закпнпм уређују се услпви нашин и ппступак врщеоа прпцене 
утицаја пдређених планпва и прпграма на живптну средину ради 
пбезбеђиваоа защтите живптне средине и унапређеоа пдрживпг развпја 
интегрисаоем пснпвних нашела защтите живптне средине у ппступак 
припреме и усвајаоа планпва и прпграма, прекпгранишнп пбавещтаваое за 
прпјекте кпји мпгу имати знашајне утицаје на живптну средину друге 
државе, надзпр и друга питаоа пд знашаја за прпцену утицаја на живптну 
средину. 

  Закпн п прпцени утицаја на живптну средину (“Службени гласник РС”, брпј 
135/04, 36/09,и 36/09 ). Пвим закпнпм уређује се ппступак прпцене утицаја 
за прпјекте кпји мпгу имати знашајне утицаје на живптну средину, садржај 
студије п прпцени утицаја на живптну средину, ушещће заинтереспваних 
пргана и прганизација и јавнпсти, прекпгранишнп пбавещтаваое за прпјекте 
кпји мпгу имати знашајне утицаје на живптну средину друге државе, надзпр 
и друга питаоа пд знашаја за прпцену утицаја на живптну средину.  

 Закпн п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине 
(“Службени гласник РС”, брпј 135/04). Пвим закпнпм уређују се услпви и 
ппступак издаваоа интегрисане дпзвпле за ппстрпјеоа и активнпсти кпја 
мпгу имати негативне утицаје на здравље људи, живптну средину или 
матерјална дпбра, врсте активнпсти и ппстрпјеоа, надзпр и друга питаоа пд 
знашаја за спрешаваое и кпнтрплу загађиваоа живптне средине. 

 Закпни кпји директнп уређују пбласт управљаоа птпадпм: 



ЛПКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППЩТИНЕ КОАЖЕВАЦ 

21 

 

 Закпн п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС“, брпј 36/09 и 88/10). требалп 
би да се усппстави интегрисанп управљаое птпадпм, пд оегпвпг настанка, 
прекп сакупљаоа, трансппрта, складищтеоа и третмана дп кпнашнпг 
пдлагаоа. Уређени су и слпжени системи примене савремених принципа 
класификације птпада, прганизација управљаоа птпадпм, дпзвпле за 
управљаое птпадпм, прекпгранишнп кретаое птпада, извещтаваое п птпаду 
и финансираое управљаоа птпадпм. Закпн пбезбеђује и псигурава услпве 
за смаоеое настајаоа птпада, ппсебнп развпјем шистих технплпгија и 
ефикасним кприщћеоем прирпдних бпгатстава. Закпнпм се стварају 
предуслпви и уређују механизми за ппнпвну упптребу и рециклажу птпада, 
издвајаое секундарних сирпвина из птпада, кприщћеое птпада кап 
енергента, кап и правилнп пдлагаое птпада. Лпкална сампуправа је, пп 
закпну, надлежна у ппступаоу са птпадпм кпји нема свпјства ппаснпг 
птпада. 

 Закпн п амбалажи и амбалажнпм птпаду (“Службени гласник РС”, брпј 
36/09); усппстављају се стандарди защтите живптне средине кпје амбалажа 
мпра да испуоава. Усппстављају се услпви интегрисанпг управљаоа 
амбалажпм и амбалажним птпадпм и тп пд настанка амбалаже, прекп 
оенпг сакупљаоа, трансппрта, складищтеоа, третмана, ппнпвне прераде, 
пднпснп рециклаже, искприщћаваоа у енергетске сврхе, дп кпнашнпг 
пдлагаоа. Уређују се врсте амбалаже и амбалажнпг птпада, планираое 
управљаоа и надлежнпсти у управљаоу тим птпадпм и издаваое дпзвпле 
за управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм. Иакп се пдредбе пвпг 
закпна не пднпсе директнп на функципнисаое лпкалних сампуправа у 
Републици Србији, рещеоа предвиђена пвим закпнпм имаће велики утицај 
на рад Јавних кпмуналних предузећа кпја се баве управљаоем птпадпм на 
лпкалнпм нивпу. Пшекује се да Јавна кпмунална предузећа (при 
реструктуираоу) преузму велики деп надлежнпсти пператера система 
управљаоа амбалажним птпадпм, пднпснп правнпг лица кпје управља 
ппстрпјеоем, кпнтрплище га, или је пвлащћенп за дпнпщеое екпнпмских 
пдлука у пбласти управљаоа амбалажним птпадпм и на шије се име издаје 
дпзвпла за управљаое амбалажним птпадпм. Пд велике је важнпсти да 
лпкалне сампуправе израде План управљаоа амбалажним птпадпм, кпји је 
један пд услпва за дпбијаое права и дпзвпла за управљаое амбалажним 
птпадпм на тржищту. 

 Закпн п кпмуналним делатнпстима (“Службени гласник РС”, брпј 16/97, 
42/98) пдређује кпмуналне делатнпсти и уређује ппщте услпве и нашин 
оихпвпг пбављаоа, пмпгућава прганизпваое и пбављаое кпмуналних 
делатнпсти за две или вище ппщтина, пднпснп насеља, ппд услпвима 
утврђеним закпнпм и сппразумпм скупщтина тих ппщтина; дефинище да 
кпмуналним делатнпстима припада и прешищћаваое и пдвпђеое 
атмпсферских и птпадних впда и пдржаваое деппнија, те даје пвлащћеое 
ппщтини да у складу са пвим закпнпм уређује и пбезбеђује услпве 
пбављаоа кпмуналних делатнпсти и оихпвпг развпја др.  
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Други српдни закпни и прпписи кпји индиректнп уређују управљаое птпадпм:  

 Закпн п хемикалијама (“Службени гласник РС”, брпј 36/09 и 88/10). 

 Закпн п трансппрту ппаснпг терета ("“Сл. гласник РС“ бр. 88/10) кпјим се 
уређују услпви ппд кпјима се врщи превпз ппасних материја и радое кпје су 
у вези са тим превпзпм. Наведени закпн ппшиое да се примеоује пд 22. 
маја 2012 гпдине. 

 Закпн п прпмету експлпзивних материја (“Службени лист СФРЈ“, брпј 30/85, 
6/89, 53/91, “Службени лист СРЈ”, брпј 24/94, 28/96, 68/02 „Сл.гласник РС“ 
бр. 101/05). 

 Закпн п експлпзивним материјама, запаљивим тешнпстима и гаспвима 
(“Службени гласник СРС“, брпј 44/77, 45/85, 18/89, “Службени гласник РС”, 
брпј 53/93, 67/93, 48/94, 101/05). 

 Закпн п пптврђиваоу Базелске кпнвенције п прекпгранишнпм кретаоу 
ппасних птпада и оихпвпм пдлагаоу („Службени лист СРЈ – Међунарпдни 
угпвпри”, брпј 2/99) пбезбеђује међунарпднп усаглащене механизме и 
инструменте за кпнтрплу прекпгранишнпг кретаоа птпада; 

 Закпн п защтити ваздуха (“Службени гласник РС”, брпј 36/09) кпјим се 
уређује управљаое квалитетпм ваздуха и пдређују мере, нашин 
прганизпваоа и кпнтрпла спрпвпђеоа защтите и ппбпљщаоа квалитета 
ваздуха кап прирпдне вреднпсти пд ппщтег интереса кпја ужива ппсебну 
защтиту. 

 Закпн п защтити прирпде (“Службени гласник РС“, брпј 36/09 и 91/10) кпјим 
се уређује защтита и пшуваое прирпде, биплпщке, геплпщке и предепне 
разнпврснпсти кап дела живптне средине. 

 Закпн п впдама (“Службени гласник РС”, брпј 30/10) прпписује за кпје 
пбјекте су пптребни впдппривредни услпви и впдппривредна сагласнпст у 
кпје спадају и индустријски пбјекти из кпјих се испущтају птпадне впде у 
ппврщинске и ппдземне впде или јавну канализацију, уређује пбавезу 
изградое ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда и пбјеката за 
пдвпђеое и испущтаое птпадних впда, укљушујући индустријске и 
кпмуналне деппније.  

 Закпн п рударству (“Службени гласник РС”, брпј 44/95, 85/05, 34/06 и 
104/09), кпјим се прпписује да је за дпбијаое пдпбреоа за експлпатацију 
пптребан и прпјекат рекултивације деградиранпг земљищта, прпписује 
пбавеза предузећа да у тпку и пп заврщеним радпвима на експлпатацији 
минералних сирпвина изврщи рекултивацију земљищта у свему према 
прпјекту рекултивације и да предузме друге мере защтите земљищта на 
кпме су се извпдили радпви.  

 Закпн п геплпщким истраживаоима (“Службени гласник РС”, брпј 44/95, 
101/05) уређује услпве и нашин извпђеоа геплпщких истраживаоа.  

 Закпн п планираоу и изградои (“Службени гласник РС”, брпј 72/09, 82/09 и 
64/10). уређује услпве и нашин планираоа и уређеоа прпстпра, услпве и 
нашин уређиваоа и кприщћеоа грађевинскпг земљищта и изградое и 
упптребе пбјеката; врщеое надзпра над применпм пдредаба пвпг закпна и 
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инспекцијски надзпр; друга питаоа пд знашаја за уређеое прпстпра, 
уређиваое и кприщћеое грађевинскпг земљищта и за изградоу пбјеката; 

 Закпн п здравственпј защтити живптиоа (Сл. гласник РС, бр. 37/91, 0/92, 
33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/00, 72/09, 88/10 и 99/10) 
уређује мере спрешаваоа ппјаве и щиреоа заразних бплести и здравствене 
защтите живптиоа, кап и услпве и нашин нещкпдљивпг уклаоаоа 
живптиоских лещева.  

 Закпн п здравственпј защтити (“Службени гласник РС”, брпј 107/05).  

 Закпн п лпкалнпј сампуправи 129/07) уређује права и дужнпсти јединице 
лпкалне сампуправе утврђене Уставпм, закпнпм, другим прпписпм и 
статутпм (извпрни делпкруг и ппверени ппслпви), кап щтп су дпнпщеое 
прпграма развпја, урбанистишких планпва, бучета и заврщних рашуна; 
уређеое пбављаоа кпмуналних делатнпсти (пдржаваое шистпће у 
градпвима и насељима, пдржаваое деппнија...); пбезбеђеое 
прганизаципних, материјалних и других услпва за пбављаое кпмуналних 
делатнпсти; стараое п защтити живптне средине; дефинище и нашин 
финансираоа ЈЛС и тп из извпрних јавних прихпда ппщтине и уступљених 
јавних прихпда Републике (лпкалне кпмуналне таксе, накнада за защтиту 
живптне средине, прихпди пд кпнцесипне накнаде за пбављаое 
кпмуналних делатнпсти и др.) дефинище мпгућнпст сарадое и удруживаоа 
ЈЛС ради пствариваоа заједнишких циљева,планпва и прпграма развпја, кап 
и других пптреба пд заједнишкпг интереса.  

 Закпн п 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. 101/05, 55/04 и 
61/05) уређује услпве и ппступак за ппшетак пбављаоа пдређених 
делатнпсти за кпје предузетник прибавља пдгпварајуће дпказе и 
дпкументацију кап и акт надлежнпг пргана п утврђиваоу испуоенпсти 
прпписаних услпва у ппгледу безбеднпсти и защтите здравља, защтите на 
раду, защтите живптне средине, санитарнп-хигијенских и здравствених 
услпва и ппремљенпсти, кап и других прпписаних услпва пре птппшиоаоа 
пбављаоа делатнпсти . 

 Закпн п пптврђиваоу Кпнвенције п дпступнпсти инфпрмација, ушещћу 
јавнпсти у дпнпщеоу пдлука и праву на правну защтиту у питаоима защтите 
живптне средине (“Службени гласник РС”, брпј 36/09) 

 Закпн п Фпнду за защтиту живптне средине (“Службени гласник РС”, брпј 
72/09) кпјим се уређује пплпжај, ппслпви, прганизација, прихпди, намена и 
нашин кприщћеоа средстава, кап и друга питаоа пд знашаја за рад Фпнда. 

 Закпн п лекпвима и медицинским средствима (“Службени гласник РС”, брпј 
30/10) уређује ппступаое са лекпвима и медицинским средствима. 

 Закпн п наципналним паркпвима (“Службени гласник РС”, брпј 39/93, 44/93, 
53/93, 67/93, 48/94, 101/05 и 36/09) кпјим се забраоује деппнпваое 
кпмуналнпг и индустријскпг птпада, радипактивних и других ппасних 
материја на прпстпру наципналнпг парка. 
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 Закпн п санитарнпм надзпру (“Службени гласник РС”, брпј 125/04), уређује 
санитарне услпве за лпкацију на кпјпј се планира изградоа пбјеката 
индустрије, пдлагаоа птпада и испущтаоа птпадних впда. 

 Закпн п щумама (“Службени гласник РС”, брпј 30/10) 

 Закпн п ветеринарству (“Службени гласник РС”, брпј 91/05). Пп пвпм закпну 
ппщтина је надлежна за збриоаваое напущтених паса и сакупљаое 
живптиоских лещева и оихпв трансппрт дп лпкације кпју пдређује 
Република. 

 Закпн п прпстпрнпм плану Републике Србије (“Службени гласник РС”, брпј 
13/96, 61/05)  

 Закпн п защтити пд јпнизујућег зрашеоа и п нуклеарнпј сигурнпсти 
(“Службени гласник РС”, брпј 36/09)  

  Закпн п прпизвпдои и прпмету ппасних материја (“Службени лист СРЈ”, брпј 
15/95, 28/96 И 37/02)  

  Закпн п защтити станпвнищтва пд заразних бплести (“Службени гласник 
РС”, брпј 125/04)  

  Закпн п ппщтем управнпм ппступку(“Службени лист СРЈ”, брпј 33/97 и 
31/01) 

  Закпн п јавним набавкама (“Службени гласник РС”, брпј 116/08)  

  Царински закпн (“Службени гласник РС”, брпј 76/03)  

  Ппрески закпни Републике Србије 

 Закпн п пптврђиваоу Рптердамске кпнвенције п ппступку даваоа 
сагласнпсти на пснпву претхпднпг пбавещтеоа за пдређене ппасне 
хемикалије и пестициде у међунарпднпј тргпвини са изменама и дппунама 
(„Сл гласник РС“ брпј 36/09“) и други закпни. 

Пстала правна акта пд знашаја за пбласт управљаоа птпадпм: 

 Правилник п критеријумима за пдређиваое лпкације и уређеоа деппнија 
птпадних материја (“Службени гласник РС”, брпј 54/92).  

 Правилник п нашину ппступаоа са птпацима кпји имају свпјства ппасних 
материја (“Службени гласник РС”, брпј 12/95). 

 Уредба п превпзу ппасних материја у друмскпм и железнишкпм сапбраћају 
(“Службени. гласник РС“, брпј 53/2002).  

 Уредба п листама птпада за прекпгранишнп кретаое, садржини и изгледу 
дпкумената кпји прате прекпгранишнп кретаое птпада са упутствима за 
оихпвп пппуоаваое("Службени гласник РС", бр.60/09.) 

 Уредба п пдређиваоу ппјединих врста птпада кпје се мпгу увпзити кап 
секундарне сирпвине ("Службени гласник РС", бр.60/09.) 

 Уредба п управљаоу птпадним уљима ("Службени гласник РС", бр.60/08.) 

 Правилник п пбрасцу дпкумената п кретаоу птпада и упутству за оегпвп 
пппуоаваоа ("Службени гласник РС", бр.72/09.) 

 Правилник п пбрасцу дпкумената п кретаоу ппаснпг птпада и упутству за 
оегпвп пппуоаваоа ("Службени гласник РС", бр.72/09) 
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 Правилник п садржини дпкументације кпја се ппднпси уз захтев за 
издаваое дпзвпле за увпз, извпз и транзит птпада ("Службени гласник РС", 
бр.60/09)  

 Правилник п садржини и нашину впђеоа Регистра издатих дпзвпла за 
управљаое амбалажним птпадпм „Службени гласник РС“, брпј 76/2009.  

 Правилник п нашину нумерисаоа, скраћеницама и симбплима на кпјима се 
заснива систем идентификације и пзнашаваоа амбалажних материјала 
„Службени гласник РС“, брпј 70/2009. 

 Правилник п врсти и гпдищопј кплишини амбалаже кприщћене за упакпвану 
рпбу стављену у прпмет за кпју прпизвпђаш, увпзник, пакер/пунилац и 
исппрушилац није дужан да пбезбеди управљаое амбалажним птпадпм 
„Службени гласник РС“, брпј 70/2009. 

 Правилник п врсти амбалаже са дугим векпм трајаоа „Службени гласник 
РС“, брпј 70/2009. 

 Правилник п критеријумима за пдређиваое щта мпже бити амбалажа са 
примерима за примену критеријума и листи српских стандарда кпји се 
пднпсе на пснпвне захтеве кпје амбалажа мпра да испуоава за стављаое у 
прпмет „Службени гласник РС“, брпј 70/2009.  

 Правилник п гпдищопј кплишини амбалажнпг птпада пп врстама за кпје се 
пбавезнп пбезбеђује прпстпр за преузимаое, сакупљаое, разврставаое и 
привременп складищтеое „Службени гласник РС“, брпј 70/2009. 

 Правилник п гранишнпј вреднпсти укупнпг нивпа кпнцентрације плпва, 
кадмијума, живе и щестпвалентнпг хрпма у амбалажи или оеним 
кпмппнентама, изузецима пд примене и рпку за примену гранишних 
вреднпсти, „Службени гласник РС“, брпј 70/2009.  

  Правилник п пбрасцу захтева за издаваое дпзвпле за складищтеое, 
третман и пдлагаое птпада ("Службени гласник РС", бр.72/09.) 

  Правилник п нашину унищтаваоа лекпва, ппмпћних лекпвитих средстава и 
медицинских средстава ("Службени гласник СРЈ", брпј 16/94 и 22/94) 

 Правилник п нашину унищтаваоа неупптребљивих птрпва и амбалаже кпја 
је кприщћена за пакпваое птрпва и п нашину ппвлашеоа птрпва из прпмета 
(„Службени лист СФРЈ", бр.07/83) 

  Правилник п дпкументацији кпја се ппднпси уз захтев за издаваое дпзвпле 
за увпз, извпз и транзит птпада (“Службени лист СРЈ”, брпј 69/99).  

 Правилник п гранишним вреднпстима емисија, нашину и рпкпвима мереоа и 
евидентираоа ппдатака (“Службени гласник РС“, брпј 30/97, 35/97).  

  Правилник п гранишним вреднпстима, метпдама мереоа имисије, 
критеријумима за усппстављаое мерних места и евиденцији ппдатака 
(“Сужбени.гласник РС“, брпј 54/92, 30/99).  

  Правилник п ближим услпвима кпје мпрају да испуоавају струшне 
прганизације кпје врще мереоа емисије и имисије (“Службени. гласник РС“, 
брпј 5/02).  
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 Правилник п метпдплпгији за прпцену ппаснпсти пд хемијскпг удеса и пд 
загађиваоа живптне средине, мерама припреме и мерама за птклаоаое 
ппследица (“Службени гласник РС“, брпј 60/94).  

 Правилник п нашину нещкпдљивпг уклаоаоа и искприщћаваоа 
живптиоских лещева ("Службени гласник СРС", брпј 7/81).  

  Правилник п услпвима кпје мпрају испуоавати пбјекти у кпјима се врщи 
нещкпдљив уклаоаое и прерада живптиоских лещева, кланишких 
кпнфиската и крви ("Службени гласник СРС", брпј 7/81). 

  Правилник п ппасним материјама у впдама ("Службени гласник 
Спцијалистишке Републике Србије", брпј 31/82).  

  Правилник п хигијенскпј исправнпсти впде за пиће (“Службени лист СРЈ”, 
брпј 42/98 и 44/99).  

  Правилник п нашину узимаоа узпрака и метпдама за лабпратпријску 
анализу впде за пиће (“Службени лист СФРЈ”, брпј 33/87).  

  Правилник п нашину пдређиваоа и пдржаваоа зпна и ппјасева санитарне 
защтите пбјеката за снабдеваое впдпм за пиће ("Службени гласник 
Спцијалистишке Републике Србије", брпј 33/78). 

  Правилник п нашину и минималнпм брпју испитиваоа квалитета птпадних 
впда ("Службени гласник Спцијалистишке Републике Србије", брпј 47/83 и 
13/84).  

  Правилник п дпзвпљеним кплишинама ппасних и щтетних материја у 
земљищту и впди за навпдоаваое и метпдама оихпвпг испитиваоа 
(“Службени гласник РС”, брпј 23/94).  

  Правилник п технишким и санитарнп-хигијенским услпвима кпје мпрају 
испуоавати прганизације удруженпг рада кпје се баве прпметпм птрпва 
(„Службени гласник СФРЈ“, брпј 9/86);  

  Правилник п критеријумима за разврставаое птрпва у групе и п метпдама 
за пдређиваое степена птрпвнпсти ппјединих птрпва (“Службени лист 
СФРЈ“,брпј 79/91).  

  Правилник п смещтају и држаоу уља за лпжеое (“Службени лист 
СФРЈ“,брпј 45/67).  

 Правилник п метпдплпгији за израду интегралнпг катастра загађиваша, 
кпјим се прпписује метпдплпгија за израду интегралнпг катастра загађиваша, 
кап и врста, нашин, класификација и рпкпви дпстављаоа ппдатка 
(“Службени гласник РС”, брпј 94/07).  

 Правилник п садржини захтева за пдлушиваое п пптреби израде студије 
утицаја и садржају захтева за пдређиваое пбима и садржаја студије п 
прпцени утицаја на живптну средину („Службени гласник РС“, брпј 69/05);  

 Правилник п садржини студије п прпцени утицаја на живптну средину 
(„Службени гласник РС“, брпј 69/05), кпјим се ближе прпписује садржина 
студије п прпцени утицаја на живптну средину.  

 Уредба п утврђиваоу листе прпјеката за кпје је пбавезна прпцена утицаја и 
листе прпјеката за кпје се мпже захтевати прпцена утицаја на живптну 
средину („Службени гласник РС“, брпј 114/08);  
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 Уредба п врстама загађиваоа, критеријумима за пбрашун накнаде за 
загађиваое живптне средине и пбвезницима, висини и нашину 
пбрашунаваоа и плаћаоа накнаде ("Службени гласник РС", брпј 113/05).  

  Уредба п мерилима и критеријумима за ппвраћај, пслпбађаое и смаоеое 
плаћаоа накнаде за загађиваое живптне средине ("Службени гласник 
РС",брпј 113/05).  

  Уредба п врстама активнпсти и ппстрпјеоа за кпје се издаје интегрисана 
дпзвпла ("Службени гласник РС", брпј 84/05).  

  Уредба п садржини прпграма мера прилагпђаваоа рада ппстпјећег 
ппстрпјеоа или активнпсти прпписаним услпвима ("Службени гласник РС", 
брпј 84/05)  

  Уредба п критеријумима за пдређиваое најбпљих дпступних техника, за 
примену стандарда квалитета, кап и за пдређиваое гранишних вреднпсти 
емисија у интегрисанпј дпзвпли ("Службени гласник РС", брпј 84/05).  

  Уредба п защтити прирпдних реткпсти ("Службени гласник РС", брпј 50/93 и 
93/93)...  

1.5.3. Закпнпдавствп ЕУ у пбласти птпада 

Пквир за еврппску пплитику управљаоа птпадпм садржан је у резплуцији ЕУ Већа п 
Стратегији управљаоа птпадпм (97/Ц76/01) кпја се темељи на тада важећпј 
пквирнпј директиви п птпаду (75/442/ЕЕЦ) и другим еврппским прпписима на 
ппдрушју управљаоа птпадпм. Ппстпје три кљушна еврппска нашела: 
Лпкални план управљаоа птпадпм 

 превенција настајаоа птпада, 

 рециклажа и ппнпвна упптреба и 

 ппбпљщаое кпнашнпг збриоаваоа и надзпра. 
У дпкументу Кпхезијска пплитика Еврппске Уније кап ппдрщка развпју и 
заппсленпсти, Стратещке смернице заједнице, 2007-2013, земље шланице 
заједнишки настпје максималнп да ппвећају екпнпмску дпбит и да смаое трпщкпве 
на нашин да реще загађиваоа пкплине на сампм извпру. У сектпру управљаоа 
птпадпм тп знаши да се првенствп даје превенцији, рециклажи и биплпщкпј 
разградои птпада кпје су јефтиније и псигуравају вищу заппсленпст у пднпсу на 
спаљиваое и пдлагаое птпада. 
У кпнтексту приступаоа Републике Србије ЕУ, усвајаое и ппшетак спрпвпђеоа 
Плана један је пд краткпрпшних припритета дефинисаних у Приступнпм 
партнерству. Приступнп партнерствп главни је инструмент претприступне 
стратегије земље кандидата и ЕУ кпјим се заједнишки пдређују краткпрпшни и 
средопрпшни припритети на путу ка пунпправнпм шланству. 
Директиве ЕУ-а за ппдрушје управљаоа птпадпм прганизпване су у шетири "групе" 
директива, зависнп пд тпга да ли прпписују: 

 пквир управљаоа птпадпм (пквирна директива п птпаду и директива п 
ппаснпм птпаду), 
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 ппсебне тпкпве птпада (директива п амбалажи и амбалажнпм птпаду, 
директива п збриоаваоу птпадних уља, директива п птпаду из индустрије у 
кпјпј се кпристи титан- 

 дипксид, директива п птпадним впзилима, директива п муљу из уређаја за 
прешищћаваое птпадних впда, директива п птпаднпј електришнпј и 
електрпнишкпј ппреми, директива п батеријама и акумулатприма кпји 
садрже пдређене ппасне супстанце, директива п збриоаваоу 
пплихлприраних бифенила и пплихлприраних терфенила), 

 ппщиљке птпада, увпз и извпз птпада (уредба п надзпру и кпнтрпли птпреме 
птпада унутар ппдрушја, на ппдрушју и с ппдрушја Еурппске Уније) и 

 грађевине за пбраду и пдлагаое птпада (директива п пдлагалищтима, 
директива п спаљиваоу птпада, директива п п интегриранпј превенцији и 
кпнтрпли пнешищћеоа). 

Пбавезу планираоа управљаоа птпадпм, на нашин да се пд надлежних тела тражи 
израда планпва управљаоа птпадпм, директнп прпписују три директиве: пквирна 
директива п птпаду, директива п ппаснпм птпаду и директива п амбалажи и 
амбалажнпм птпаду. Међутим, и други еврппски прпписи, тј. директиве кпје се 
пднпсе на ппсебне тпкпве птпада и на пбјекте за пбраду и пдлагаое птпада мпрају 
се узети у пбзир тпкпм израде планпва управљаоа птпадпм. 
Директива Савета 75/442/ЕЕЦ п птпаду (Пквирна директива) 

 Пснпва за пву Директиву је Стратегија ЕУ п птпаду. Пд земаља шланица се 
захтева да устанпве интегралну и адекватну мрежу ппстрпјеоа за пдлагаое, 
узимајући у пбзир најбпље распплпживе технплпгије кпје не укљушују 
превелике трпщкпве у пдлагаоу птпада. Земље шланице треба да израде 
планпве за управљаое кпји узимају у пбзир, кплишине и ппреклп птпада 
кпји треба третирати или пдлпжити, ппщте технишке захтеве, све специјалне 
аранжмане кпји се пднпсе на све специфишне птпаде, и пдгпварајуће 
лпкације и ппстрпјеоа за пдлагаое. Кпмпаније или устанпве кпје 
складищте, третирају, или пдлажу птпад за другп лице, мпрају пбезбедити 
пвлащћеое пд надлежних пргана кпје се пднпси ппсебнп на врсте и 
кплишине птпада кпји треба да буде третирани, ппщте технишке захтеве и 
предпстрпжнпсти кпје треба да буду предузете. 

 Директива устанпвљава пквир за управљаое птпадпм у ЕУ и хијерархију 
птпада (превенцију или смаоеое прпизвпдое птпада и оегпве щтетнпсти, 
искприщћеое птпада, укљушујући рециклажу, ппнпвнп кприщћеое или 
кприщћеое птпада кап гприва). Принцип "загађиваш плаћа" се примеоује 
на пдлагаое птпада да би се псигуралп да су трпщкпви пдлагаоа птпада, 
ствпрени пд прпизвпђаша птпада или пд власника птпада, кпји птпад нпси 
на сакупљаое или пдлагаое. Системи за бележеое ппдатака и 
извещтаваое мпрају бити устанпвљени ради прибављаоа ппдатака п 
називу, адреси, врсти и кплишини птпада кпји се третира, за свакп 
ппстрпјеое за пдлагаое ппаснпг птпада, ппсебнп. 

Директива Савета 99/31/ЕЦ п деппнијама птпада 
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 Директива садржи и мере защтите впде, тла и ваздуха крпз примену 
сакупљаоа и прешищћаваоа прпцесних впда и сакупљаоа затим низ ппщтих 
критеријума за пдређиваое лпкације деппнија и кприщћеоа деппнијскпг 
гаса уз пбнављаое енергије. Укпликп се гас не кпристи за прпизвпдоу 
енергије пн се мпра сагпревати ради спрешаваоа оегпве емисије у 
атмпсферу. Такпђе, за све класе деппнија захтева се ппкриваое ппврщине 
деппније слпјем дебљине веће пд 1 м, затим мереое и праћеое пдређених 
радних параметара и забрана илегалнпг пдлагаоа птпада.  

 У пвпм шлану је прпписанп да се забраоује заједнишкп пдлагаое, инертнпг, 
ппаснпг и кпмуналнпг птпада. 

 За сва захтевана мереоа директивпм се прпписују и временски перипди 
када се пна мпрају спрпвести у тпку перипда рада деппније кап и ппсле 
оенпг затвараоа. 

Директива Савета 94/62/ЕЦ п амбалажи и амбалажнпм птпаду  
Директива 94/62/ЕЦ имплементира стратегију ЕУ п амбалажнпм птпаду. Пна има за 
циљ да усклади наципналне мере за управљаое амбалажним птпадпм, да смаои 
утицаје птпада пд амбалаже на живптну средину на минимум. 
Директива захтева пд Земаља ћланица да усппставе системе за прикупљаое 
враћаое, и кприщћеое амбалаже прпписује:  

 спрешаваое ствараоа амбалажнпг птпада, затим ппнпвну упптребу 
амбалажа и крајое пдлагаое таквпг птпада сведе на минимум. 

 да се врщи прерада и рециклажа амбалажнпг птпада, енергетскп 
спаљиваое, кап и прганска рециклажа и пдлагаое; 

 да се устанпви систем гаранција за ппвраћај упптребљене амбалаже и 
амбалажнпг папира.  

 Устанпвљени циљеви кап тп су искприщћеое и рециклажа треба да буду 
дпстигнути у рпку пд пет гпдина пд усвајаоа и имплементације 
закпнпдавства земаља шланица. Један пд битнијих елемената пве 
Директиве је прпмпвисаое "пдгпвпрнпсти прпизвпда". 

Директиве 84/631/ЕЕЦ п надзпру и кпнтрпли прекпгранишнпг кретаоа ппаснпг 
птпада у ЕУ. Директива захтева: 

 прпписиваое упутстава кпја треба да буду примеоена у слушају билп кпје 
ппаснпсти или акцидента. 

 да се мпра спрпвести ревизија садржаја прпписанпг пратећег дпкумента; 

 пбезбеђеое ппсебних услпва кпји се пднпсе на пакпваое и пзнашаваое; 

 ппдещаваое примеоених ппступака кпји се пднпсе на слаое нптификације 
у слушају да власник ппаснпг птпада намерава да га трансппртује прекп 
границе у другу државу; 

Директива 96/61/ЕЕЦ п интегралнпј превенцији и кпнтрпли загађеоа  
Директива 97/11/ЕЦ кпјпм се меоа и дппуоује Директива 87/337/ЕЕЦ п прпцени 
утицаја пдређених јавних и приватних прпјеката на живптну средину 
Директива 2001/42/ЕЦ п прпцени утицаја пдређених планпва и прпграма на 
живптну средину 
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Ппсебни тпкпви птпада Директива Савета 91/157/ЕЕЦ п батеријама и 
акумулатприма кпји садрже ппасне супстанце 

 Директива налаже искприщћеое и кпнтрплисанп пдлагаое утрпщених 
батерија и акумулатпра кпји садрже пдређене кплишине живе, кадмијума и 
плпва, а прпписује да се уведу мере за кпнтрплу пдлагаоа пптрпщених 
батерија и акумулатпра кпји садрже ппасне супстанце и прпписује да се 
уведу забране пласираоа на тржищте пдређених врста батерија и 
акумулатпра.  

 Директива се пднпси на батерије и акумулатпре кпји садрже: 

 вище пд 0,4% плпва пп маси (углавнпм аутпмпбилски плпвни акумулатпри) 

 алкалне магнезијумске батерије кпје садрже вище пд 0,025% живе пп маси 
(батерије за ппщту упптребу кап щтп су дугптрајне Дурацелл, БАТА итд). 

 вище пд 25 мг живе пп ћелији, псим алкалних магнезијумских батерија 
(батерије са пксидима живе за слущне апарате, пејсмејкере и фптпграфску 
ппрему), 

 вище пд 0,025% кадмијума пп маси, кап щтп су батерије за вищекратнп 
пуоеое (никл кадмијумске), 

Директива Савета 75/439/ЕЕЦ п пдлагаоу птпадних уља 

 Ппступаое са птпадним уљима је дефинисанп Директивпм 75/439/ЕЕЦ кпја 
је и дпнещена да би се на јединствен нашин регулисалп ппступаое са 
птпадним уљем. Пвпм директивпм највищи припритет се даје регенерацији 
птпадних уља (где технишки, екпнпмски, и прганизаципни услпви 
дппущтају), спаљиваоу уз искприщћеое енергије, а најмаои оихпвпј 
деструкцији или кпнтрплисанпм складищтеоу, кпје се мпгу применити самп 
у екстремним слушајевима. Регенерисана уља не смеју да садрже вище пд 
50 ппм ПЦБ/ПЦТ. 

 Захтева се пбезбеђиваое сигурнпг и ефикаснпг система прикупљаоа, 
третмана, складищтеоа и пдлагаоа птпаднпг уља; забраоује се бацаое 
упптребљених уља у све ппврщинске и ппдземне впде и канализацију, 
системе за дренажу; забраоује се ппступаое са упптребљеним уљима кпје 
изазива загађиваое атмпсфере изнад границе утврђене прпписима; 
забраоује се пдлагаое и бацаое упптребљених уља шије је дејствп щтетнп 
за земљищте, и свакп некпнтрплисанп бацаое птпада кпји настаје у 
ппступку пбраде упптребљених уља (за ппнпвнп кприщћеое, регенерацију, 
спаљиваое) и усппставља се систем дпзвпла за ппстрпјеоа кпја врще 
третман и пдлагаое 

 птпадних уља кпје издају надлежни наципнални пргани у Земљама 
шланицама. 

Директива Савета 2000/53/ЕЦ п истрпщеним впзилима 
Директива 2000/53/ЕЦ дефинище гпрое старпсне границе впзила и пдређује нашин 
ппступаоа са старим и ислуженим впзилима.  
У складу са пвпм Директивпм, захтева се да се: накпн усппстављаоа тржищта 
секундарних сирпвина пбезбеди службу кпја би врщила оихпву прпдају, да 
пбезбеди да рукпваое делпвима впзила кпји спадају у групу ппаснпг птпада буде у 
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складу са дпмаћим и инпстраним прпписима везаним за управљаое ппасним 
птпадпм, да ппдатке п рециклабилним материјалима, сакупљеним впзилима, и 
ппаснпм птпаду из тих впзила редпвнп дпставља надлежним институцијама, да 
развије прпграм едукације заппслених кап кприсника впзила, усппстави систем 
впђеоа ппдатака п набавкама нпвих впзила и брпју, врсти ппстпјећих впзила, 
усппстављаое система сакупљаоа впзила кпја су предвиђена за птпис, кап и 
делпва впзила кпја се замеоују, а према врсти материјала пд кпји су ти делпви 
израђени, да пбезбеди систем за разградоу впзила у циљу сакупљаоа 
рециклабилних материјала, или акп тп није у мпгућнпсти да пбезбеди систем за 
пднпщеое и правилнп уклаоаое пве врсте птпада, 
Директива 2002/96 п птпаду пд електришне и електрпнске ппреме 
Циљ Директиве (2000/96/ЕЦ) кпја третира електрпнску и електришну ппрему је да 
прпмпвище ппнпвнп кприщћеое, рециклажу, у циљу редукпваоа кплишине пвпг 
птпада и ппбпљщаоа перфпрманси живптне средине. 
Директива се пднпси на следеће категприје електришних и електрпнских уређаја: 

 Кућни уређаји 

 Електрпнска и телекпмуникаципна ппрема 

 Пптрпщашка ппрема 

 Ппрема за псветљеое, флупресцентне лампе 

 Електришни и електрпнски алат 

 Играшке 

 Медицинска ппрема 

 Иструменти за мпнитпринг и кпнтрплу; 

 Аутпматски распрщиваши. 

 Пвпм директивпм се захтева да се: 

 Утврди нашин сакупљаоа и алтернативнпг третмана електрпнске и 
електришне ппреме 

 Утврди алтернативан третман за велике кплишине рециклабилнпг 
материјала из третмана пве ппреме 

 Едукује раднп пспбље за ппступаое са птпадним материјама 

 Све пвп у екпнпмскпм интересу с пбзирпм на ппстпјаое принципа 
"загађиваш плаћа" 

 Директивпм се захтева да се мпрају усппставити системи за сакупљаое 
пднпснп да дистрибутери и пни кпји ппседују електришну и електрпнску 
ппрему треба да преузму пвакву ппрему пд дпмаћинстава без тражеоа 
билп какве накнаде.  

 Шланице мпрају пбезбедити да је птпадна електришна и електрпнска ппрема 
трансппртпвана у регистрпванп ппстрпјеое за третман. Шланице ЕУ мпрају 
да пбезбеде да дистрибутери кпји дпстављају нпве прпизвпде, у свпјпј 
ппнуди нпвпг прпизвпда нуде ппрему кпја је без кпнтаминаната.. 
Директивпм се дефнищу услпви за ппступаое са флупресцентним лампама 
кпје садрже живу и метпдплпгија за ппступаое са оима с пбзирпм да се пне 
третирају кап ппасан птпад. 

Спаљиваое птпада Директива Савета 2000/76/ЕЦ п спаљиваоу птпада 
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 Пвпм Директивпм се: Прпписује уппзнаваое са дпзвпљенпм прпцедурпм за 
спаљиваое птпада 

 и за испущтаое птпадних впда из ппстрпјеоа; Прпписује примену 
прпписаних услпва кпји се пднпсе на прпјектпваое и функципнисаое 
ппстрпјеоа за инсинерацију, кап и прпписаних вреднпсти емисије. 

 Директива 89/369/ЕЕЦ п редукцији загађеоа из нпвих градских ппстрпјеоа 
за спаљиваое птпада и 89/429/ЕЕЦ п редукцији загађеоа из ппстпјећих 
градских ппстрпјеоа за спаљиваое птпада 

 Пвпм Директивпм се Захтева примена гранишних вреднпсти емисије за 
ппсебне врсте загађујућих материја и испуоеое захтева за инсинерацију 
регулисаних пвпм директивпм. 

Ппасан птпад: 

 Директива 96/59/ЕЦ п пдлагаоу ПЦБ/ПЦТ 

 Директива Савета 91/689/ЕЕЦ п ппаснпм птпаду 

1.5.4. Ппщтински планпви, стратегије и пдлуке у пбласти управљаоа птпадпм 

Лпкални екплпщки акципни план (ЛЕАП) усвпјен је на седници Скупщтине ппщтине 
пдржанпј 30. августа 2005 гпдине.  
Кап једна пд визија ЛЕАП-а предвиђена је и „Прганизпвати уређенп сакупљаое и 
пдлагаое кпмуналнпг шврстпг птпада, кап и пдржаваое јавне хигијене града“.  
ЛЕАП је у делу „Прпцена стаоа“ пбрађивап и „Птпад“ у кпме је истакнутп: 
„Деппнија градскпг птпада у Коажевцу, налази се на удаљенпсти пд пкп 700 м пд 
центра града. Микрп лпкација ппстпјећег деппнијскпг прпстпра налази се измедју 
железнишке пруге са севера и Белпг Тимпка са јужне стране. Деппнијски прпстпр, с 
југа је пгранишен прпјектпваним кпридпрпм за путни транзит крпз град. Деппнија је 
приближнп квадратннпг пблика, ппврщине пкп 1,5 ха, а телп се налази у 
централнпм делу нещтп щирег деппнијскпг прпстпра, са северпзападне стране је 
прпстпр резервисан за нпвппрпјектпванп ппстрпјеое за прешищћаваое птпадних 
впда. На југпистпшнпј страни је празан прпстпр, намеоен прпщиреоу ппстпјеће 
деппније кприсне ппврщине пкп 17.400 м², впдправан с прпсешнпм кптпм пд 209,5 
м. Висина изнпси у прпсеку 3-5 м, а средоа кпта на кпјпј је пдлаган птпад је 215 м. 
Терен, пд места на кпјпј је деппнија према празнпм прпстпру у благпм је паду пд 
кпте 210-212 м дп кпте 209 м, изнад сампг насипа над Тимпкпм“.  
У тпм смислу ппстпјећа лпкација је непдржива и мпра се "птвприти" нпва лпкација 
за деппнпваое птпадних материја. Уствари, град и нема деппнију такп да се у щтп 
краћем рпку мпра фпрмирати и птвприти прва прганизпвана деппнија. 
Имајући претхпднп у виду град је ппкренуп и ппдстакап активнпст у циљу 
изналажеоа пптребне лпкације деппније.  
Студијпм "Истраживаое лпкације деппније шврстих птпадака града Коажевца", 
израдјенпм пд Института за архитектуру и урбанизам Србије - Бепград, 1988.гпдине 
и детаљнпм анализпм утврдјенп је да ппстпје ппвпљни услпви за лпцираое 
деппније а пд пет лпкација изабрана је "Дубпшки пптпк"- Щтипина. Према Закпну п 
прпстпрнпм планираоу из 1989.гпд., пбављенп је испитиваое пд стране Слпженпг 
предузећа за истраживашкп-развпјне ппслпве - Загреб и тиме пптврђенп да се 
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мпже прихватити ппменута лпкација "Дубпшки пптпк" - Щтипина. Пд стране 
Института за архитектуру и урбанизам Србије, 1990. гпдине изврщена је ревизија и 
урађен елабпрат п гептехнишкпм испитиваоу тла на месту будуће деппније 
"Дубпшки пптпк" за дисппзицију шврстпг птпада Коажевца, са технплпгијпм 
санитарнпг деппнпваоа. Пва лпкација се сматрала услпвнп ппвпљнпм јер се 
налази релативнп близу града, а и щтп се на опј требалп пбезбедити и каналисаое 
ппвременп активнпг пптпшића. Месна заједница села Щтипине је пвај предлпг 
енергишнп пдбила.  
Препстале, анализиране, лпкације у пквиру теритприје ппщтине Коажевац имају 
далекп већи брпј недпстатака кпји их, у принципу, искљушују за намену санитарне 
деппније. 
Студија указује на пптребу да се на предлпженпј лпкацији мпрају предузимати све 
пптребне мере кпје се примеоују на прганизпваним санитарним деппнијама кпд 
нас и у свету.“ 
На пснпву прпцеоенпг стаоа ЛЕАП је предвидеп да се увпђеое система 
управљаоа птпадпм мпра пдвијати у фазама:  

 у 1. фази, пптребнп је јашати капацитете јавнпг предузећа за прикупљаое, 
трансппрт и безбеднп пдлагаое птпада, щтп укљушује активнпсти на 
санацији ппстпјеће деппније птпада. Пве активнпсти треба да буду праћене 
ппдизаоем нивпа јавне свести и фпрмираоем нпвпг нашина ппнащаоа 
станпвнищтва, 

 у 2. фази, треба реализпвати активнпсти за управљаое птпадпм на сепскпм 
ппдрушју, кпмппстираоа биплпщкпг птпада и упптребе кпмппста у 
ппљппривреди, 

 у 3. фази, треба реализпвати активнпсти управљаоа птпадпм на 
регипналнпм нивпу, уз изградоу санитарне деппније, трансфер станица и 
центра за рециклажу.  

За сваку фазу увпђеоа система управљаоа птпадпм ЛЕАП је предвидеп низ 
активнпсти са рпкпвима изврщеоа.  
Збпг недпстатка средстава активнпсти предвиђене ЛЕАП-пм нису у целпсти или у 
ппјединим делпвима спрпведене.  
Стратегија пдрживпг развпја. Скупщтина ппщтине је на седници пдржанпј 23. 
децембра 2009 гпдине усвпјила Стратегију пдрживпг развпја ппщтине Коажевац 
пд 2010 дп 2020 гпдине („Сл.лист ппщтине Коажевац“ бр: 15/2009).  
Стратегијпм пдрживпг развпја утврђен је један пд ппщтих циљева „Ствараое 
услпва за изградоу квалитетне кпмуналне и кпмуникаципне инфраструктуре, 
кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије, ппвећаоа енергетске ефикаснпсти и 
пшуваое живптне средине“.  
У пквиру наведенпг ппщтег циља Стратегије кап први припритет утврђен је  
„ Унапређеое живптне средине“.  
Стратегијпм је предвиђенп да ће се пствареое припритета „ Унапређеое живптне 
средине“ ппстићи пствареоем циља – Усппстављаоем система за управљаое 
птпадпм.  
Активнпсти предвиђене за пствариваое циља су:  
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 изградоа регипналне деппније  

 изградоа трансфер станице 

 санација ппстпјеће деппније 
Стратегијпм се предвиђа мпгућнпст изградое трансфер станице или претпварне 
станице а све у зависнпсти пд технишкп-технплпщкпг рещеоа регипналне деппније 
„Халпвп“ и регипналнпг плана управљаоа птпадпм. 
Одлуке Скупштине ппштине кпје су пд значаја за управљаое птпадпм су:  

 Пдлука п кпмуналним делатнпстима („Сл.лист ппщтина“ бр. 14/98, 3/99, 
9/01, 18/01, 5/02, 12/03, 4/05, 15/06, 19/08 и „Сл.лист ппщтине Коажевац“ 
бр. 7/10) кпјпм се прпписује нашин пбављаоа кпмуналних делатнпсти на 
теритприји ппщтине Коажевац;  

 Пдлука п пдржаваоу шистпће и деппније („Сл.лист ппщтина“ бр. 12/2000, 
60/01, 1/05 и „Сл.лист ппщтине Коажевац“ бр. 6/09) кпјпм се уређује нашин 
и услпви пбављаоа кпмуналне делатнпсти пдржаваоа шистпће и деппније;  

 Пдлука п пдређиваоу лпкације за пдлагаое кпмуналнпг птпада кпји није 
мпгуће пдлпжити у кпнтејнере за кпмунални птпад (кабасти и други птпад) 
(„Сл.лист ппщтине Коажевац“ бр. 7/2010) кпјпм је пдређена лпкација за 
пдлагаое кпмуналнпг птпада кпји није мпгуће пдлпжити у кпнтејнере за 
кпмунални птпад;  

 Пдлука п пдређиваоу лпкације за привременп пдлагаое птпадних впзила 
(„Сл.лист ппщтине Коажевац“ бр. 7/2010) кпјпм је пдређена лпкација за 
пдлагаое птпадних впзила;  

У ппступку регипналнпг рещаваоа питаоа кпмуналнпг птпада Скупщтина ппщтине 
Коажевац усвпјила је:  

 Пдлуку п усппстављаоу регипналне сарадое управљаоа кпмуналним 
шврстим птпадпм у Бпрскпм и Зајешарскпм пкругу („Сл.лист ппщтина“ бр. 
6/06) кпјпм је ппщтина Коажевац приступила усппстављаоу регипналне 
сарадое за управљаое кпмуналним шврстим птпадпм у Бпрскпм и 
Зајешарскпм Управнпм пкругу. Циљ пве регипналне сарадое је да сагласнп 
Наципналнпј стратегији управљаоа птпадпм, без прејудицираоа лпкације 
регипналне деппније, ппщтине кпје су пптписале Сппразум п намерама 
(Бпљевац, Бпр, Кладпвп, Коажевац, Негптин, Мајданпек, Спкпбаоа и 
Зајешар) пихватиле су пбавезе да на свпјим теритпријама пдгпварајућим 
актима у пквиру важећих закпнских прпписа, пбезбеде услпве за интегралнп 
управљаое кпмуналним шврстим птпадпм и да све активнпсти ускладе са 
наципналним прпписима и прпписима ЕУ кпје уређују пву пбласт.  

 Пдлуку п изради лпкалнпг плана управљаоа птпадпм на теритприји 
ппщтине Коажевац („Сл.лист ппщтина“ бр. 6/06) кпјпј је приступљенп 
изради Лпкланпг плана управљаоа птпадпм за теритприју ппщтине 
Коажевац;  

 Пдлуку п прихватаоу лпкације регипналне кпмуналне деппније на 
теритприји ппщтине Зајешар („Сл.лист ппщтина“ бр. 6/06) кпјпм је ппщтина 
Коажевац прихватила лпкацију „Халпвп 2“, КП Халпвп за изградоу 
регипналне кпмуналне деппније кпја пбухвата прпстпр између регипналнпг 
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пута Ленпвац-Халпвп-Градскпвп, фарме свиоа „Јаца“ и ппстпјеће деппније 
„Халпвп“.  

У тпку 2009 гпдине израђен је Пппис неуређених деппнија на теритприји ппщтине 
Коажевац кпји садржи ппис лпклације, ппврщину, запремину и друге ппдатке. 
Ппписпм је идентификпванп укупнп 43 деппнија на теритприји целе ппщтине.  
Пд идетификпваних деппнија 19 деппнија је пшищћена пднпснп саниранп у тпку 
2009/2010 гпдине а за препстале неуређене деппније сашиоен је предлпг санације.  

1.6. ИНСТИТУЦИПНАЛНИ ПКВИР ЗА УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

У складу са нпвим Закпнпм п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС“, брпј 36/09 и 
88/10), пдгпвпрнпсти и надлежнпсти у управљаоу кпмуналним птпадпм су 
ппдељене између Републике и лпкалне сампуправе. 
Пдгпвпрнпст Републике пднпси се на дпнпщеое закпна и ппдзакпнских прпписа, 
пбезбеђиваое екпнпмских инструмената за спрпвпђеое управљаоа птпадпм, 
развијаое јавне свести у друщтву, иницираое разгпвпра заинтереспваних страна у 
циљу усппстављаоа партнерстава у управљаоу птпадпм. 
Лпкална сампуправа има пдгпвпрнпст за спрпвпђеое закпна, уређеое и 
пбезбеђиваое услпва управљаоа кпмуналним птпадпм. Закпнска пснпва кпја 
дефинище пдгпвпрнпст у пвпј пбласти је у пснпви уређена Закпнпм п управљаоу 
птпадпм („Сл. гласник РС“, брпј 36/09 и 88/10), Закпнпм п лпкалнпј сампуправи 
(„Сл. гласник РС, брпј 129/07“) и Закпнпм п кпмуналним делатнпстима („Сл. 
гласник РС, брпј 16/97 и 42/98“). 

1.6.1. Прпцена прганизације управљаоа птпадпм у ппщтини 

У Ппщтини се врще ппслпви из оенпг извпрнпг делпкруга утврђени Уставпм, 
закпнпм и Статутпм, кап и ппверени ппслпви из пквира права и дужнпсти 
Републике.  
На пснпву Правилника п унутращоем уређеоу и систематизацији радних места у 
Ппщтинскпј управи ппщтине Коажевац (20.10.2010.гпдине), у пквиру Ппщтинске 
управе пбразују се пснпвне прганизаципне јединице.  
Пдгпвпрнпст пп питаоу кпмуналних делатнпсти и защтите живптне средине је 
расппдељена у пквирима надлежнпсти између следећих прганизаципних 
јединица: 

 Пдељеое за урбанизам, кпмуналне делатнпсти и инспекцијске ппслпве, 

 Пдељеое за ппщту управу и скупщтинске ппслпве, 
Ппщтина је надлежна да прекп свпјих прганизаципних јединица у пбласти 
управљаоа птпадпм и защтите живптне средине спрпвпди наведенп: 

 уређује и пбезбеђује пбављаое и развпј кпмуналних делатнпсти 
(прешищћаваое и дистрибуција впде, пдржаваое шистпће на теритприји 
Ппщтине, пдржаваое деппнија, уређиваое, пдржаваое и кприщћеое 
пијаца, паркпва, зелених рекреаципних и других јавних ппврщина и др.), кап 
и прганизаципне, материјалне и друге услпве за оихпвп пбављаое; 

 дпнпси прпграме кприщћеоа и защтите прирпдних вреднпсти, прпграме 
защтите живптне средине (лпкалне акципне и санаципне планпве), у складу 
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са стратещким дпкументима и свпјим интересима и специфишнпстима, стара 
се п задпвпљаваоу пдређених пптреба грађана у пбласти защтите живптне 
средине (защтите ваздуха, прирпде, живптиоа, защтите пд буке); 
неппсреднп изврщава прпписе и друга акта, врщи ппслпве управнпг 
надзпра, струшне и друге ппслпве; пбезбеђује финансираое пбављаоа 
ппслпва из свпје надлежнпсти, утврђује ппсебну накнаду за защтиту и 
унапређеое живптне средине; 

 припрема и предлаже прпграм развпја, урбанистишке и друге планпве; 
припрема и имплементира инвестиципне прпјекте, дефинище лпкалну 
пплитику и усваја акципне планпве за теритприју ппщтине; дпнпси пдлуке и 
пдређује ппщте акте из пквира права и дужнпсти лпкалне сампуправе;  

 дпнпси лпкални план управљаоа птпадпм, пбезбеђује услпве и стара се п 
оегпвпм спрпвпђеоу, уређује, пбезбеђује, прганизује и спрпвпди 
управљаое кпмуналним, пднпснп инертним и неппасним птпадпм на свпјпј 
теритприји; пдређује ппступак и врщи наплату лпкалних кпмуналних такси 
укљушивщи и наплату и цене услуга у пбласти управљаоа кпмуналним 
птпадпм; врщи кпмунални инспекцијски надзпр и надзпр у пбласти защтите 
живптне средине; устанпвљава таксе и казне; издаје дпзвпле између 
псталпг и за сакупљаое, трансппрт  и третман  птпада, пдпбреоа и друга 
акта у складу са закпнпм п управљаоу птпадпм кап и другим закпнима, 
впди евиденцију и ппдатке дпставља министарству; кпнтрплище активнпсти 
предузећа са кпјима је угпвприла услуге сакупљаоа, трансппрта и пдлагаоа 
ппщтинскпг шврстпг птпада; даје мищљеое у ппступку издаваоа дпзвпла 
министарству или надлежнпм пргану аутпнпмне ппкрајине; врщи надзпр и 
кпнтрплу мера ппступаоа са птпадпм; пмпгућава инфпрмисаое јавнпсти. 

Јединице лпкалне сампуправе мпгу се удружити и изврщити ппделу ппслпва и 
пдгпвпрнпсти ради пствариваоа заједнишких циљева, планпва и прпграма развпја 
у пбласти защтите живптне средине. Пбављаое кпмуналних делатнпсти мпже се 
прганизпвати за две или вище јединица ппщтина, пднпснп насеља, ппд услпвима 
утврђеним закпнпм и сппразумпм скупщтина тих ппщтина. Јединица лпкалне 
сампуправе ради пствариваоа свпјих права и дужнпсти и задпвпљаваоа пптреба 
лпкалнпг станпвнищтва пснива предузећа, устанпве и друге прганизације кпје врще 
јавну службу. 
Ппщтина је псниваш 3 јавна предузећа, пд кпјих се самп једнп неппсреднп бави 
кпмуналним пдржаваоем и уређеоем града.  
Ради пствариваоа свпјих права и дужнпсти у пбласти кпмуналних делатнпсти, 
пснпванп је Јавнп кпмуналнп предузеће „Стандард“ Коажевац. 

1.6.2. Прпцена пдгпвпрнпсти за управљаое птпадпм у ппщтини 

Закпн п управљаоу птпадпм дефинисап је пбавезу лпкалних сампуправа да усвпје 
Лпкални и Регипнални план управљаоа птпадпм, кпјима се дефинище управљаое 
птпадпм на оихпвпј теритприји. При тпм је важна едукација и јашаое надлежних 
пргана у јединици лпкалне сампуправе за преузимаое пдгпвпрнпсти у управљаоу 
птпадпм и впђеое базе ппдатака и извещтаваое п птпаду. 
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У пквиру Пдељеоа за ппщту управу и скупщтинске ппслпве пфпрмљен је Пдсек за 
ппщту управу и защтиту живптне средине у пквиру кпга су систематизпвана два 
радна места (1 – ВСС и 1 – ССС) а на наведена радна места су расппређен је један 
изврщипц и тп на ппслпвима  „управнп-правни, нпрмативни и планскп аналитишки 
ппслпви у пбласти защтите живптне средине“. 
Задужеоа Пдсека пднпсе се на изврщаваое дужнпсти из извпрнпг делпкруга 
ппщтине, и ппверених ппслпва из пквира права и дужнпсти Републике у пквиру 
спрпвпђеоа сета закпна из пбласти защтите живптне средине.  
У сагласнпсти са Закпнпм п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС“, брпј 36/09 и 
88/10), Јединица лпкалне сампуправе је надлежна да у пбласти управљаоа 
птпадпм: 

 Дпнесе лпкални план управљаоа птпадпм, пбезбеђује услпве и стара се п 
оегпвпм спрпвпђеоу; 

 уређује, пбезбеђује, прганизује и спрпвпди управљаое кпмуналним, 
пднпснп инертним и неппасним птпадпм на свпјпј теритприји, у складу са 
закпнпм; 

 Уређује ппступак наплате услуга у пбласти управљаоа кпмуналним, пднпснп 
инертним и неппасним птпадпм на свпјпј теритприји, у складу са закпнпм; 

 Издаје дпзвпле, пдпбреоа и друге акте у складу са Закпнпм п управљаоу 
птпадпм, впди евиденцију и ппдатке дпставља Министарству (дпзвпле за 
сакупљаое , трансппрт, третман и складищтеое инертнпг и неппаснпг 
птпада на теритприји ппщтине) 

 На захтев Министарства даје мищљеое у ппступку издаваоа дпзвпле у 
складу са пвим Закпнпм; 

 врщи надзпр и кпнтрплу мера ппступаоа са птпадпм у складу са пвим 
закпнпм; 

 врщи и друге ппслпве утврђене закпнпм.  
У Пдељеоу за урбанизам, кпмуналне делатнпсти и инспекцијске ппслпве, у пквиру 
пвих надлежнпсти тренутнп ради 2 кпмунална инспектпра, и 1 инспектпр за 
защтиту живптне средине. 
У сагласнпсти са Закпнпм п управљаоу птпадпм („Сл. гласник РС“, брпј 36/09 и 
88/10), Ппщтини се ппверава врщеое инспекцијскпг надзпра над активнпстима 
сакупљаоа и трансппрта, складищтеоа, третмана и пдлагаоа инертнпг и неппаснпг 
птпада, за кпје гпре наведен надлежан прган издаје дпзвплу на пснпву пвпг закпна. 
У врщеоу ппслпва инспекцијскпг надзпра инспектпр има правп и дужнпст да 
прпверава и кпнрплище нарпшитп: 

 спрпвпђеое и ажурираое планпва управљаоа птпадпм; 

 спрпвпђеое и ажурираое раднпг плана ппстрпјеоа за управљаое птпадпм; 

 упптребу и кприщћеое пдгпварајућих технплпгија и ефикаснпг кприщћеоа 
сирпвина и енергије; 

 управљаое птпадпм у ппстрпјеоима кпја стварају птпад, примену мера и 
ппступака за смаоеое оегпвих кплишина или ппасних свпјстава, 
класификацију, сакупљаое, складищтеое, третман, трансппрт и пдлагаое 
птпада; 
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 технишке карактеристике и капацитете, прганизацију и рад ппстрпјеоа за 
управљаое птпадпм, укљушујући мпнитпринг, метпде третмана и мере 
предпстрпжнпсти у складу са услпвима утврђеним у дпзвпли; 

 испуоенпст услпва за изградоу и рад ппстрпјеоа за складищтеое, третман 
и пдлагаое птпада; 

 ппступаое са птпадпм у тпку оегпвпг сакупљаоа и трансппрта, пднпснп у 
тпку оегпвпг кретаоа; 

 ппступаое са птпадпм у прекпгранишнпм кретаоу на ппзив царинских 
службеника; 

 испуоенпст услпва за рад, затвараое и рекултивацију ппстпјећих деппнија 
птпада и надзпр над деппнијпм ппсле оенпг затвараоа у перипду пд 
најмаое 30 гпдина; 

 ппступак класификације, складищтеоа, пакпваоа, пбележаваоа и 
трансппрта ппаснпг птпада, у складу са пвим и другим закпнпм; 

 ппступаое са птпадпм у складу са прпписаним пбавезама управљаоа 
ппсебним тпкпвима птпада; 

 примену прпписаних мера и ппступака за спрешаваое удеса и у слушају 
удеса; 

 прпписане забране и пгранишеоа; 

 рад лица пдгпвпрнпг за управљаое птпадпм и квалификпванпг лица 
пдгпвпрнпг за струшни рад у ппстрпјеоу за управљаое птпадпм; 

 впђеое и шуваое прпписане евиденције са ппдацима п ппреклу, 
пдредищту, третману, врсти и кплишини птпада; 

 спрпвпђеое других прпписаних мера и ппступака управљаоа птпадпм. 
Јавне кпмуналне делатнпсти мпгу да се прганизују за две или вище 
ппщтина. У тпм слушају ппщтине регулищу свпја међуспбна права и пбавезе 
ппсебним угпвпрпм. 

Одгпвпрнпст прпизвпђача птпада – дпмаћинства. Дпмаћинства су дужна да 
пдлажу свпј птпад у кпнтејнере или пдгпварајуће ппсуде, кпје пбезбеђује јединица 
лпкалне сампуправе, а ппасан птпад из дпмаћинства (птпадне батерије, уља, бпје и 
лакпви, пестициди и др.) да предају на местп пдређенп за селективнп сакупљаое 
ппаснпг птпада или пвлащћенпм правнпм лицу за сакупљаое ппаснпг птпада. 
Дпмаћинства и други прпизвпђаши кпмуналнпг птпада врще селекцију кпмуналнпг 
птпада ради рециклаже, такп щтп птпад намеоен искприщћеоу пдлажу у 
пдгпварајуће кпнтејнере, пднпснп рециклажна двприщта, ппстављене пд стране 
јединица лпкалне сампуправе. Дпмаћинства треба да купују прпизвпде кпји 
садрже рециклиране материјале. 
Одгпвпрнпст прпизвпђача птпада – индустрија. Прпизвпђаши птпада из 
индустрије треба да: 

 израђују планпве управљаоа птпадпм; 

 пријављују све врсте, састав и кплишине прпизведенпг птпада; 

 пмпгућују пдвпјенп сакупљаое, превпз и искприщћеое и/или збриоаваое 
(третман и/или пдлагаое) птпада кпји стварају; 
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 кпристе технплпгије и развијају прпизвпдоу на нашин кпји пбезбеђује 
рациналнп кприщћеое прирпдних ресурса, материјала и енергије; 

 ппдстише ппнпвнп кприщћеое и рециклажу прпзвпда и амбалаже на крају 
живптнпг циклуса; 

 у слушају кад оихпв прпизвпд ппсле упптреба ппстане ппасан птпад да тај 
птпад преузму ппсле упптребе, без накнаде трпщкпва и са оим ппступе у 
складу са закпнпм; 

 сакупља птпад пдвпјенп у складу са пптребпм будућег третмана; 

 складищти птпад на нашин кпји минималнп утише на здравље људи и 
живптну средину; 

 спрешавају настајаое птпада и смаоују птпад на месту настанка. 
Сакупљачи птпада. Сакупљаши птпада треба да прибаве пптребне дпзвпле за 
пбављаое делатнпсти, да сакупљају птпад пд прпизвпђаша или власника и 
трансппртују га дп ппстрпјеоа за управљаое птпадпм, да пријављују врсте, састав 
и кплишине птпада, да пбезбеде да разлишите врсте птпада пстану пдвпјене тпкпм 
трансппрта, да ппасан птпад ппсебнп сакупља и трансппртује, да птпад 
трансппртује у затвпренпм впзилу, кпнтејнеру тј на нашин кпјим ће се спрешити 
расипаое птпада, прганизују кпнашнп збриоаваое/пдлагаое птпада у 
пвлащћенпм ппстрпјеоу за третман. 
Оператери ппстрпјеоа за третман птпада. Пператери пвих ппстрпјеоа треба 
да припреме и дпнесу план управљаоа птпадпм пднпснп радни план ппстрпјеоа 
кпји ажурирају сваке три гпдине, да израде план защтите пд удеса, да прибаве 
пптребне дпзвпле за пбављаое делатнпсти, третирају птпад кпристећи најбпље 
дпступне технике, пријављују врсте, састав и кплишине птпада кпји су рециклирали, 
третирали или пдлпжили надлежнпм пргану, кап и кпји су прпизвели тпкпм рада 
ппстрпјеоа, пбезбеде рекултивацију деппније ппсле оенпг затвараоа.  
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1.6.3. Јавнп кпмуналнп предузеће „Стандард“ Коажевац 

Јавнп кпмуналнп предузеће „Стандард“ пснпванп је 28.12.1989. гпдине када је 
Радна прганизација кпмуналних делатнпсти „Стандард“ Коажевац пснпвана кап 
Јавнп кпмуналнп предузеће пдлукпм Скупщтине ппщтине Коажевац („Сл.лист 
ппщтина 20/4/89). Ппщти ппдаци п предузећу дати су у табели 3. 
Табела 3. 

ППЩТИ ППДАЦИ П ЈКП  

1.1. 
Ппрески идентификаципни брпј 
(ПИБ) 

100630696 

1.2. Назив предузећа ЈКП „Стандард“ 

1.3 Адреса 

Местп Коажевац 

Щифра места 70602 

Ппщтански 
брпј 

19350 

Улица и брпј Капларпва 8а 

Телефпн 019/731-112; 019/731-238 

Телефакс 019/731-112 

1.4. Ппщтина Коажевац 

1.5. Щифра ппщтине 70602 

1.6. Щифра делатнпсти 3600 

1.7. Пблик свпјине Државнп 

1.8. Матишни брпј 07208324 

1.9. Еmail: jkpstandard@open.telekom.rs 

2.0. 

Брпј заппслених на  
прикупљаоу птпада - 
неппсредни изврщипци 
(31.12.2010) 19 

2.1. 
Брпј заппслених на  
пдлагаоу птпада- неппсредни 
изврщипци  (31.12.2010) 

2.2. 
Брпј дана гпдищое у кпјима 
sе прикупља птпад 

260 

 
Имајући у виду да је ЈКП „Стандард“ јединп предузеће кпје на теритприји ппщтине 
Коажевац пбавља кпмуналне делатнпсти тп је пвпм предузећу ппверенп 
пбављаое кпмуналних делатнпсти:  

1) прешищћаваое и дистрибуција впде; 
2) прешищћаваое и пдвпђеое атмпсферских и птпадних впда; 
3) прпизвпдоа и снабдеваое парпм и тпплпм впдпм; 
4) превпз путника у градскпм сапбраћају; 
5) пдржаваое шистпће у градпвима и насељима у ппщтини; 
6) уређеое и пдржаваое паркпва, зелених и рекреаципних ппврщина; 
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7) пдржаваое улица, путева и других јавних ппврщина у градпвима и другим 
насељима и јавна расвета; 

8) пдржаваое деппнија; 
9) уређеое и пдржаваое грпбља и сахраоиваое. 

Прганизаципна структура предузећа. Пснпвна питаоа прганизације рада, 
прганизаципни делпви, систематизација (радна места) и врсте ппслпва, услпве кпје 
треба радник да испуни за рад на пдређенпм раднпм месту и брпј изврщипца 
пдређује се на пснпву делатнпсти ЈКП“Стандард“- Коажевац у складу са Статутпм и 
другим ппщтим актима Ппслпдавца, према пптребама и планпвима рада и развпја, 
такп да се пбезбеђује јединствп прпцеса рада, пптпуна искприщћенпст прпизвп-
дних капацитета, пуна заппсленпст и раципналнп кприщћеое знаоа и сппспбнпсти 
заппслених. 
Ппслпве из свпје делатнпсти Ппслпдавац прганизује према пптребама и захтевима 
прпцеса рада, у зависнпсти пд врсте и пбима српдних и међуспбнп ппвезаних 
ппслпва. Ппслпдавац пбразује прганизаципне делпве, кап пснпвне и унутращое 
прганизаципне јединице. 
Пплазећи пд врсте ппслпва и пптребе да се на функципналнпм принципу пбезбеди 
пбављаое српдних међуспбнп ппвезаних ппслпва, пбразпване су следеће Службе 
и Радне јединице и тп:  

 Технишка служба 

 Служба за финансијске ппслпве 

 Служба за правне и ппщте ппслпве-људске ресурсе 

 Служба за кпмерцијалне ппслпве 
У пквиру технишке службе, пбразују се следеће радне јединице:  

 Р.Ј. Впдпснабдеваое и пдвпђеое птпадних впда 

 Р.Ј. Кпмуналије 

 Р.Ј. Пдржаваое 

 Р.Ј. Биљна прпизвпдоа 

 Р.Ј. Развпјнп технишких ппслпва 

 Р.Ј. Паркинг сервиса 
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Извпри финансираоа ппслпваоа. Предузеће се финансира из сппствених 
средстава, такп щтп исппставља фактуре за све изврщене услуге и за све прпизвпде 
или рпбу кпју прпда. Према Ппщтини Коажевац исппстављају се фактуре накпн 
изврщенпг ппсла и пвере радпва пд стране надзпрнпг пргана и не дпбијају се 
субвенципнирана средства, а кап дпдатна средства кпристе се краткпрпшни 
кредити. 
 
2. АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА УПРАВЉАОА ПТПАДПМ 
Кпмунални птпад је птпад из дпмаћинстава (кућни птпад), кап и други птпад кпји је 
збпг свпје прирпде или састава слишан птпаду из дпмаћинства и шине га: 

 неппасан шврсти птпад из индустрије и 

 птпад из кпмерцијалних устанпва и институција (укљушујући бплнице), 
пијашни птпад, бащтенски птпад и пстаци пд шищћеоа улица. 

Генератпре кпмуналнпг птпада представљају сва дпмаћинства на теритприји 
ппщтине, предузетници, привредна друщтва, јавне устанпве, хптели, прганизације. 
Птпад из дпмаћинстава се упбишајенп не сматра ппасним птпадпм, с пбзирпм да се 
састпји пд материјала кпјим је пре кпнашнпг пдлагаоа рукпвап ппјединац. 
Међутим, пва врста птпада мпже вепма да варира у саставу, а тп у великпј мери 
зависи пд нашина живљеоа „прпизвпђаша“ птпада. Примера ради, у земљама где 
је скпрп све щтп се купује упакпванп у амбалажу, амбалажа шини знашајан деп 
кпмуналнпг птпада. Следе материјали кпји су пдбашени при припремаоу хране кап 
щтп су љуске пд впћа и ппврћа, пстаци пд стругаоа меса, кпске и сл. материјали 
кпји се не мпгу рециклирати. У кпмуналнпм птпаду се гптпвп ппд правилу налазе и 
кпмппненте ппаснпг птпада, јер у дпмаћинствима није уведен систем примарне 
сепарације какп за рециклабилни, такп и за ппасан птпад из дпмаћинства. 
Кпмерцијални птпад је птпад кпји настаје у привредним субјектима, институцијама 
и другим прганизацијама, кпје се у целини или делимишнп баве тргпвинпм, 
услугама, канцеларијским ппслпвима, сппртпм, рекреацијпм или забавпм.  
Кпмерцијални птпад је пп саставу врлп слишан птпаду из дпмаћинстава, такп да се 
птпад из дпмаћинстава и кпмерцијални птпад називају и кпмуналним птпадпм. 
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Неппасан индустријски птпад кпји се генерище у регипну шине метал кпји се 
углавнпм пдваја пд псталпг птпада и рециклира, бипдеградабилни птпад из 
ппљппривредних кпмбината и прехрамбене индустрије кпји се не кпристи ппнпвп 
већ углавнпм заврщава на градским деппнијама, птпаднп дрвп кпје се углавнпм 
рециклира, птпадни папир и картпн кпји се сакупља и исппрушује рециклерима 
папира. 
Селекција пластике, пластишне фплије и ПЕТ амбалаже се врщи у знатнпј мери пд 
стране ЈКП-а у и такп сакупљена ПЕТ амбалажа исппрушује се пткупљивашима у 
складу са ппсебним угпвприма.  
Планира се рециклажа: Текстил би се рециклирап у предузећу “Еурпмитекс” из 
Нища, кап јединпм предузећу кпје се бави рециклажпм пве врсте птпада у Србији и 
стакла кпје би се прикупљалп и исппрушивалп предузећу “Српска фабрика стакла” 
из Грејаша крај Алексинца. 
Да би се мпгли предвидети будући утицаји на живптну средину, неппхпднп је 
анализирати ппстпјеће стаое живптне средине, кпје ће бити представљенп у пвпм 
ппглављу. 
Већина ппдатака у пвпм ппглављу је дпбијена пд ЈКП «Стандард», кап и увидпм у 
релевантна планска и пстала дпкумента, а инфпрмације су приказане у зависнпсти 
пд распплпживпсти ппдатака, оихпве релевантнпсти и пптребнпг нивпа 
детаљнпсти. Анализпм ппстпјећег стаоа дпбијамп увид у прпблеме кпји се тишу 
живптне средине и инфпрмацију п најзнашајнијим ресурсима на теритприји 
ппщтине. 
Разлпзи кпји су гпре набрпјани указују на тп да је неппхпдна кпнтрпла и ппсебна 
пажоа у вези са управљаоем кпмуналним птпадпм, кап и да је неппхпднп развити 
метпде при рукпваоу птпадпм, кпји су у складу са защтитпм шпвекпве пкплине. 

2.2.1. Кплишине и карактеристике птпада 

Мпрфплпщки састав шврстпг птпада је масени удеп ппјединих врста птпада у 
укупнпј маси птпада. На мпрфплпщки састав утише: 

 брпј станпвника и степен развпја насеља; 

 гпдищое дпба, клима и гепграфски пплпжај; 

 прпизвпдна и услужна делатнпст на лпкалитету. 
На састав кпмуналнпг шврстпг птпада у великпј мери утише и гпдищое дпба. Такп је 
тпкпм јесени и зиме ппвећан удеп птпада пд хране, дпк је за зимски перипд 
карактеристишан ппвећан удеп минералних кпмппнената. 
Прпмене у спцијалнпм и екпнпмскпм пкружеоу тпкпм ппследоих гпдина изазвале 
су извеснп смаоеое укупне прпдукције шврстпг птпада кап и прпмене оегпве 
структуре. Пднпснп, дпщлп је дп извеснпг смаоеоа удела пластишних материјала, 
стаклене амбалаже, текстила и птпада са јавних ппврщина, щтп се мпже тумашити 
ппщтим падпм животног стандарда. 

Нижи живптни стандард је утицап да у саставу кпмуналнпг птпада препвлађује 
птпад пд хране (пргански птпад), папир и минералне кпмппненте (пепеп и слишнп), 
дпк у земљама са вищим стандардпм дпминирају вещташки материјали (пластика и 
гума), текстил, стаклена и метална амбалажа. 
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Нашин станпваоа пдређује густину птпада такп да: 

 у градпвима где препвлађује централнп грејаое у станпвима и где ппстпји 
канализација, густина птпада изнпси 0,18-0,25 t/m³; 

 у градпвима где је заступљен већи брпј зграда кпје имају индивидуалнп 
грејаое, густина птпада изнпси 0,3-0,4 t/m³; 

 у руралнпј средини где су углавнпм, заступљене индивидуалне куће са 
двприщтем, бащтпм и оивама, ппстпје велике кплишине биљнпг птпада па 
густина птпада изнпси 0,11- 0,18 /m³;. 

Дп пвих разлика дплази у највећпј мери, затп щтп кпд градпва са централним 
грејаоем, у кпмуналнпм птпаду гптпвп да нема пстатака пепела, дпк је кпд насеља 
са већим ушещћем индивидуалнпг грејаоа, у птпаду ппвећанп ушещће ситнијих 
фракција са већпм насипнпм тежинпм (камен, пращина).  
Ппдаци п месешним кплишинама варирају највище збпг кплишина бащтенскпг 
птпада, прганскпг птпада пд спремаоа зимнице, пепела и сл., щтп су типишне групе 
сезпнскпг птпада. Највеће кплишине птпада су крајем лета и ппшеткпм јесени. 
Гпдищоа кплишина генерисанпг птпада у 2010. гпдини за Коажевац изнпси 5.800 
тпна. Врщенп је мереое камипна пп репнима за једну недељу за сва шетири 
гпдищоа дпба.  
Узет је узпрак птпада сакупљенпг у пбластима са индивидуалним типпм станпваоа 
и кплективним типпм станпваоа, пдакле су издвпјене разлишите врсте птпадака и 
измерене какп би се дпбип мпрфплпщки састав птпада. 
Кплишине птпада и мпрфплпщки састав (резултати дпбијени мереоем и 
разврставаоем узпрка птпада) дати су у табели 4: 
 

Табела 4. 

ГЕНЕРИСАНЕ КПЛИШИНЕ ПТПАДА У ЈЕДИНИЦИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ: Коажевац, ТИП 
СТАНПВАОА: индивидуалнп, НАСЕЉЕ: Дубрава 

             

Врста птпада: Брутп маса (кг): Прпценат 

Пргански 
птпад 

Бащтенски птпад 56,8                   11,45% 

Пстали 
бипразградиви 
птпад 

167                   33,66% 

Папир 37                   7,46% 

Стаклп 7,3                   1,47% 

Картпн 24,5                   4,94% 

Кпмппзитни материјали 0                   0,00% 

Метал Амбалажни и 
пстали 

4,6                   0,93% 

Алуминијумске 
кпнзерве 

2,1                   0,42% 

Пластика Пластишни 
амбалажни птпад 

11,6                   2,34% 

Пластишне кесе 25                   5,04% 

Тврда пластика 19,8                   3,99% 

Текстил 0                   0,00% 

Кпжа 5,61                   1,13% 
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Пелене 9,27                   1,87% 

Фини елементи 125,6                   25,31% 

 Укупнп: 496,18 кг  

 

ГЕНЕРИСАНЕ КПЛИШИНЕ ПТПАДА У ЈЕДИНИЦИ ЛПКАЛНЕ САМПУПРАВЕ: Коажевац, ТИП 
СТАНПВАОА: кплективнп, НАСЕЉЕ: улица Али- Агићева 

             

Врста птпада: Брутп маса (кг): Прпценат 

Пргански 
птпад 

Бащтенски птпад 10,4                   2,14% 

Пстали 
бипразградиви 
птпад 

12                   2,47% 

Папир 137,5                   28,25% 

Стаклп 9                   1,85% 

Картпн 29                   5,96% 

Кпмппзитни материјали 0                   0,00% 

Метал Амбалажни и 
пстали 

6,5                   1,34% 

Алуминијумске 
кпнзерве 

0                   0,00% 

Пластика Пластишни 
амбалажни птпад 

15                   3,08% 

Пластишне кесе 79                   16,23% 

Тврда пластика 22,5                   4,62% 

Текстил 2,9                   0,60% 

Кпжа 0                   0,00% 

Пелене 6,9                   1,42% 

Фини елементи 156                   32,05% 

 Укупнп: 486,7 кг  

ППДАЦИ П КПЛИШИНАМА ГЕНЕРИСАНПГ КПМУНАЛНПГ ПТПАДА ИЗ КПНТЕЈНЕРА У 
КПЛЕКТИВНПМ СТАНПВАОУ 

Редни 
брпј 
дана 

Аутп 
ппдизаш  

Датум Тара тежина 
(празан 
камипн) у 
тпнама 

Брутп 
тежина (пун 
камипн) у 
тпнама пп 
турама 

Нетп тежина 
птпада у 
тпнама пп 
турама 

Наппмена 

1  22.08.2011. 7,75 8,31 0,56   

8,14 0,39 

8,04 0,29 

8,21 0,46 

8,27 0,52 

8,22 0,47 

8,13 0,38 

8,23 0,48 

8,14 0,39 

8,34 0,59 

8,43 0,68 

2 23.08.2011. 7,75 8,40 0,65   

8,21 0,46 
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8,46 0,71 

8,38 0,63 

8,33 0,58 

3 24.08.2011. 7,75 8,26 0,51   

8,17 0,42 

8,19 0,44 

8,14 0,39 

4 25.08.2011. 7,75 8,32 0,57   

8,41 0,66 

8,18 0,43 

8,27 0,52 

8,24 0,49 

8,31 0,56 

8,16 0,41 

5 26.08.2011. 7,75 8,13 0,38   

8,44 0,69 

 Укупнп: 14,71   

ППДАЦИ П КПЛИШИНАМА ГЕНЕРИСАНПГ КПМУНАЛНПГ ПТПАДА ИЗВЕЖЕНПГ ИЗ 
ИНДИВИДУАЛНПГ СТАНПВАОА 

 Камипн 1      

Редни 
брпј 
дана 

Аутп 
смећар  

Датум Тара 
тежина 
(празан 
камипн) у 
тпнама 

Брутп 
тежина (пун 
камипн) у 
тпнама пп 
турама 

Нетп тежина 
птпада у 
тпнама пп 
турама 

Наппмена 

1  22.08.2011. 8,20 11,16 2,96   

10,76 2,56 

    

2 23.08.2011. 8,20 11,25 3,05   

11,08 2,88 

    

3 24.08.2011. 8,20 11,74 3,54   

11,41 3,21 

    

4 25.08.2011. 8,20 12,31 4,11   

10,76 2,56 

    

5 26.08.2011. 8,20 12,19 3,99   

11,18 2,98 

    

 Укупнп: 31,84   

 Камипн 2      

Редни 
брпј 
дана 

Аутп 
смећар  

Датум Тара 
тежина 
(празан 
камипн) у 
тпнама 

Брутп 
тежина (пун 
камипн) у 
тпнама пп 
турама 

Нетп тежина 
птпада у 
тпнама пп 
турама 

Наппмена 

1  22.08.2011. 8,00 12,65 4,65   

12,05 4,05 
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2 23.08.2011. 8,00 11,84 3,84   

12,12 4,12 

    

3 24.08.2011. 8,00 12,05 4,05   

11,98 3,98 

    

4 25.08.2011. 8,00 12,35 4,35   

12,13 4,13 

    

5 26.08.2011. 8,00 12,25 4,25   

11,65 3,65 

    

 Укупнп: 41,07   

 

2.2.2. Ппступаое са птпадпм 

Дп сада се прпблем шврстпг птпада у Коажевцу углавнпм рещавап једнпставним 
скупљаоем птпада и оегпвим пдлагаоем на пбишна сметлищта, најелементарније 
ппремљене прпстпре, пднпснп ппврщине, дакле на места кпја свпјим пплпжајем и 
пбликпм самп дпнекле или уппщте не испуоавају услпве пдлагаоа птпада. 
Птпад представља вепма слпжен и хетерпген материјал, кпји је при свакпдневним 
услпвима углавнпм у шврстпм стаоу, а настају кап резултат шпвекпвпг живљеоа и 
рада у кући- стану, на раднпм месту, на јавнпј ппврщини. 
Некпнтрплисанп пдлагаое шврстипг птпада, на неуређеним ппврщинама тзв. 
сметлищтима, представља један пд највећих извпра загађеоа живптне средине 
(впде, земљищта, ваздуха) и ппаснпст пп здравље живих прганизама. 
Сакупљаое птпада и трансппрт у смислу распплпживе ппреме пбавља се пскудним 
впзним паркпм. Прпсешан брпј кприсника пп впзилу ппказује да је капацитет у 
ппгледу брпја впзила адекватан за тренутни нивп ппкривенпсти услугама. 
Међутим, већина впзила за сакупљаое птпада је застарела, у недпвпљнпм брпју 
заступљена и пптребна је оихпва замена. 
Недпстају кпнтејнери и канте, кап и специјални судпви за сепарацију секундарних 
сирпвина, за пптребе ппкривенпсти целпкупне теритприје ппщтине Коажевац. 
Коажевац је у свпјим стратещким планпвима изразип пптребу за дпдатним 
кпнтејнерима, кантама и впзилима за сакупљаое птпада. 
Укупан степен ппкривенпсти на теритприји ппщтине је пкп 90%. Задоих пар гпдина 
перманентнп се ради на укљушиваоу руралних пбласти у прганизпвани пдвпз 
птпада и уклаоаоу и рекултивацији дивљих деппнија нарпшитп у пвим пбластима. 
Цене услуга су дпвпљне за прпсту репрпдукцију али не и за набавку нпве ппреме и 
впзила. За куппвину нпвих впзила, кпнтејнера и пстале ппреме неппхпдна су 
средства ппщтине, дпнације и делпм кредити. Треба наппменути и да је 
екпнпмска, пднпснп куппвна мпћ кприсника услуга јакп ниска. На жалпст, 
дугпгпдищоа пракса пнемпгућава фпрмираое екпнпмских цена свих кпмуналних 
услуга, па и услуга сакупљаоа, пдвпжеоа, третмана и деппнпваоа птпада. 
Сакупљени птпад се трансппртује аутп- смећарима и аутп- ппдизашима дп лпкалне 
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кпмуналне деппније уствари сметлищта где се пдлаже без претхпднпг третмана, 
кплишина дпвеженпг птпада се евидентира на пснпву запремине кприснпг 
прпстпра щтп даје прилишнп неппуздане ппдатке. Карактеристишнп за највећи брпј 
ппщтина у Републици Србији је да на кпмуналним деппнијама, ппред псталих 
недпстајућих садржаја, недпстају и кплске ваге тј. не врщи се никаквп мереое 
кплишине птпада кпје се сакупља и деппнује. Утврђиваое састава и кплишине 
птпада се базира искљушивп на субјективним прпценама лица из ппщтинске управе 
и ЈКП-а укљушених у управљаое птпадпм. Пптребнп је мерити тежину птпада 
имајући у виду да је пбрашун, углавнпм, у тежинским јединицама. Прпцене 
кплишина и састава птпада пд стране представника ЈКП-а су шестп непрецизне и 
збпг мещаоа масених и запреминских прпцената, кпји се кпристе при 
прерашунаваоу кплишина птпада из запремина у тежину и пбратнп. 
Деппнија– ташније сметлищте "Луг" већ дуги низ гпдина представља највећи 
екплпщки ризик ппщтине Коажевац. Ппшетак реализације прпјекта санације, 
затвараоа и рекултивације сметлищта би знашип и ппшетак управљаоа птпада на 
нашин кпји у најмаопј мери загађује живптну средину.  
Псим неједнакп заступљене рециклаже ппјединих врста птпада и деппнпваоа 
птпада, у ппщтини Коажевац нису заступљени неки други видпви третмана птпада, 
кап щтп је кпмппстираое, инсинерација и др. Јединп је шестп присутнп 
некпнтрплисанп спаљиваое птпада, нарпшитп прганскпг ппрекла у сепским МК 
(сувп лищће, граое…), паљеое оива накпн жетве иакп је забраоенп, щтп дпвпди 
дп шестих ппжара и унищтаваоа живптне средине јер се не предузимају прпписане 
казнене мере. 
Ппступаое са амбалажним птпадпм. На теритприји ппщтине Коажевац 
ппстављенп је 80 кпнтејнера пд кпјих 60 на теритприји Коажевца а 20 у селима за 
пдлагаое ПЕТ амбалаже, а у тпку 2012. гпдине се планира увећаое за 10 
рециклажних двприщта кпја ппдразумевају мрежасти кпнтејнер за пдлагаое ПЕТ 
амбалаже, кап и пластишни кпнтејнер за пдлагаое МЕТ амбалаже, стаклп и 
птпадни картпн и папир. 
У јуну месецу 2011. гпдине је пптписан угпвпр п прпдаји прикупљене Пет амбалаже 
са Привредним друщтвпм „Денипет“ ДПП из Мерпщине, кпје ппседује дпзвплу за 
складищтеое, третман и пдлагаое птпада. 
Ппшеткпм 2012. гпдине планира се пптписиваое угпвпра и ппшетак сарадое са 
прганизацијпм Секппак или Екпстарпак– пператерпм система за управљаое 
амбалажним птпадпм. 
Какп је амбалажни птпад најинтересантнији са станпвищта рециклаже птпада, у 
нареднпм перипду се планира рещаваое и других врста амбалажнипг птпада. 
Ппступаое са индустријским птпадпм. Велики деп птпада у Коажевцу се 
генерище изван дпмаћинстава. Пвај птпад је упбишајенп разлишитпг састава пд 
кућнпг птпада, а индустријски, зависнп пд типа индустрије мпже садржати и 
ппасне материје. 
Препвлађујући метпд третмана индустријскпг птпада је привременп складищтеое 
унутар кпмплекса генератпра или деппнпваое на лпкалним деппнијама, без 
евиденције и кпнтрпле. Ппасан индустријски птпад се пдлаже на местима у склппу 
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ппстрпјеоа, а препстали деп се пдлаже са кпмуналним шврстим птпадпм на 
градскпм сметлищту. Главне метпде ппступаоа са ппасним птпадпм су 
складищтеое и пдлагаое. Предузећа кпја генерищу ппасан птпад, шестп га пдлажу 
на сппственим складищтима унутар предузећа и нису дпступни ппдаци п истпм. На 
већини таквих места прекпрашен је капацитет и не задпвпљавају захтеве 
наципналнпг закпнпдавства п птпаду, а у складу са Правилникпм п нашину 
ппступаоа са птпацима кпји имају свпјства ппасних материја (“Сл. Гласник РС”, бр. 
12/95), кпји уређује нашин ппступаоа са ппјединим птпацима кпји имају свпјствп 
ппасних материја. 
Предузећа индустрије управљају сппственим деппнијама и не впде ташну 
евиденцију п запремини ствпренпг птпада, билп да је у питаоу садащоа 
прпизвпдоа или евиденција прпизвпдое птпада из прпщлпсти. Нагпмилани птпад 
представља претоу пкплини и збпг тпга се пвај прпблем мпра щтп хитније рещити. 
На пснпву ппдатака дпбијених спрпведеним истраживаоима на терену, у већини 
слушајева ппступаое са индустријским птпадпм у Коажевцу није адекватнп, нити је 
у складу са закпнским захтевима. С друге стране, у Србији не ппстпји деппнија или 
трајнп складищте ппаснпг птпада кпје се декларище кап сталнп пдлагалищте 
ппаснпг птпада и кпје задпвпљава пснпвне критеријуме безбеднпг пдлагаоа. 
Велики брпј малих предузећа кпји генерищу ппасан птпад имају пзбиљне 
прпблеме услед недпстатка регипналне инфраструктуре за оегпв третман. 
У неппасан индустријски птпад кпји се генерище у Коажевцу и регипну спада 
метал кпји се углавнпм пдваја пд псталпг птпада и рециклира, птпад из псталих 
индустријских пбјеката кпји се не кпристи ппнпвп углавнпм заврщава на градским 
деппнијама, птпадни папир и картпн кпји се сакупља исппрушује се рециклерима 
папира. 
Селекција пластике, пластишне фплије и ПЕТ амбалаже се врщи у знатнпј мери пд 
стране ЈКП-а и такп сакупљена ПЕТ амбалажа исппрушује се пткупљивашима у 
складу са ппсебним угпвприма.  
Ппсебни тпкпви птпада: Дуги низ гпдина у Републици Србији није ппстпјап 
прганизпван систем сакупљаоа кприщћених акумулатпра, батерија, електрпнске 
ппреме, кап ни ислужених впзила такп да се нису кпристили кап секундарне 
сирпвине већ се пдлагали некпнтрплисанп на дивљим деппнијама где су их 
непрганизпванп, прикупљала физишка лица. Усвајаоем закпнских пдредби кпје 
регулищу управљаое птпадпм у 2009. гпдини ствара се пквир за ппкретаое 
рециклаже ппсебних тпкпва птпада. 
Електрпнски и електрични птпад. Сакупљаоем и третманпм ппсебних тпкпва 
птпада углавнпм се баве приватна предузећа, специјализпваних за третман 
пдређених врста птпада такп да се и у слушају ппщтине Коажевац планира 
сакупљаое те врсте, али ппстпје нагпвещтаји и за сакупљаое батерија и 
акумулатпра, птпаднпг мащинскпг уља. Планирана је акција сакупљаоа два пута 
гпдищое. 
Грађевински птпад. Инертни птпад представља велики прпблем у ппщтини 
Коажевац збпг настајаоа дивљих деппнија. Велики деп инертнпг птпада 
представља птпад пд рущеоа и земља кпја настаје при разлишитим грађевинским 
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радпвима и пвај птпад мпже да има упптребну вреднпст укпликп се адекватнп 
пдвпји. Пдвајаоем интернпг птпада мпгу се дпбити грађевински материјали кпји 
се даље мпгу рециклирати и упптребљавати за дпбијаое бетпна, кпристити кап 
ппдлпга при асфалтираоу путева, а птпаднп дрвп се даље мпже кпристити за 
дпбијаое палета и брикета за грејаое.  
Отпадне гуме. Представљају знашајан екплпщки прпблем, пре свега збпг 
шиоенице да разградоа једне гуме у прирпди траје шак 150 гпдина. Велика 
индустријска ппстрпјеоа и трансппртна предузећа кпји генерищу птпадне гуме у 
прпцесу ремпнта впзила имају сппствен, интерни, нашин пдлагаоа кпји је ван сваке 
кпнтрпле, такп да маои генератпри птпадних гума исте пдлажу на дивљим 
деппнијама.  
Отпаднп уље. Кпристи се велики брпј врста уља у разлишите сврхе, па се кап 
ппследица ствара велика кплишина птпаднпг уља, кпје је ппасан птпад. На жалпст, 
не ппстпји прецизна евиденција генерисаних кплишина и врста насталих птпадних 
уља у индустријама. Дпсадащоа пракса је да се птпадна уља привременп 
складищте на лпкацији индустријскпг ппстрпјеоа, с пбзирпм да закпнпм није билп 
регулисанп, дпк се пдређене кплишине уступају другим предузећима за 
ппдмазиваое или у неке друге сврхе.  
ПЦБ птпад. Такпђе не ппстпји ни евиденција п кплишинама ПЦБ птпада. 
Флупрпсцентне цеви са живпм заврщавају у кпмуналнпм птпаду, тј. на градским 
деппнијама иакп су ппасан птпад. 
Отпад анималнпг ппрекла. У Коажевцу не ппстпје адекватна ппстрпјеоа за 
третман пве врсте птпада. Птпад живптиоскпг ппрекла кпји настаје у месарама и у 
пбјектима за прпцесуираое хране се пдлаже на сметлищту. Инаше, на гптпвп свим 
дивљим деппнијама упшени су пстаци угинулих и башених живптиоа и трагпви 
пстатака пд клаоа стпке. Планира се увпђеое система нещкпдљивпг уклаоаоа 
птпада. 
Ппщтина Коажевац закљушила је Сппразум п заједнишкпј реализацији прпјекта 
„Систем нещкпдљивпг уклаоаоа птпада живптиоскпг ппрекла у 4 ппщтине у 
Србији“ у пквиру кпга заједнп са градпвима Ужице и Смедеревп и ппщтинпм Нпви 
Кнежевац ушествује у реализацији напред наведенпг прпјекта кпјим ће се 
изградити  лпкални пперативни и прпцедурални капацитети за управљаое 
живптиоским птпадпм. 
Иакп не спада у кланишни птпад, кап ппсебан птпад издваја се птпад из млекара, 
збпг свпјих микрпбиплпщких карактеристика. П пвпм птпаду такпђе нема 
дпвпљних и ппузданих ппдатака. Пвај птпад се мпра издвпјити, неутрализпвати и 
ппсебнп третирати. Пптребне мере за третман пвпг птпада мпрају се дати у пквиру 
ппсебне студије - плана управљаоа индустријским птпадпм, накпн изврщених 
детаљних анализа. 
Медицински птпад. У укупнпм загађеоу живптне средине медицински птпад не 
заузима велики деп, али је пн пптенцијалнп међу најппаснијим врстама птпада, јер 
мпже да дпведе дп зараза и трпваоа. Дпнацијпм Еврппске уније прекп Еврппске 
агенције за рекпнструкцију Министарствп здравља 2008. гпдине дпделилп је 
Здравственпм центру Коажевац, систем за стерилизацију инфективнпг 
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медицинскпг птпада укљушујући и дрпбилицу за уситоаваое стерилисанпг птпада, 
кап и специјалнп наменскп впзилп за трансппрт инфективнпг медицинскпг птпада. 
Аутпклав за стерилизацију инфективнпг медицинскпг птпада и дрпбилица за птпад 
смещтени су у наменскпм пбјекту здравственпг центра. Прпцеспм стерилизације 
инфективни птпад се превпди у неппасни- кпмунални птпад кпји јавнп кпмуналнп 
предузеће "Стандард" пдвпзи на деппнију. 
Кадар за управљаое медицинским птпадпм у Здравственим центрима пбушен је за 
примену пснпвних принципа раздвајаоа медицинскпг птпада, пбележаваоа 
упакпванпг птпада и третмана истпг. 
Третман птпада пбухвата физишке, хемијске и друге прпцесе кпји меоају птпад са 
циљем уклаоаоа ппасних карактеристика птпада и смаоуоу оегпву запремину, 
да би се плакщалп управљаое птпадпм и пмпгућилп оегпвп ефикаснп 
збриоаваое, без щтетних ппследица пп здравље људи и угрпжаваоа живптне 
средине. 
Третман птпада шине активнпсти стерилизације птпада и дрпбљеоа стерилисанпг 
птпада. Стерилизација је физишки третман птпада, парпм ппд притискпм у 
стерилизатпру (аутпклаву), ради дезинфекције, уклаоаоа ппасних свпјстава 
птпада. 
Дрпбљеое је такпђе физишки третман стерилисанпг птпада, уситоаваоем истпг у 
дрпбилици (мащина за млевеое), ради смаоеоа оегпве запремине и лакщег 
даљег управљаоа истим. 
Третман птпада се врщи у ппстрпјеоу за управљаое инфективним медицинским 
птпадпм. Ппстрпјеое ппседује све технишке кпмппненте и технишка рещеоа, кпја 
пмпгућавју ефикасан третман птпада (стерилизатпре, дрпбилице, кпнтејнере за 
трансппрт и третман птпада, амбалажу). 
Третиранпм птпаду пптпунп су уклпоене оегпве ппасне карактеристике, те се 
вище не сматра инфективним медицинским птпадпм. Сматра се кпмуналним 
птпадпм, те се у складу с тим, с оим управља кап и са кпмуналним птпадпм. 
Ппступаое са фармацеутским птпадпм: Третман фармацеутскпг птпада врщи се 
самп у ппстрпјеоима кпја имају дпзвплу за третман ппаснпг птпада.  

2.2.3. Нашин скупљаоа птпада 

Теритприја ппщтине Коажевац (градскп ппдрушје) је, са аспекта сакупљаоа птпада, 
ппдељенп је на репне. У зависнпсти пд зпна станпваоа тј.ппсуда за пдлагаое 
птпада кпје се у тим зпнама углавнпм примеоују, разликују се две групе репна: 

 репни за сакупљаое птпада у кантама и 

 репни за сакупљаое птпада у кпнтејнерима. 
Прва група је за кприснике кпји кпмунални птпад пдлажу у кантама (запремине пд 
80 – 120 литара). Услуга пдвпза птпада кпд пвих кприсника врщи се једнпм 
недељнп. У репну за сакупљаое птпада кантама извпз се врщи специјалним 
впзилпм „аутпсмећарпм“ и екиппм пд 4 изврщипца пд кпјих је један впзаш. Птпад 
са пва два репна није претхпднп селектпван, псим кпд категприје правних лица где 
ппстпји делимишна селекција птпада, и на местима где је збпг кплективнпг 
станпваоа ппстављен кпнтејнер за ПЕТ амбалажу у тпм делу. 
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Кприсницима кпји за пдлагаое кпмуналнпг птпада кпристе кпнтејнере (запремине 
1,1m³), услуга пдвпза птпада врщи се једнпм недељнп. Репни за кпнтејнере 
ппкривени су впзилима кпји извпзе смеће и кпд кприсника индивидуалних 
дпмаћинства. 
Екипе кпје раде на пдвпзу птпада раде пп 8 сати дневнп изузев субпте и недеље. 
Ради се пд 6.30 ујутру дп 14.30 ппппдне, у слушају већег пбима радници на 
сакупљаоу раде у ппппдневнпј смени. 
Кпмунални шврсти птпад сакупља се предвиђенпм динамикпм (пд свакпдневнпг дп 
сакупљаоа једнпм седмишнп) из кпнтејнера са јавних ппврщина и из 
нетипизираних судпва из дпмаћинстава у зпнама индивидуалнпг станпваоа. 
Систем сакупљаоа птпада не услпвљава кприснике да врще раздвајаое птпада на 
месту настајаоа. 
ЈКП „Стандард“ (на пснпву евиденције из 2010. гпдине) прикупља птпад из 
дпмаћинстава из урбанпг дела путем (Табела 5):  
 
                Табела 5. 

Ппрема за прикупљаое птпада Брпј 

Кпмунални кпнтејнери пд 5 м3 46 

Кпнтејнери пд 1.1 м3 37 

Канте 3200 
 
Пве ппсуде су у власнищтву грађана и предузећа. У власнищтву ЈКП-а је 7 
птвпрених кпнтејнера пд 5 м³.  
Из средстава Акције „Пшистимп Србију“, набављенп је 86 кпнтејнери пд 1.1 м3 , 14 
кпнтејнера пд 5 м3 .Из бучетскпг фпнда пбезбеђенп је и 40 кпнтејнера за ПЕТ 
амбалажу (пд кпјих 20 птвпрених мрежастих и 20 затвпрених мрежастих). 
У руралнпм делу теритприје ппшелп се са ппстављаоем кпнтејнера запремине 1.1 
м³ кпји се перипдишнп празне у складу са репнизацијпм и планпм ЈКП-а. 
Паралелнп са укљушиваоем села, радилп се и на шищћеоу дивљих деппнија, такп 
да су резултати тих активнпсти шистија живптна средина и дпступна кпмунална 
услуга прганизпванпг сакупљаоа и трансппрта птпада. 
Ппред сакупљаоа кпмуналнпг птпада, на ппјединим лпкацијама, углавнпм у 
централнпм градскпм ппдрушју, ппстављенп је 40 типских кпнтејнера за ПЕТ 
амбалажу. Пд укупнп 40 кпнтејнера 20 је ппставлјенп у урбанпм делу ппщтине а 20 
у селима. 

2.2.4 Цена услуга 

Цена услуга редпвнпг пдвпза птпада се пбрашунава пп квадратнпм метру стамбене 
ппврщине и индустријске ппврщине у складу са динамикпм изнпщеоа птпада и 
категпризацијпм (Табела 6). 
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       Табела 6. 

Ред. 
бр. 

Врста прпизвпда и услуга п групе 
пптрпщаша 

Јед.мере Цена Ппрез 8% 
Укупна 

цена 

  Изнпщеое и деппнпваое смећа         

1.  За грађане м² 3,89 0,31 4,20 

2.  За привреду м² 9,06 0,72 9,78 

3. За устанпве м² 6,04 0,48 6,52 

4. Пп кпнтејнеру кпм 2.104,00 168,32 2.272,32 

5. За кприснике из привреде кпји 
смеће извпзе сппственим впзилима 
(пп кпнтејнеру) 

кпм 764,38 61,15 825,53 

6. Извпз смећа са бензинских пумпи 
(пп пбјекту) месешнп 3.445,00 275,60 3.720,60 

7. Изнпщеое и деппнпваое смећа из 
кипска (пп кипску) месешнп 783,96 62,72 846,68 

 

2.2.5. Распплпжива механизација 

Впзила кпја ЈКП кпристи у свпм свакпдневнпм раду или ппвременп дата су у 
наставку текста табеларнп (Табела 7): 
 
                 Табела 7. 

Ппрема за трансппрт птпада Брпј впзила 

Аутпсмећар (рптппрес) 2 

Аутпппдизаш 2 

Булдпзер  1 

 

2.2.6. Дивље деппније и акција „Пшистимп Србију“ 

Вепма изражен прпблем представља и велики брпј „нелегалних деппнија- 
сметлищта“ у периферним делпвима града, на прилазним путевима и у сепским 
насељима, али и у сампм центру града. Напприма лпкалне управе и ЈКП „Стандард“ 
ппстпјеће дивље деппније се перипдишнп шисте. 
Катастар дивљих деппнија, кпји је израђен у 2009. гпдини, је ппказап да деппније 
настају какп у центру, такп и на периферији града. 

На пснпву усппстављене базе ппдатака п неуређеним (дивљим) деппнијама на 
теритприји ппщтине Коажевац, мпже се закљушити да је кплишина птпада 
заступљена на целпкупнпј теритприји ппщтине, пп прпцени 6.316,97т.  

Упшава се да је маса птпада заступљена на дивљим сметлищтима ппщтине 
Коажевац приближнп једнака кплишини птпада кпју кпмуналнп предузеће сакупи у 
коажевашкпј ппщтини у тпку целе гпдине. 
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Пву кплишину треба ппсматрати услпвнп, с пбзирпм на верпватнпћу грещке при 
прпцени велишина дивљих деппнија и на шиоеницу да је знашајан деп дивљих 
деппнија пстап нерегистрпван или је скпращоим акцијама уклпоен са лпкација 
кпје су и даље излпжене ризику ппнпвнпг засипаоа пд стране једнпг дела 
станпвнищтва. 
Улпжени су наппри да се брпј деппнија – кпјих је билп знатнп редукује. Међутим 
без укљушиваоа лпкалне заједнице у превенцији ппнпвнпг ствараоа дивљих 
деппнија дплази дп изпстајаоа правих резултата. Велики прпблем јесу дивље 
деппније у рубним насељима и селима кпја нису пбухваћена услугпм сакупљаоа 
птпада. На оима је, тпкпм дужег перипда, талпжена велика кплишина птпада такп 
да у већпј мери загађују живптну средину и нису самп визуелни, већ и санитарнп – 
хигијенски прпблем кпји утише на квалитит живпта и здравље људи. Улпжен је 
велики наппр да се пвакве дивље деппније пшисте, а паралелнп са шищћеоем, 
дплазилп је дп укљушиваоа села у систем прганизпванпг сакупљаоа птпада и 
знатнпг ппвећаоа ппкривенпсти теритприје. 

2.2.7. Резиме ппстпјећег стаоа управљаоа птпадпм 

Дуги низ гпдина уназад, генератпри птпада у Коажевцу су били принуђени да 
прпналазе најбезбплнија рещеоа пп оих, кпја нису у складу са технишким, нити 
нпрмама защтите живптне средине и тп пдлагаоем на привремена пдлагалищта 
углавнпм у кругу предузећа и тп врлп шестп на неадекватан нашин (пластишна и 
метална бурад, пластишне вреће, бетпнски платпи шестп без надстрещнице, разне 
неадекватне бетпнске или друге касете, резервпари). 
Ппстпје велике кплишине раније ствпренпг птпада, кпји није ускладищтен и 
пбезбеђен на адекватан нашин такп да се мпра хитнп рещавати пвај прпблем. 
Усвајаоем закпнских мера кпје дефинищу управљаое ппсебним тпкпвима птпада, 
дпщлп је дп брзпг развпја инфраструктуре, такп да се у Коажевцу буквалнп из дана 
у дан ситуација меоа. Вище предузећа је у прпцесу дпбијаоа дпзвпла и изградое 
ппстрпјеоа за третман разлишитих врста птпада, такп да се, у планскпм перипду 
кпји ппкрива Лпкални план пшекује усппстављаое управљаоа птпадпм кпје се 
базира на наципналним и еврппским стандардима и кпји има минималан утицај на 
живптну средину. 
Закљушна пцена стаоа управљаоа птпадпм. 
На пснпву свега наведенпг, мпже се пценити да је ппстпјеће стаое у пбласти 
управљаоа птпадпм у Коажевцу незадпвпљавајуће из следећих разлпга: 

 биланс кплишина и састава кпмуналнпг птпада нису дпвпљнп прецизни 
ппстпји прпблем прпгнпза кплишина щтп мпже изазвати тещкпће у планираоу 
капацитета, 

 кпмунална накнада и цена услуге сакупљаоа и трансппрта није дпвпљна за 
ппкриваое трпщкпва, 

 нема ефикасних инструмената за ппдстицаое смаоиваоа настајаоа птпада 
кап припритета у хијерархији управљаоа птпадпм, 

 некпнтрплисана– дивља пдлагалищта деградирају прирпду, а шестп 
кпнтаминирају земљищте, впду и ваздух, 
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 не ппстпји развијен систем за пдвпјенп прикупљаое рециклабилнпг птпада 

 не ппстпји пдвпјени систем за сакупљаое ппаснпг птпада кпји прпизвпди 
индустрија (за медицински је нашелнп уведен). 

Најважнији разлпзи за тп су: 

 недпстатак средстава за унапређеое рада ЈКП, щтп утише на недпвпљан брпј 
впзила, застарелпст впзнпг парка и друге механизације и птежава ппкриваое 
теритприје целе теритприје, 

 недпстатак надзпра над тпкпвима птпада, садржајем пдлпженпг птпада и 
некпнтрплисанпг пдлагаоа ппаснпг птпада, 

 неразумеваое знашаја правилнпг третмана птпада и недпстатак свести п 
защтити живптне средине кпд грађана, 

 неппстпјаое навике, праксе и инфраструктуре пдвпјенпг сакупљаоа птпада, 

 неппстпјаое лпкације за сакупљаое ппаснпг птпада. 
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3. ПЛАНИРАОЕ УПРАВЉАОА КПМУНАЛНИМ ПТПАДПМ У ППЩТИНИ КОАЖЕВАЦ 

3.1. ПРИСТУП РЕГИПНАЛИЗАЦИЈИ 

Да би се задпвпљили циљеви дефинисани Наципналнпм стратегијпм за управљаое 
птпадпм пптребнп је усппстављаое пптпунп нпвпг система управљаоа птпадпм у 
ппщтинама бпрскпг и зајешарскпг управнпг пкруга- Регипна, кпји ппдразумевају 
нпву прганизацију, изградоу нпвих ппстрпјеоа, и пптпунп нпви кпнцепт 
сакупљаоа и трансппрта уз пбавезнп увпђеое издвајаоа кприсних кпмппненти.  

3.1.1. Фпрмираое регипна  

Према Наципналнпј стратегији управљаоа птпадпм у Републици Србији усвпјенпј 
2003. и Закпну п управљаоа птпадпм усвпјенпм 2009. гпдине кап најпптималније 
рещеое за пдлагаое птпада предлаже се фпрмираое регипналних санитарних 
деппнија кпје ће пбухватати пкп 200.000 станпвника. У тпм смислу ппщтина Зајешар 
је јпщ пре пет гпдина, имајући у виду централни пплпжај у Тимпшкпм регипну, 
приступила прелиминарнпј анализи пптенцијалних лпкација за изградоу 
Регипналне деппније на свпјпј теритприји, са циљем щтп бржег и реалнијег 
дпгпвпра и прганизпваоа ппщтина Тимпшке крајине у реализацији Наципналне 
стратегије и усппстављаоа регипналнпг система управљаоа птпадпм. Анализирана 
је следећа ппстпјећа дпкументација:  

 Измене и дппуне Генералнпг плана Зајешара из 2000. урађенпг пд ЈП 
Прпстпр; 

 Предлпг ппщтинске Кпмисије за пдређиваое лпкације градске деппније у 
Зајешару из 1994; 

 План управљаоа птпадпм на теритприји ппщтине Зајешар урађен децембра 
2004. пд стране Уније екплпга, Бепград, ''Греенлимес'', Центра за хазард и 
екплпщки меначмент; 

 Ситуаципни план ппстпјеће кпмуналне деппније ''Халпвп'' урађен децембра 
2004. пд стране Гепдетскпг Бирпа ''Геппрпјект'', Зајешар; 

 Екплпщка студија деппније ''Халпвп'' урађена у децембру 2004. пд стране 
Института Кирилп Савић, Бепград; 

 Главни прпјекат санације и ремедијације деппније ''Халпвп'', из децембра 
2004; 

 Пдлука СП Зајешар пд 4. пктпбра 2006, п усвајаоу предлпга струшне кпмисије 
да лпкација санитарне деппније буде ’’Халпвп 2’’, КП Халпвп. 

 Сппразум п заједнишкпј изградои и кприщћеоу санитарне деппније на 
лпкацији ’’Халпвп 2’’, КП Халпвп, Зајешар и п псниваоу Пдбпра за 
кппрдинацију сарадое, пптписан 25. априла 2007 пд стране свих ппщтина 
ушесница регипна псим Мајданпека: Зајешар, Коажевац, Спкпбаоа, 
Бпљевац, Зајешар, Негптин и Кладпвп.  

Крајем 2005.гпдине Канцеларија прпграма за ппмпћ ппщтинама истпшне Србије 
(ПППИС) ппкренула је активнпсти у свим ппщтинама пкп дпгпвпра пднпснп 
кпнсензуса за фпрмираое једне Регипналне деппније за ппщтине Бпрскпг и 
Зајешарскпг управнпг пкруга. У јануару 2006. на заједнишкпм састанку Савета 
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Бпрскпг и Зајешарскпг управнпг пкруга, ппщтина Зајешар је дпставила предлпг 
лпкације за регипналну деппнију ''Халпвп 2''. Других предлпга није билп па је 
септембра 2006. урађена струшна верификација лпкације и 4. пктпбра 2006. је 
дпбијена скупщтинска сагласнпст за лпкацију регипналне деппније ''Халпвп 2'' у 
ппщтини Зајешар. Пдлуке 6 скупщтина ппщтина: Коажевац, Спкпбаоа, Бпљевац, 
Зајешар, Негптин и Кладпвп су дпнете тпкпм 2007 гпдине.  2006. гпдине је дппуоен 
и Ситуаципни план лпкације Халпвп и пптписан Сппразум п намерама за 
усппстављаое регипналне сарадое управљаоа кпмуналним шврстим птпадпм у 
Бпрскпм и Зајешарскпм управнпм пкругу и дпбијена сагласнпст свих скупщтина 
ппщтина пптписница. Фпрмиранп је Регипналнп кппрдинаципнп телп за 
управљаое кпмуналним шврстим птпадпм у Бпрскпм и Зајешарскпм управнпм 
пкругу (кпје шине председници ппщтина пптписница Сппразума, нашелници пба 
пкруга, представник Министрства науке тј. Управе за защтиту живптне средине и 
СКГП). 
У складу са смерницама Наципналне стратегије ппщтине Зајешарскпг (све ппщтине: 
Бпљевац, Зајешар, Коажевац и Спкпбаоа) и Бпрскпг пкруга (самп Бпр, Кладпвп и 
Негптин, дпк Мајданпек није) су 25. априла 2007. пптписале Сппразум п 
заједнишкпј изградои и кприщћеоу санитарне деппније на лпкацији ’’Халпвп 2’’, 
КП Халпвп, Зајешар и п псниваоу Пдбпра за кппрдинацију сарадое. Тиме су 
ппщтине пптписнице Зајешар (65.969), Бпљевац (15.849), Коажевац (37.172), 
Спкпбаоа (18.571), Негптин (43.418), Бпр (55.817) и Кладпвп (23.613), ствприле 
Тимпшки регипн за управљаое птпадпм кпји има вище пд 200.000 станпвника 
(ташнп 260.409) и самим тим задпвпљиле први и пснпвни услпв за фпрмираое 
једнпг таквпг Регипна за управљаое кпмуналним птпадпм.  
У међувремену, 21. јула 2009, ппщтина Спкпбаоа је дпнела пдлуку да приступа 
Нищкпм регипну, пдлука брпј 011-20/2009, пбављенп у Службенпм листу ппщтине 
Спкпбаоа - брпј 14 пд 22. јула 2009., такп да је садащои укупан брпј Тимпшкпг 
регипна 241.838, заједнп са ппщтинпм Мајданпек кпја јпщ увек није дпнела пдлуку 
п приступаоу пвпм регипну, али је пвим планпм пбухваћена јер се предппставља 
да ће се придржити пвпм регипну Бпљевац, Кладпвп, Мајданпек, Негптин и 
Коажевац и град Зајешар.  
Укупан брпј станпвника кпји живе у пвпм ппдрушју изнпси 265.541, према 
ппдацима са ппписа станпвнищтва из 2002. гпдине, щтп шини пкп 3,8% пд укупнпг 
брпја станпвника Србије. 
План регипналнпг удруживаоа при управљаоу птпадпм, се фпкусира на следеће 
сегменте: 

 Псигураое институципналних рефпрми - предуслпв за усппстављаое 
регипналнпг система управљаоа птпадпм, 

 Ппстепенп усппстављаое регипналнпг система за управљаое птпадпм, 

 Пбезбеђеое прганизпванпг сакупљаоа птпада на целпј теритприји регипна, 

 Пбезбеђеое прганизпванпг разврставаоа и трансппрта рециклабилнпг 
птпада, 

 Пбезбеђеое прганизпванпг разврставаоа и трансппрта ппаснпг птпада из 
дпмаћинстава, 
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 Пбезбеђеое прганизпванпг разврставаоа индустријскпг и медицинскпг 
птпада на ппасан и неппасан птпад и пбезбеђеое даљег третмана и 
трансппрта ппаснпг птпада, 

 Изградоа свих елемената будућег Регипналнпг центра, укљушујући 
региналну санитарну деппнију, ппстрпјеое за селекцију птпада, систем за 
кпмппстираое птпада, ппстрпјеое за искприщћеое птпада у енергетске 
сврхе, трансфер станице, рециклажна двприщта, ппстрпјеое за рециклажу 
грађевинскпг птпада, и др., 

 Санација свих градских и дивљих сметлищта на екплпщки прихватљив нашин 
и ппступнп затвараое истих, 

 Пбезбеђеое свих пптребних дпзвпла за врщеое делатнпсти у пбласти 
управљаое птпадпм, 

 Пбезбеђеое инструмента плаћаоа услуга у пбласти управљаоа птпадпм, 

 Пбезбеђеое финансираоа управљаоа птпадпм, 

 Пбезбеђеое надзпра и праћеоа планираних активнпсти и мера, 

 Развијаое јавне свести п пдгпвпрнпм ппступаоу са птпадпм, укљушујући и 
едукацију јавнпсти п пптреби сепарације птпада и рециклаже. 

3.1.2. Предлпг прганизаципне структуре система управљаоа птпадпм  

Сакупљаое птпада у ппщтинама регипна сада је ппверенп Јавним кпмуналним 
предузећима пснпваним пд стране ппщтинских пргана. 

Велике међуспбне удаљенпсти ппщтина, пднпснп насеља са највећим брпјем 
станпвника узрпкују пптребу за изградопм 6 трансфер станица са рециклажним 
двприщтима на кпјима ће се врщити претпвар птпада из впзила маое запремене у 
впзила веће запремине у циљу смаоеоа трпщкпва трансппрта.  
Предлпзи прганизаципне структуре управљаоа кпмуналним птпадпм у регипну 
Тимпка у граду Зајешар и ппщтинама Бпљевац, Бпр, Кладпвп, Мајданапек, Негптин 
и Коажевац, заснива се на идеји да скупљаое птпада и трансппрт дп трансфер 
станице, а у слушају Зејешара дп Регипналне деппније, пстаје у надлежнпсти 
ппщтина, пднпснп ппщтинских кпмуналних предузећа, а да се фпрмира ппсебнп 
предузеће за деппнпваое птпада „Регипнална деппнија“, кпга би шинили 
представници ппщтина бпрскпг и зајешарскпг управнпг пкруга– Регипна, пднпснп 
кпјем би билп ппверенп управљаое регипналнпм санитарнпм деппнијпм и 
трансфер станицама. 
Активнпсти кпјима треба да се бави нпвпфпрмиранп предузеће за управљаое 
птпадпм у ппщтинама бпрскпг и зајешарскпг управнпг пкруга, треба да буду: 

 изградоа и рад нпве регипналне санитарне деппније и трансфер станица;  

 трансппрт птпада пд трансфер станице дп регипналне деппније; 

 издвајаое, сакупљаое и сепарација рециклабилнпг птпада из кпмуналнпг 
птпада; 

 припрема или прерада секундарних сирпвина и пласман на тржищту;  

 развпј и унапређеое система за рециклажу и изградоа пптребних пбјеката; 
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 развпј система за издвајаое птпадних уља, третман акумулатпра и батерија, 
третман електришне и електрпнске ппреме, третман неупптребљивих 
впзила; 

 изградоа ппстрпјеоа за кпмппстираое прганскпг птпада и/или 

 развпј система за искприщћеое птпада у енергетске сврхе (спаљиваое 
птпада, искприщћеое бипмасе кап енергетскпг пптенцијала, кприщћеое 
бипгаса за прпизвпдоу енергије, и др.);  

У циљу смаоеоа трпщкпва инвестиције предлаже се изградоа трансфер станица 
кпје ће имати самп пснпвне елементе за рад, пднпснп, неће ппседпвати 
ппстрпјеоа за сепарацију с пбзирпм на релативнп малу кплишину птпада кпја ће се 
на оима сакупљати. Птпад ће се са трансфер станица пднпсити на регипналну 
деппнију специјалним камипнима, запремине дп 30м3.  
Ппсап сакупљаоа птпада, пд дпмаћинстава, маоих привредних пбјеката, 
индустрије и других кприсника услуга, пп ппщтинама, ће кап и дп сада врщити 
лпкална кпмунална предузећа (или приватни предузетници), кпја ће за те услуге 
наплаћивати накнаду, дпк ће трансфер станицама плаћати да преузму сакупљени 
птпад. 
Финансираое ппшетне инвестиције изградое регипналне деппније и трансфер 
станица се мпже врщити сппственим капиталпм, кпмерцијалним кредитпм банке, 
акципнарским улагаоима, укљушиваоем стратещкпг партнера и на друге нашине. 
Пбзирпм на тещку финансијску ситуацију ппщтина у регипну, најверпватнија је 
ппција финансираоа укљушиваоем стратещкпг партнера. 
Важнп је нагласити, да је пвај прпјекат пд ппщтег знашаја за развпј ппщтина 
Тимпшкпг регипна, утише на унапређује нашина управљаоа птпадпм и ппвећаое 
екплпщке свести станпвника, те би држава на пснпву тпга мпгла да пбезбеди 
бесппвратну финансијску ппмпћ и да ушествује у пствариваоу пвпга прпјекта, 
ппсебнп имајући у виду тежак материјални пплпжај станпвника пвпг регипна. 
Ппције избпра нашина управљаоа нпвппснпваним предузећем у пквиру кпга 
ппслују Регипнална санитарна деппнија и щест трансфер станица заснивају се на 
две пснпвне варијанте: 

1. Варијанта 1 је да ппщтине у пптпунпсти ппделе пдгпвпрнпсти и права у 
изградои регипналне деппније са рециклажним центрпм и трансфер 
станица са рециклажним двприщтима, пдн. мпже бити ппд заједнишкпм 
управпм свих ппщтина регипна щтп мпжда представља најмаое ппвпљну 
ппцију, збпг пшекиване сппрпсти управе кпја би имала представнике свих 
ппщтина.  

2. Варијанта 2, је да град Зајешар, на шијпј теритприји ће се налазити 
регипнална деппнија преузме управу над нпвппснпваним предузећем и 
пдгпвпрнпст за пбезбеђиваое инвестиција а да релације са псталим 
ппщтинама буду на пснпву угпвпрнп-кпмерцијалних аранжмана. 

Пбе варијанте представљају такву щему где регипнална деппнија са рециклажним 
центрпм, заједнп са 6 трансфер станица и рециклажних двприщта представља 
ппсебнп правнп лице, пдвпјенп пд јавних кпмуналних предузећа. У тпм слушају 
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ппслпваое између ппщтина регипна пднпснп нпвппснпванпг предузећа и ппщтина 
билп би дефинисанп на пснпву кпмерцијалних угпвпра.  
Трећа ппција је ппвераваое нпвппснпванпг предузећа стратещкпм партнеру на 
дужи временски перипд уз пбавезу инвестираоа у целпкупнп предузуће пднпснп у 
изградоу регипналне деппније и щест трансфер станица, или укпликп би ппщтине 
пбезбедиле инвестицију, стратещки партнер би бип у пбавези да пдређени деп 
дпбити предузећа врати ппщтинама у виду смаоеоа накнаде или на неки други 
нашин. 
Израда предрашуна планираоа и изградое, прилагпђаваое лпкација, прикљушеое 
и изградоа пута, инсталација и прикљушеое на електрпдистрибутивну мрежу, 
впдпвпд, сапбраћајну инфраструктуру и пущтаое у рад регипналне деппније и 
трансфер станица зависи пд саме лпкације и услпва. 
На пснпву предвиђених, пднпснп, прпцеоених параметара, биће урађена 
финансијска анализа рада регипналне деппније и трансфер станица кпја мпже 
ппслужити кап врлп реална ппшетна инфпрмација за дпнпщеое пдлука и прпцену 
изнпса укупних инвестиција. 
Накпн дпнпщеоа пдлуке п избпру нашина и услпва рада, прганизације, 
финансираоа кап и власнишке структуре и псталих услпва, неппхпднп је урадити 
детаљну или првп претхпдну студију извпдљивпсти. Тренутнп мнпги услпви јпщ 
нису ппзнати и тп мпже утицати на исхпд прпрашуна прихпда и расхпда. 
У пракси је гптпвп немпгуће имати прецизна пшекиваоа у ппгледу будућих 
нпвшаних тпкпва прпјекта, „дпбити“ и релативне щансе за ппстизаое сигурнпг 
ппвраћаја инвестиције. 

3.1.3. Регипнална санитарна деппнија  

Ппщтине Мајданпек, Кладпвп, Бпр, Негптин, Бпљевац, Зајешар, Коажевац и 
Спкпбаоа, пптписале су 2006. гпдине Сппразум п намерама за усппстављаое 
регипналне сарадое управљаоа кпмуналним шврстим птпадпм у Бпрскпм и 
Зајешарскпм Управнпм пкругу и дпбијене су сагласнпсти скупщтина ппщтина. 
Пдабрана је лпкација, урађена је струшна верификација лпкације и дпбијена 
скупщтинска сагласнпст 7 ппщтина: Кладпвп, Бпр, Негптин, Бпљевац, Зајешар, 
Коажевац и Спкпбаоа, на лпкацију регипналне деппније "Халпвп", кпја је 
лпцирана на теритприји града Зајешара. 
Фпрмиранп је Регипналнп Кппрдинаципнп телп за управљаое кпмуналним 
шврстим птпадпм.  
Регипнална агенција за развпј истпшне Србије- РАРИС, у пквиру НИП 2008. спрпвпди 
прпјекат "Изградоа регипналне деппније Халпвп". У септембру 2008. гпдине 
пптписан је угпвпр п изради технишке дпкументације за изградоу регипналне 
деппније Халпвп, вредан 43,7 милипна динара. Угпвпр су пптписали Министарствп 
защтите живптне средине и прпстпрнпг планираоа, Град Зајешар и РАРИС са 
Факултетпм технишких наука Универзитета у Нпвпм Саду. Све ппщтине ће активнп 
ушествпвати у прикупљаоу ппдатака и пптребне дпкументације са свпјих 
теритприја. РАРИС ће кппрдинирати све активнпсти између израђиваша 
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дпкументације и ппщтина. Угпвпр пбухвата израду свих пптребних дпкумената за 
изградоу регипналне деппније:  

 Израда регипналнпг плана управљаоа кпмуналним шврстим птпадпм  

 Израда три недпстајућа ппщтинска плана управљаоа кпмуналним шврстим 
птпадпм  

 Пцена три ппстпјећа ппщтинска плана управљаоа птпадпм  

 Израда једнпг прпјекта санације, затвараоа и ремедијације ппщтинскпг 
сметлищта  

 Израда студије претхпдне пправданпсти са генералним прпјектпм  

 Израда плана детаљне регулације  

 Стратещка прпцена утицаја на живптну средину  

 Израда студије пправданпсти са идејним прпјектпм  

 Анализа утицаја на живптну средину  

 Израда главнпг прпјекта  
Рпк за израду свих пптребних дпкумената за изградоу регипналне деппније је 18 
месеци. Пшекује се да изградоа регипналне деппније птппшне 2011. гпдине. У 
нареднпм периду ппщтинама предстпји дпнпщеое пдгпварајућих Пдлука п 
пдабиру мпдела изградое и финансираоа регипналне деппније и рециклажнпг 
центра. 

3.2. ПЧЕКИВАНЕ ВРСТЕ, КПЛИЧИНЕ И ППРЕКЛП УКУПНПГ ПТПАДА 

На пснпву сагледаваоа дпсадащоег стаоа у управљаоу птпада дате су пшекиване- 
прпцеоене кплишине птпада на теритприји Ппщтине и у Регипну. 

3.2.1. Пшекиване кплишине кпмуналнпг птпада 

Пшекиване кплишине птпада планирају се за перипд у наредних 5- 10 гпдина. 
Пшекивана укупна кплишина птпада кпја се генерище у Коажевцу на пснпву 
садащое измерене кплишине (19.351 станпвника): 5.800 т/гпд. Пшекивана укупна 
кплишина птпада кпја се генерище у селима на теритприји ппщтине Коажевац 
прпцеоене кплишине (16.419 станпвника кпји су пбухваћени планпм сакупљаоа 
птпада): 5.300 т/гпд. Кплишина птпада кпја би се примарнп селектпвала и и 
трансппртпвала на рециклажу ван регипна је- прпцеоенп: 20% тј. 2.200 т/гпд. 
Кплишина птпада кпја би се трансппртпвала изван Коажевца у Зајешар на деппнију 
је 8.900 т/гпд. 
 

Табела 8. 

Укупна кплишина 
сакупљенпг 
птпада т/гпд 

Кплишина птпада кпји се 
трансппртује изван ппщтина 
и изван регипна на 
рециклажу (20% укупнпг) 
т/гпд 

Кплишина птпада кпји се 
трансппртује из Коажевца у 
Зајешар на деппнију (80% укупнп 
т/гпд 

11.100 2.200 8.900 
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3.2.2. Пшекиване - прпцеоене кплишине птпада у регипну 

Ови ппдаци су преузети из Нацрта Регипналнпг плана управљаоа птпадпм за Тимпчки регипн у 

пквиру кпга су сачиоени прпрачуни за сваку пд ппштина кпја приступа регипналнпј деппнији 

„Халпвп“ 

Птпад кпји ће бити примарнп селектпван у свих щест ппщтина у кплишини пд 3.436 
тпна гпдищое, трансппртпваће се изван ппщтина и регипна.  
Претппстављена кплишина птпада кпја се генерище у Тимпшкпм регипну је 68.750 
тпна гпдищое. Пд пве кплишине ће се трансппртпвати на деппнију Халпвп у 
Зајешару 65.314 тпна птпада гпдищое, а рециклираће се крпз примарну селекцију 
3.436 тпна птпада гпдищое. Пд 65.314 тпна гпдищое птпада кпји се впзи на 
деппнију, 47.904 тпна птпада се трансппртује из других ппщтина у Зајешар, а 17.410 
тпна гпдищое је из сампг Зајешара. 
Пд 65.314 тпна гпдищое птпада кпји се дпвезе на Регипналну деппнију из свих 
ппщтина, на линији за селекцију птпада се пдвпји 13.063 тпна гпдищое птпада 
намеоенпг рециклажи а 52.251 тпна гпдищое се деппнује. Птпад намеоен 
рециклажи напущта регипналну деппнију и пдвпзи се изван Зајешара у ппстрпјеоа 
и фабрике за рециклажу кап и примарнп селектпван птпад. 
Знаши укупна кплишина птпада кпји напущта регипн и впзи се на рециклажу изнпси 
3.436 тпна гпдищое примарнп селектпванпг птпада из свих 6 ппщтина + 13.063 
тпна гпдищое птпада селектпванпг на линији за селекцију унутар регипналне 
деппније. Сва ппстрпјеоа и фабрике за рециклажу лпцирани су изван регипна.  

 3.3. ЦИЉЕВИ КПЈЕ ТРЕБА ПСТВАРИТИ У ПРПЦЕСУ УПРАВЉАОА ПТПАДПМ 

У циљу затвараоа прпцеса управљаоа птпадпм треба урадити следеће. 

3.3.1. Превенција ствараоа птпада и редукција 

Превенција (спрешаваое) настајаоа птпада и смаоиваое кплишина птпада, 
представља сам врх у хијерархији управљаоа птпадпм, јер ће маоа кплишина 
птпада дппринети и маоим трпщкпвима у даљем прпцесу управљаоа птпадпм. 
Превенција укљушује превентивне мере за: 

 стрпгу превенцију – стрпгп спрешаваое настанка птпада крпз избегаваое 
упптребе ппасних материја, избегаваое упптребе ппјединих материјала или 
упптребе енергије у прпизвпдои, пптрпщои и дистрибуцији; 

 смаоиваое кпличине птпада на извпру настанка – смаоиваое упптребе 
тпксишних или ппасних материја, смаоиваое материјала или пптрпщое 
енергије; 

 ппнпвну упптребу прпизвпда – ппнпвна упптреба прпизвпда за исту или 
другу намену, са или без третмана. 

Смаоиваое кплишина птпада уз превентивне мере укљушује и мере управљаоа 
птпадпм: 

 рециклираое – ппнпвну упптребу птпада у прпизвпднпм прпцесу (за исту 
или другу намену), псим упптребе птпада у енергетске сврхе, 
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 упптреба у енергетске сврхе – сваки ппступак ппнпвнпг третмана птпада 
ради оегпвпг кприщћеоа у енергетске сврхе. 

За прве резултате у спрпвпђеоу мера спрешаваоа и смаоиваоа кплишина птпада 
биће пптребнп дуже и дисциплинпванп придржаваое у примени свих 
превентивних мера и мера управљаоа птпадпм.  
Превентивне мере за спрешаваое настајаоа птпада: 

 Замена сирпвина, пднпснп ппстепенп избациваое или замена материјала / 
прпизвпда кпји су неппжељни у тпкпвима птпада; 

 Замена технплпгија, пднпснп кприщћеое најбпље распплпживе 
технплпгије; 

 Рефпрмулација прпизвпда уз прпмпвисаое принципа шистије прпизвпдое у 
индустрији, уз ппдстицаое система управљаоа живптнпм срединпм (ЕМС, 
ИСП 14000), пзнашаваоа екплпщки ппвпљних прпизвпда и др ; 

 Мере дпмаћинскпг ппнащаоа уз стимулисаое куппвине екплпщки 
прихватљивих прпизвпда и уз увпђеое система кауције какп би се уместп 
пдлагаоа прпизвпди усмерили према ппнпвнпј упптреби (пример 
амбалажа); 

Једини нашин за пствариваое резултата у пвпј пбласти јесте едукација 
станпвнищтва где се указује на знашај пдређених ппступака сепарације птпада, 
истпвременп са увпђеоем реалних цена у сектпру управљаоа птпадпм.  
Пплитика редукције птпада, иницијатива, детаљни план и спрпвпђеое мера и 
активнпсти на спрешаваоу настајаоа и смаоиваоу кплишина птпада (ппсебнп 
амбалажнпг) примарнп су у надлежнпсти државе, пднпснп министарства у складу 
са Стратегијпм и Закпнпм п управљаоу птпадпм. 
Улпга ппщтине је да спрпвпди прпграме министарства, да сампсталнп прганизује и 
спрпвпди едукацију п защтити живптне средине и развија пднпс са јавнпщћу и тп 
крпз активнпсти кпмуналнпг предузећа, невладиних екплпщких удружеоа, медија 
кап и крпз систем пбразпваоа и васпитаоа. 
За разлику пд других ппција у хијерархији управљаоа птпадпм, редукција птпада 
није ппција кпја се мпже пдабрати у недпстатку других. П редукцији се мпра 
размищљати сваки пут када се дпнпси пдлука п кприщћеоу ресурса. Редукција 
мпра бити псмищљена у фази прпјектпваоа, прекп израде, пакпваоа, дп 
трансппрта и пласмана прпизвпда. Грађани такпђе треба активнп да ушествују у 
редукцији птпада куппвинпм прпизвпда са заменљивпм амбалажпм. 
Инструменти кпји укљушују прпјектпваое пре прпизвпдое, прпмене у управљаоу и 
прпцесу прпизвпдое и развпј шистијих технплпгија и безптпадних технплпгија, 
захтевају предузимаое мера на наципналнпм нивпу, али и нивпу предузећа. 
Прпјектпваое прпизвпдое пптребнп је такп запкружити да птпад у једнпм прпцесу 
прпизвпдое мпже бити сирпвина у другпј призвпдои. Предвиђа се спрешаваое 
настајаоа птпада на извпру крпз пбезбеђеое алтернатива за ппдстицаое 
дпмаћинства и привреде.  
Лпкална сампуправа треба да предузме кпраке да се минимизира птпад и да буде 
активна у прпмпцији и пбразпваоу, на пример, пбезбеђиваоем кућних 



ЛПКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППЩТИНЕ КОАЖЕВАЦ 

64 

 

кпмппстера за храну из дпмаћинства и дистрибуцијпм писанпг материјала п 
спрешаваоу настајаоа птпада.  
Активнпсти за спрешаваое настајаоа птпада и оегпвп искприщћеое: 

 Развпј тржищта за материјале кпји се мпгу рециклирати, фпрмираое берзе 
птпада за регипналне и лпкалне пптребе, у смислу ппдстицаоа пптражое за 
таквим материјалима, увпђеое нпвих прпизвпда пд рециклираних 
материјала или с ппвећаним оихпвим уделпм; 

 Ппдстицаое увпђеоа система кућнпг кпмппстираоа бип-птпада, какп 
пргански птпад не би пптерећивап кпмунални систем збриоаваоа птпада; 

 Увпђеое ппнпвнпг кприщћеоа неких врста птпада, нпр. у грађевинарству 
крпз селективне метпде рущеоа пбјекта; 

 Упптреба птпада у енергетске сврхе; 

 Предузимаое активнпсти за развијаое јавне свести кпд дпмаћинстава, 
привреде и у щкплама, кпје су ппвезане са увпдпм у нпве приступе 
управљаоу птпадпм; 

 Рад са лпкалним предузећима и прпизвпђашима ради ппдстицаоа 
прпизвпдое уз разматраое крајоих ефеката, такп да се птпад дпбијен пд 
прпизвпда мпже смаоити; 

 Усппстављаое активнпсти за спрешаваое настајаоа птпада, кампаое за 
развпј свести. 

Изузетнп знашајну улпгу за спрешаваое и смаоеое кплишина птпада имају и 
екпнпмски инструменти, на пример укљушиваое стварне цене ппступаоа са 
птпадпм у цену прпизвпда и услуга, увпђеое тарифа за разлишите ппступке и 
нашине третмана и пдлагаоа птпада, увпђеое мереоа кпмуналнпг и неппаснпг 
птада и наплата услуга на пснпву стварне кплишине птпада. 
Да би се пствариле ппзитивне прпмене у спрешаваоу настанка и смаоеоу 
кплишина птпада, пд велике је важнпсти системска едукација станпвнищтва. 
Едукација мпра бити прганизпвана, циљана и редпвна. Пптребнп је развијати свест 
щире јавнпсти п узрпшнп-ппследишнпј вези ппнащаоа заједнице и ппјединаца и 
настанка птпада. Циљ едукације је ппстепенп меоаое навика и прихватаое нпвих 
пбразаца ппнащаоа (пптрпщашкпг ппнащаоа и пднпса према живптнпј средини и 
птпаду). 

3.3.2. Ппнпвна упптреба, пднпснп ппнпвнп кприщћеое прпизвпда за исту или другу 
намену 

Накпн свих предузетих ппступака кпд прпизвпђаша– генератпра птпада у циљу 
смаоеоа кплишине птпада, настали птпад треба правилнп сакупити и пдлпжити. 
Адекватнп пдлагаое и третман птпада на извпру су пд навеће важнпсти за 
ппстизаое ппнпвнпг кприщћеоа прпизвпда за исту или другу намену. Рукпваое на 
месту настанка птпада представља изнпщеое птпада из свих врста пбјеката и 
пдлагаое у пдгпварајуће ппсуде пре прганизпванпг сакупљаоа и пднпщеоа. 
Елементи кпји се разматрају при избпру ппсуда су: тип ппсуде кпја се кпристи, 
лпкација, естетишнпст и безбеднпст пп живптну средину и здравље људи и нашин 
пднпщеоа. На тај нашин грађани сами врще спртираое ппјединих врста птпада 
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кпји се мпгу рециклирати, шиме се скраћује пут птпада дп ппнпвнпг кприщћеоа, уз 
смаоеое трпщкпва накнаднпг спртираоа и ппвећаоа квалитета рециклираних 
материјала и прпизвпда. Трпщкпви прпизвпдое и експлпатације пваквих ппсуда су 
вищи у пднпсу на кпнвенципналне, али је цеп систем исплативији. 
На пснпву Пквирне Директиве ЕУ п птпаду на деппнијама птпада је дпзвпљенп 
пдлагати самп инертни материјал кпји се вище не мпже рециклирати. Кплишина 
инертнпг птпада не сме да пређе 5% пд укупне кплишине птпада кпји се ствара. 
Ппвећаое кплишине ппнпвп кприщћенпг птпада је један пд главних циљева. Пвп 
услпвљава да ппнпвнп кприщћеое буде исплативп са технишкпг станпвищта, да 
дпдатни трпщкпви за ппнпвнп кприщћеое буду на истпм нивпу или нижи у 
ппређеоу са другим метпдама третмана птпада. Пдгпвпрнпст за ппстизаое 
циљева за сакупљаое и кприщћеое птпада, треба да буде на прпизвпђашима и 
увпзницима рпбе кпја се ставља на тржищте. Ппвећаое трпщкпва за пдлагаое 
птпада је ппдстицај за ппнпвну упптребу и минимизацију птпада. За ппвећаое 
тржищта за кприщћеоа прпизвпда за исту или другу намену, неппхпднп је: 

 примена екпнпмских инструмената за ппдстицаое кприщћеоа прпизвпда 
за исту или другу намену; 

 ппдстицаое увпђеоа нпвих технплпгија у пбласти ппнпвнпг кприщћеоа 
птпада; 

 ппдстицаое куппвине прпизвпда за ппнпвну упптребу. 
Активнпсти кпје се пднпсе на ппнпвну упптребу птпада су: 

 Псмищљаваое и извпђеое кампаоа за прпмпцију у сагласнпсти са 
наципналним активнпстима да се прпизвпђаши птпада уппзнају са развпјем 
праксе и ппдстицаоем активне улпге у ппнпвнпм кприщћеоу птпада, 

 Испитиваое нашина сакупљаоа ради утврђиваоа најппвпљнијих щема за 
сакупљаое кпмуналнпг птпада намеоенпг ппнпвнпј упптреби, 

 Развпј иницијатива за ппнпвнпг кприщћеоа неких врста птпада, нпр. У 
грађевинарству крпз селективне метпде рущеоа пбјекта, 

 Прпмпција развпја тржищта за материјале кпји се мпгу ппнпвп кпристити, 

 Спрпвпђеое анализа састава кпмуналнпг птпада, 

 Предузимаое активнпсти за развијаое јавне свести кпд дпмаћинстава, 
привреде и у щкплама, са увпдпм у нпве приступе управљаоу птпадпм; 

 Рад са лпкалним предузећима и прпизвпђашима ради ппдстицаоа ппнпвне 
упптребе, пдн. ппнпвнпг кприщћеоа прпизвпда за исту или другу намену. 

3.3.3. Увпђеое рециклираоа пднпснп третман птпада ради дпбијаоа сирпвине за 
прпизвпдоу истпг или другпг прпизвпда 

Пптребна инфраструктура за увпђеое рециклираоа 
Предлпжени систем управљаоа кпмуналним птпадпм заснива се на слпженпј 
структури кпја се дп пдређенпг нивпа надпвезује на ппстпјећи систем сакупљаоа и 
трансппрта птпада. Кљушни елементи будућег плана инфраструктуре за управљаое 
птпадпм укљушују и активнпсти везане за рециклираое ппјединих делпва 
кпмуналнпг птпада, кап щтп су папир, стаклп, пластика, грађевински птпад и щут. 
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Предлаже се да будућа инфраструктура за управљаое птпадпм у лпкалу садржи 
следеће елементе: 

 прпщиреое система сакупљаоа кпмуналнпг птпада уз набавку пптребне 
ппреме; 

 псниваое и пдржаваое мреже кпнтејнера за примарну селекцију птпада у 
циљу предузимаоа активнпсти систематскпг рециклираоа и стицаоа 
неппхпднпг искуства; 

 псниваое трансфер станице са рециклажним двприщтем, какп би се 
плакщалп сакупљаое материјала кпји се мпже рециклирати; 

 санација ппстпјеће деппније и пбезбеђеое пдлагаоа дп изградое 
регипналне деппније, кап и санација дивљих сметлищта; 

 изградоа трансфер станице са рециклажним двприщтем и набавка 
пптребних трансппртних впзила за даљински трансппрт птпада; 

а на лпкацији будуће регипналне деппније „Халпвп“: 

 изградоа регипналне санитарне деппније са централним рециклажним 
двприщтем у складу са прпписима ЕУ; 

 изградоа регипналнпг ппстрпјеоа за кпмппстираое зеленпг птпада кпје би 
билп деп система рециклираоа, а мпгуће и будућег система управљаоа 
муљем пд прешищћаваоа птпадних впда; 

 набавка мпбилнпг ппстрпјеое за рециклажу грађевинскпг птпада и щута. 
У циљу испуоаваоа пвих захтева, систем ппстпјећег сакупљаоа птпада знашајнп ће 
се прпщирити праћенп адекватним брпјем специјалних впзила за сакупљаое 
птпада са преспм (7 и 15 м3) и брпјем кпнтејнера капацитета пд 1,1 м3. Уз тп 
кпристиће се пдређен брпј специјализпваних впзила сампппдизаша за скупљаое 
птпада из кпнтејнера шији је капацитет 5м3. Пптребна су впзила за превпз птпада на 
већим удаљенпстима, нпсивпсти дп 25т. 
Важан деп инфраструктуре је дпступнпст дпбрп ппремљене радипнице у циљу 
пдржаваоа впзнпг парка и ппправки кпнтејнера. 
Најважнији циљ је финансијски пдржива делатнпст управљаоа птпадпм заснпвана 
на принципу „загађиваш плаћа”. Пптребнп је применити принцип пуне надпкнаде 
трпщкпва за услуге сакупљаоа и пдлагаоа птпада и увпђеое ппдстицајних 
инструмената за ппнпвну упптребу и рециклажу птпада. Пптребнп је да се наплата 
врщи према кплишини прпизведенпг птпада, а не према велишини неппкретнпсти, 
пднпснп квадрату стамбенпг прпстпра, јер у тпм слушају не ппстпји мптивација за 
смаоеое настајаоа птпада на извпру и за рециклажпм.  

3.4. ПРПГРАМ И ПЛАН САКУПЉАОА ПТПАДА У ППШТИНИ КОАЖЕВАЦ 

Пва пбласт даје план и прпграм са пписпм активнпсти за ефикаснп управљаое 
птпадпм за наредни перипд пд 10 гпдина. 

3.4.1. План сакупљаоа кпмуналнпг птпада у ппщтини Коажевац 

Управљаое кпмуналним птпадпм је у надлежнпсти лпкалних сампуправа. 
У прпстпрним планпвима мпрају се утврдити лпкације за ппстрпјеоа за управљаое 
кпмуналним птпадпм. 
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Сам прпграм сакупљаоа птпада из дпмаћинства базира се на великпм брпју 
активнпсти: 

 Развијаое јавне свести и пбразпваое кадрпва кап стална активнпст.  

 Фпрмираое и ппремаое центра за пдвпјенп сакупљаое рециклабилнпг 
птпада (папира, лименки, стакла, пластике, електришних апарата, кабастпг 
птпада итд.) где ће грађани сами дпнпсити птпад. 

 Прганизпваое примарне селекције, крпз прганизпванп сакупљаое 
рециклабилнпг птпада већ у самим дпмаћинствима, са циљем дпбијаоа 
квалитетне секундарне сирпвине кпје лакп налазе местп на тржищту. 

План ппдразумева пдвпјенп сакупљаое кпмуналнпг пд индустријскпг, ппаснпг, 
медицинскпг и др. врста птпада.  
Предвиђа се свакпдневнп сакупљаое птпада у урбаним, густп насељеним 
делпвима, пднпснп у делпвима ппщтине у кпјима препвлађује кплективни пблик 
станпваоа и једнпм седмишнп сакупљаое птпада у руралним делпвима, пднпснп у 
крајевима у кпјима дпминира индивидуални пблик станпваоа. 
Ппред устаљенпг плана сакупљаоа птпада у граду, предстпји усвајаое плана 
сакупљаоа кпмуналнпг птпада у руралним делпвима ппщтине. 
Упшенп је да села углавнпм немају пднпснп нису дпгпвпрнп дефинисала званишну 
лпкацију деппнпваоа па се кпмунални и друге врсте птпада, пп правилу пдлажу на 
најризишнијим лпкацијама – на падинама кпје углавнпм впде ка впдптпкпвима, у 
кприту река, на брдима изнад села, има примера пдлагаоа и на приватнпм 
власнищтву и пп принципу „где је кпме ближе“. Такпђе, при укљушиваоу сепских 
насеља у план сакупљаоа птпада и пптималнп ращаваое пвпг прпблема, треба 
имати у виду и да је састав кпмуналнпг птпада у селима другашији негп у градским 
насељима збпг прирпде делатнпсти кпје се у оима пбављају. 
Да би се села равнпправнп укљушила у систем сакупљаоа, предлпг мера је 
следећи: 

 Ангажпваое месних заједница пп питаоу утврђиваоа привремених 
лпкација за пдлагаое птпада не теритприји свакпг села, у кпнсултацији са 
кпмуналним предузећем (збпг мпгућнпсти приступа трансппртне 
механизације); 

 Прпцена пптребе и пбезбеђиваое адекватнпг брпја кпнтејнера за 
сакупљаое кпмуналнпг птпада и оихпвп дппремаое на утврђене лпкације, 

 Усппстављаое система наплате услуге пдвпжеоа смећа, пп кплишини 
прпдукпванпг неселектпванпг птпада, 

 Увпђеое система селективнпг пдвајаоа кприсних кпмппненти из птпада за 
кпје се не би врщила наплата услуге, 

 Ппстављаое кпнтејнера за селекцију кприсних кпмппненти из птпада, 
најпре у центрима сепских месних заједница а касније пп пптреби 
предвидети мпгућнпст ппвећаоа оихпвпг брпја, 

 Усппставити кплективну пдгпвпрнпст за безбеднпст ппстављених 
кпнтејнера, 

 Усппставити стимулативне мере у слушају пствариваоа селекције кприсних 
кпмппненти из масе птпада (нпр. уређеое парка за децу у сепским месним 
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заједницама и ппстављаое дпдатних канти за птпад) за пна сепска насеља 
кпја су усппставила селекцију, 

 Спрпвпђеоа прпјекта шищћеоа и санације дивљих сметлищта и спрпвпђеое 
предлпга мера кпји ће бити прпписане пвим прпјектпм за сваку лпкацију, 

 Иницијатива месних заједница пп питаоу активнпг ушещћа станпвнищтва и 
ппдрщке акцијама шищћеоа и санираоа дпсадащоих ппследица 
загађиваоа (нпр. ппдрщка и притисак на власнике приватних парцела кпје 
су кприщћене за деппнпваое, да се накпн шищћеоа и санираоа лпкација 
пгради и пнемпгући оена ппнпвна злпупптреба) 

 Инспекцијски надзпр и пп пптреби предузимаое мера и прпписиваое 
рпкпва да се прпблеми реще, 

 Размптрити кап мпгућнпст увпђеое приватнпг сектпра за рещаваое 
прпблема кпмуналнпг птпада кап мпгућу исплативију ппцију у 
најудаљенијим селима ппщтине или евентуалну мпгућнпст ангажпваоа 
ппјединаца, кпји испуоавају услпве за пбављаое пве делатнпсти, пд стране 
кпмуналнпг предузећа, 

 Ппдстицаое увпђеоа система кућнпг кпмппстираоа бип-птпада, какп 
пргански птпад не би пптерећивап кпмунални систем збриоаваоа птпада; 

 Предвидети мпгућнпст изградое: 
o Мини- кпмппстана пп селима кпд кпјих је прпцентуалнп удеп бип- 

птпада у целпј маси птпада већи пд удела псталих кпмппненти птпада, 
щтп би у мнпгпме смаоилп кплишину укупне масе птпада, ствприлп 
кприсни прпдукт за ппљппривреднике, снизилп цену трансппрта и 
кпнашнпг пдлагаоа птпада, 

o Кпмппстане на будућпј трансфер станици дп кпје би се трансппртпвала 
пва врста птпада примарнп селектпвана у селима,  

 Едукативне активнпсти усмерене ка циљним групама сепскпг станпвнищтва, 
кпје би пратиле нпв приступ управљаоу птпадпм, увести кап стални задатак, 
едукације спрпвпдити у сарадои струшних служба за ппљппривреду, 
ветерину, защтиту живптне средине и др, (уз ппсебан акценат на мпгућнпсти 
и третираоа птпада кпји настаје кап ппследица пбављаоа делатнпсти на 
селу, ппљппривреда, стпшарствп...) 

 Медијска прпмпција и ппдрщка увпђеоу нпвпг система управљаоа 
кпмуналним птпадпм, 

 Дпнпщеое и спрпвпђеое пдлука на ппщтинскпм нивпу у складу са 
закпнпдавним пквирпм кпјима се дпдатнп регулище управљаое 
ппјединашним тпкпвима птпада на нивпу лпкалне заједнице ( нпр. 
дпнпщеое пдлуке п каптираоу напущтених бунара кпје ппјединци 
несавеснп кпристе за пдлагаое разлишитих врста птпада па и лещева 
угинулих живптиоа, щтп представља непписиву ппаснпст за свп пкплнп 
станпвнищтвп, збпг ппвезанпсти впдптпкпва...)  

Такпђе се не сме занемарити шиоеница да су мнпга насеља на теритприји ппщтине 
Коажевац, дпдатнп угрпжена непдгпварајућпм, неприступашнпм и руиниранпм 
путнпм инфраструктурпм па су шестп у зимским месецима дещава да су ппједина 
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села пптпунп изплпвана. У тпм слушају треба имати у виду да су неппхпдне 
ппсежније и прганизпваније прплећне акције шищћеоа. Наравнп, треба пставити 
мпгућнпст да при детаљнијпј анализи ситуација и мпгућнпсти усппстављаоа 
пдрживпг система управљаоа птпадпм пп сепским насељима ппщтине, мпгу бити 
предлпжена и друга целисхпднија, екпнпмишнија и прихватљивија рещеоа. 
Тренутна ситуација у ппщтини Коажевац је таква да се птпад сакупља са ппдрушја 
града Коажевца 5 дана у недељи и 2 пкплна насеља Минићевп и Калну и кпд 
Хптела и Планинарскпг дпма Бабин Зуб пп ппзиву, дпк су пстала насеља ппщтине 
изузета из система сакупљаоа.  
Ппщтина Коажевац је једна пд највећих ппщтина у Србији пп брпју насеља (86), па 
је збпг разуђенпсти а малпг брпја станпвника у ппјединим насељима врлп 
кпмплекснп пдредити правилан план сакупљаоа птпада у свим насељима на 
теритприји Ппщтине. 
Пбзирпм да дпсадащоим системпм сакупљаоа нису била пбухваћена сва сепска 
насеља коажевашке ппщтине, а тежи се да се систем прпщири, неппхпднп је 
ппсебнп анализирати мпгућнпсти усппстављаоа пдрживпг стаоа при релизацији 
пвпг плана. 
Сашиоена база ппдатака п дивљим деппнијама указала је на ситуацију у селима на 
теритприје ппщтине Коажевац. 
Ушесталпст сакупљаое птпада пд других кприсника, кап щтп су индустрија, 
медицинске устанпве и слишнп дефинисаће се у пднпсу на кплишину и врсту птпада 
кпју кприсник прпдукује, а кретаће се у интервалу пд дневнпг дп седмишнпг 
пднпщеоа. 
Једнпставнији и екпнпмишнији систем сакупљаоа птпада изискује 
стандардизпваое ппсуда за сакупљаое птпада, пднпснп кприщћеое некпликп 
разлишитих велишина кпје ће бити пдабране пре свега у зависнпсти пд пблика 
станпваоа (индивидуалнп, вище дпмаћинстава…), али и динамике сакупљаое 
птпада. 
Најшещће се кпристе кпнтејнери пд 1.1 м3 за вище дпмаћинстава и канте пд 80 или 
120л за индивидуална дпмаћинства, кап и кпнтејнери запремине 5м3

 за веће 
привредне пбјекте. 
Планпм је предвиђенп да се у перипду пд 2 гпдине ппстепенп укљуше сва насеља 
кпја дп сада нису била пбухваћена системпм сакупљаоа птпада. 
Прпрашун ппреме базира се на ситуацији када је кпмплетна ппщтина пбухваћена 
системпм сакупљаоа птпада (100% ппкривенпст станпвнищтва). 
За успещну реализацију Регипналнпг плана неппхпднп је гптпвп сву механизацију 
заменити нпвпм и савременпм, и нпве ппсуде за пдлагаое птпада на теритприји 
целе ппщтине. 
Збпг мале кплишине птпада кпја се прпдукује у насељима регипна, кап и нижег 
живптнпг стандарда, прпцеоује се да ће на ппшетку спрпвпђеоа плана управљаоа 
птпадпм ппстпјати релативнп мала кплишина рециклабилних материјала, щтп је 
директна ппследица смаоене куппвне мпћи станпвнищтва, те се из тпг разлпга 
неће придавати ппсебна пажоа примарнпј сепарацији. Биће развијена и 
пдржавана на нивпу дп максимум пд 5% пд укупне кплишине птпада. У каснијим 
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фазама примене регипналнпг и лпкалнпг плана на пснпву актуелних ппдатака 
ппжељнп је реализпвати прпцену сврсисхпднпсти примене примарне сепарације 
на нивпу дпмаћинстава. 
У тпм смислу Регипналним Планпм се предвиђа ппстављаое кпнтејнера за 
раздвајаое разлишитих врста птпада (папир, стаклп, пластика, метал) на јавним 
местима, пднпснп на прпстприма на кпјима бправи већи брпј људи. Знашај 
ппстављаоа пвих кпнтејнера није искљушивп у функцији пствариваоа финансијске 
кпристи, већ и ппдизаоа свести грађана, щтп је неппхпдан предуслпв за савременп 
управљаое птпадпм. 
Пд ппшетка реализације плана и изградое регипналне деппније, врщиће се 
сепарација највећег дела кплишине птпада кпја се сакупи у регипну на ппстрпјеоу 
за сепарацију кпје ће се налазити на лпкацији деппније. 

3.4.2. План сакупљаоа кпмуналнпг птпада у урбанпм делу 

План прикупљаоа птпада у урбанпм делу ппщтине Коажевац је дат у делу Анализа 
садащоег стаоа, Нашин сакупљаоа птпадпм, такп да ће пвде бити приказан самп 
недељни план извпза смећа пп репнима и списак лпкација ппстављаоа нпвих 
кпнтејнера набављених из средстава Акције“Пшистимп Србију“ (2,5 милпина 
динара) и бучетскпг фпнда (кпнтејнери за сакупљаое ПЕТ амбалаже). Недељни 
план извпза смећа пп улицама дат је у Табели 9.. 

Табела 9. 

НЕДЕЉНИ ПЛАН ИЗВПЗА СМЕЋА АУТПСМЕЋАРА И САМПППДИЗАША 

АУТПСМЕЋАР  САМПППДИЗАШ 

ППНЕДЕЉАК:  ППНЕДЕЉАК: 

  ВПЗИЛП "А"   ВПЗИЛП "Б"        

1 7-ми Јули 1 Миле Јулин  1 9. те Бригаде 9 1 Кпм 

2 Првпмајска 2 Касарска  2 9. те Бригаде 11 1 Кпм 

3 К. Абращевића 3 Цветана 
Лазаревића 

 3 9. те Бригаде 15, 17, 19 2 Кпм 

4 Дубравска 4 Радпмира 
Ћиркпвића 

 4 Спаспја Милкића (Бела 
сала) 

1 Кпм 

5 Ивана 
Милутинпвића 

5 Капларпва  5 Б. Радишевића 
(Пбданищте) 

2 Кпм 

6 Милуна Минића 6 Кеј В.Влахпвића  6 Впјвпде Степе 1 Кпм 

7 Ж. Јпванпвића 7 Али Агићева  7 Капларпва 8А 1 Кпм 

8 Саве Кпвашевића 8 Стевана 
Мпкраоца 

 8 Кппецкпва 1 1 Кпм 

9 Владимира Назпра 9 Цара Дущана        

10 Видпвданска 10 Бранке Динић         

11 Пирптска 11 Спаспје Милкића         

12 8- ми Август             

13 Никпле Тесле             
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УТПРАК:  УТПРАК: 

  ВПЗИЛП "А"   ВПЗИЛП "Б"        

1 4-ти Септембар 1 Впјвпде Степе  1 Капларпва (Ерпзија) 1 Кпм 

2 Ужишка 2 Кппецкпва  2 Б. Радишевића 6/1 1 Кпм 

3 25-ти Мај 3 Бранка Ћппића  3 Б. Радишевића 6/2 1 Кпм 

4 Кап. Бпжидара 
Митића 

4 Др.Савића  4 Б. Радишевића 12/2 1 Кпм 

5 Гаврила Принципа 5 Стевана 
Ђпрђевића 

 5 Б. Радишевића 4 2 Кпм 

6 Вукице Митрпвић 6 Светпзара 
Маркпвића 

 6 Србија щуме 1 Кпм 

7 М. Крлеже 7 Сретена 
Маркпвића 

 7 Бплница 3 Кпм 

8 Пмладинска 8 Лпле Рибара  8 Пијаца 1 Кпм 

9 9-те Бригаде и КС 9 Избеглишкп 
насеље 

 9 Парк 2 Кпм 

10 23-ће Дивизије 10 Кпсте Рацина         

11 ПЗП "Зајешар" 11 Хајдук Вељкпва         

12 Мермери и гранити 12 Оегпщева         

13 Бранка Радишевића 13 Бпхиоска         

14 Милана Пуншића 14 Немаоина        

15 Хачи Ђерина 15 Аце Станпјевића        

СРЕДА:  СРЕДА: 

  ВПЗИЛП "А"   ВПЗИЛП "Б"        

1 Д. Радпсављевића 1 Ђуре Хпрватпвића  1 Коаза Милпща 75 
(Напредак) 

1 Кпм 

2 Милпща Пбилића 2 Устанишка  2 Коаза Милпща 25 
(Славија Б.) 

3 Кпм 

3 Дпситејева 3 Тихпмира 
Дјпрдјевића 

 3 Коаза Милпща 70 (РГП) 2 Кпм 

4 Стевана Синђелића 4 Кпзарашка  4 Коаза Милпща 50 2 Кпм 

5 Змајева (деп) 5 Ппрушника 
Атанаскпвића 

 5 Милпща Пбилића 1 Кпм 

6 Ђуре Јакщића 6 Вука Карачића  6 Циганска мала 3 Кпм 

7 Впјислава Илића 7 7-ме Бригаде  7 С.П. 1 Кпм 

8 Лазе Лазаревића 8 Царице Милице  8 Впјвпде Путника 2 1 Кпм 

9 Стевана 
Јакпвљевића 

9 Дущана Петрпвића 
-Жике 

 9 Илије Биршанина 1 Кпм 

10 Ћирила и Метпдија 10 Д. Јанкпвића        

11 Петра Дпброца 11 Станпје Главаща        

12 Југппетрпл (нищки 
пут) 

12 Јабланишка        

13 Рестпран "Барка" 13 Червинпвп Насеље          

14 Гавре Анишића 14 Раднишка         

ШЕТВРТАК:  ШЕТВРТАК: 
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  ВПЗИЛП "А"   ВПЗИЛП "Б"         

1 Љутпмира 
Ђпрђевића 

1 Југ Бпгданпва   1 Цара Дущана 25 1 Кпм 

2 Филипа Вищоића 2 Сарајевска   2 Б. Динић 1 1 Кпм 

3 Луке Лазаревића 3 Бранка Металца   3 Хптел 1 Кпм 

4 9 - ти Август 4 Цара Лазара   4 Гимназија 2 Кпм 

5 Натащина 5 Щпанских Бпраца   5 Технишка щкпла 2 Кпм 

6 Љубице Павлпвић 6 Бранка 
Цветкпвића 

  6 Тпплана 1 Кпм 

7 Јанка Катића 7 Червински пут   7 9 - ти Август 1 Кпм 

8 Ђуре Салаја 8 В. Ђпрђевића   8 СДК - Ппреска управа 1 Кпм 

9 Тимпшка 9 С. Лазаревића   9 Милана Пуншића 1 Кпм 

10 Змајева (деп) 10 Панета Ђукића         

11 Васе Шарапића 11 Марка Краљевића         

12 Ђуре Ђакпвића 12 Илије Биршанина и 
КС 

        

13 Јпве Курсуле            

ПЕТАК:  ПЕТАК: 

  ВПЗИЛП "А"   ВПЗИЛП "Б"        

1 Впјвпде Путника 1 Трг Пслпбпђеоа и 
КС 

 1 Али Агићева 5,7 1 Кпм 

2 Др. Хачића 2 Карађпрђева и КС  2 Али Агићева 9,11 2 Кпм 

3 Фраое Клуза 3 Рударска  3 Светпзара Маркпвића 9 1 Кпм 

4 Б. Парпвића 4 Ластавишкп Ппље  4 Бплница 3 Кпм 

5 Б. Станкпвића 5 Танаска Рајића  5 Пијаца 1 Кпм 

6 М. Пијаде и КС 6 М. Паункпвића  6 Парк  2 Кпм 

7 Пипнирска 7 Д. П. Щанета  7 Герпнтплпщки центар 2 Кпм 

8 Филипа Кљајића 8 4-ти Јули   8 Бпбијева 1 Кпм 

9 Коаза Милпща       9 "Бараница" 1 Кпм 

10 Кеј Д. Туцпвића             

 

У наставку је табеларнп дат списак места и кплишина кпнтејнера ппстављених на 
теритприји ппщтине Коажевац (набављених из средстава Акције“Пшистимп 
Србију“) Табела 10. 
 

Табела 10. 

Ред. 

брпј 
Лпкације ппстављених кпнтејнера 1.1 м³ Кплишина (кпм) 

1. Угап Кпсте Рацина у улици Лпле Рибара 1 

2. Ппред главнпг улаза у „Сппмен парк“ 1 

3. Нпви паркинг кпд маркета „ИДЕА“, угап Коаза Милпща 1 
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4. Паркинг на ващарищту 2 

5. Пијаца, зелена 1, бувља 1 2 

6. Железнишка станица, платп 1 

7. Кеј Вељка Влахпвића, иза кипска, ппред „Фамилије- маркет“ 1 

8. Оегпщева, угап спкашета дп Тимпка 1 

9. Истпшнп грпбље на стазама 4 

10. Щкпле (пбухваћенп 3 пснпвне и 2 средое щкпле) 5 

11. Предщкплске устанпве 3 

12. Дпм ушеника 1 

13. „Младпст“ 1 

 Рекреаципне, зелене ппврщине са игралищтима и играшкама  

1. Паркинг, 7-ми Јули, ппред зелене ппврщине 1 

2. Бпщевп 1 

3. Градски стадипн, ппред главнпг улаза са пплигпна 1 

4. „Прц- мала“ 1 

5. 9-те Бригаде 1 

6. Червинпвп насеље, Петра Кпшића 1 

7. Средпрек, улица прекп пута играшищта за кпщарку 1 

8. Зелена ппврщина иза Дпма културе 1 

 УКУПНП МАЛИХ КПНТЕЈНЕРА 1.1 м³: 32 

Ред. 

брпј 

Лпкације ппстављаних кпнтејнера у месним 

заједницама 1.1 м³ 
Кплишина (кпм) 

1. Сепске щкпле (Минићевп, Кална, Ппдвис, Вина) 4 

2. Минићевп 10 

3. Виткпвац 2 

4. Дпое Зунише 3 

5. Гпрое Зунише 3 
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6. Тргпвищте 5 

7. Щтрбац 2 

8. Дпоа Каменица 2 

9. Гпроа Каменица 2 

10. Кална 8 

11. Инпвп 1 

12. Вртпвац 1 

13. Балта Берилпвац 2 

14. Мездреја 1 

15. Црни Врх 2 

16. Саставак 2 

17. Ргпщте 2 

18. Ппдвис 2 

 УКУПНП: 54 

Ред. 

брпј 
Лпкације ппстављених затвпрених кпнтејнера 5 м³ Кплишина (кпм) 

1. Бараница кпд шесме 1 

2. Језава, раскрсница, ппшетак улице Васе Пелагића 1 

3. Улица 22. Децембар на излазу из града 1 

4. Улица Миле Јулин, раскрсница кпд „Владике“ 1 

5. Улица Карађпрђева, раскрсница са Д.П. Щанета 1 

6. Улица Лпле Рибара, кпд избеглишкпг насеља 1 

7. Баоица 1 

8. Истпшнп Грпбље- улаз 1 

9. Насеље Сува 1 

10. Бели брег „Липар“ 1 

11. Циган мала 4 
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 УКУПНП ВЕЛИКИХ ЗАТВПРЕНИХ КПНТЕЈНЕРА 5 м³: 14 

 

У наставку је представљен план ппстављаоа мрежастих кпнтејнера за ПЕТ 

амбалажу на теритприји ппщтине Коажевац (дпбијених из бучетскпг фпнда), 

Табела 11. Планира се и ппвећаое брпја кпнтејнера за ПЕТ амбалажу, какп би се 

ппкрип већи деп теритприје Ппщтине.  

Табела 11. 

Ред. 

брпј 

Лпкација за ппстављаое затвпрених мрежастих 

кпнтејнера за ПЕТ амбалажу 
Кплишина (кпм) 

1. Пснпвне щкпле 3 

2. Средое щкпле 2 

3. Дпм ушеника 1 

4. „Младпст“ 1 

5. Централни парк 1 

6. Сппмен парк 1 

7. Пијаца 1 

8. Железнишка и аутпбуска станица, платп 1 

9. 
Кеј Вељка Влахпвића, иза кипска, ппред „Фамилије- 

маркет“ 
1 

10. Дпм културе 1 

11. Административни центар 2 

12. Бплница 1 

13. Базен 1 

14. Баоица 1 

15. Щеталищте кпд кипска, пицерија кпрзп 1 

16. Али агићева кпд Рпбне куће 1 

 УКУПНП ЗАТВПРЕНИХ КПНТЕЈНЕРА: 20 
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Ред. 

брпј 
Лпкације ппстављаоа кпнтејнера за ПЕТ амбалажу Кплишина (кпм) 

1. Щтрбац 1 

2. Дпоа Каменица 1 

3. Гпроа Каменица 1 

4. Кална 2 

5. Инпвп 1 

6. Вртпвац 1 

7. Балта Берилпвац 1 

8. Мездреја 1 

9. Црни Врх 1 

10. Бабин Зуб 2 

11. Щтипина 1 

12. Равна 1 

13. Дпое Зунише 1 

14. Гпрое Зунише 1 

15. Јелащница 1 

16. Јакпвац 1 

17. Ргпщте  1 

18. Ппдвис 1 

 УКУПНП: 20 

 
У пквиру ЈКП „Стандард“ у 2011. гпдини је заппшетп са прганизпваним 
прикупљаоем и прпметпм секундарних сирпвина на теритприји ппщтине 
Коажевац. Набављена је преса са радним притискпм пд 120 бара и кпнтејнери за 
сакупљаое ПЕТ амбалаже . 
Лпкација складищтеоа амбалажнпг птпада тренутнп је на лпкацији мащинскпг 
парка ЈКП „Стандард“ кап деп кпмплекса ЈКП „Стандард“. На тпм прпстпру, у 2012. 
гпдини биће фпрмиран рециклажни центар кпји је планиран да ппдмири пптребе 
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за пдвпјеним сакупљаоем секундарних сирпвина у наредних пар гпдина. Са 
изградопм трансфер станице пви ппслпви ће бити пбављани на тпј лпкацији. 
Планира се пбухват и већег дела сепских насеља сакупљаоем ПЕТ амбалаже, а у 
складу са набављеним кпнтејнерима, и псппспбљаваоем механизација за 
сакупљаое. 

3.4.3. План сакупљаоа кпмуналнпг птпада у сепским насељима 

На ппдрушју ппщтине Коажевац егзистира 86 сепских насеља (17.821 станпвника), а 
предвиђа се сакупљаое смећа у 60 сепских насеља (16.419 станпвника) из кпјих се 
не врщи прганизпванп пдвпжеое кућнпг птпада. 
За управљаое кућним неппасним птпадпм планира се разврставаое сепских 
насеља у три групе (зависнп пд брпја станпвника и дпмаћинстава, структуре 
привредних активнпсти, знашаја лпкалитета насеља, структуре птпада и укупнпг 
птпада и укупнпг утицаја на живптну средину), и примену три мпдела управљаоа 
птпадпм и тп: 

 Група насеља са занемарљивим ризикпм према кпјима се неће 
предузимати никакве мере за прганизпванп управљаое птпадпм, већ ће 
се исти и даље рещавати сппнтанп. 

 Група насеља у кпјима ће се ппставити кпнтејнери пд 1.1 м³ и исти ће се 
празнити једнпм недељнп. 

 Насеља у кпјима ће се пдредити и ппремити центри за сакупљаое 
кпмуналнпг птпада кпји није мпгуће пдлпжити у кпнтејнере за кпмунални 
птпад (кабасти и други неппасни птпад). 

Кућни неппасни птпад са туристишкп рекреаципнпг центра „Стара Планина“, пп 
плану пптребнп је сакупљати у кпнтејнере 1.1 м³, за шије шуваое и защтиту пд 
екстремних метепрплпщких услпва је пптребнп израдити хангаре. Птпад из Центра 
би се трансппртпвап дп Црнпг Врха (села у ппднпжју центра), у кпме би се врщип 
претпвар смећа у велике прес кпнтејнере ради раципналнијег трансппрта дп 
регипналне деппније. У Црнпм Врху је за ту сврху пптребнп уредити претпварну 
станицу кап саставни деп инфраструктуре центра. 
Списак насеља за кпја се уређују центри за привременп складищтеое кабастпг 
неппаснпг кпмуналнпг птпада кпји ће се извпзити ппвременп према пптреби 
(Табела 12). 

 
          Табела 12. 

Ред. 
брпј 

Назив сепскпг насеља 

1. Минићевп 

2. Виткпвац и Петруща 

3. Пщљане Старп селп 

4. Нпвп Кпритп 

5. Трнпвац 

6. Дебелица 

7. Маоинац и ТВ- Релеј 
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8. Бушје, Зубетинац, Влащкп ппље 

9. Јелащница 

10. Пптркаое и Равна 

11. Щтипина 

12. Валевац, Калишина, Лепена, Дпоа Спкплпвица 

13. Саставак и Булинпвац 

14. Слатина, Вина, Зпрунпвац, Баоски Прещац 

15. Щуман Тппла 

16. Васиљ, Баланпвац 

17. Глпгпвац 

18. Грезна 

19. Ргпщте и Ппдвис 

20. Скрпбница 

21. Бели Пптпк 

22. Сврљищка Тппла 

23. Миљкпвац 

24. Прещац 

25. Дпое и Гпрое Зунише 

26. Бершинпвац 

27. Тргпвищте 

28. Жукпвац и Гпроа Спкплпвица 

29. Щтрбац, Дпоа и Гпроа Каменица 

30. 
Кална, Инпвп, Вртпвац, Балта Берилпвац, Јалпвик Извпр, 
Стаоинац 

31. Ћущтица 

32. 
Црни Врх, Мездреја, Бабин Зуб и гплема Река (претпварна 
станица) 

33. Црвеое 

34. Жлне 

35. Крента и Мушибаба 

 
Списак насеља у кпјима се ппстављају кпнтејнери 1.1 м³ ради сакупљаоа и извпза 
кућнпг смећа (на 7 дана), Табела 13. 
 
                 Табела 13. 

Ред. 
брпј 

Назив сепскпг насеља 
Брпј кпнтејнера 1.1 м³ 

(кпм) 

1. Минићевп 25 

2. Кална 15 

3. Петруща 2 

4. Пщљане 2 

5. Нпвп Кпритп 2 

6. Кадибпгаз 1 
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7. Дпое Зунише 5 

8. Гпрое Зунише 3 

9. Тргпвищте 30 

10. Щтрбац 2 

11. Дпоа Каменица 2 

12. Гпроа Каменица 2 

13. Инпвп 2 

14. Вртпвац 2 

15. Балта Берилпвац 2 

16. Мездреја 1 

17. Црни Врх 4 

18. Саставак 4 

19. Ргпщте 3 

20. Ппдвис 3 

 УКУПНП: 112 

 
Сепска насеља из кпјих се неће врщити прганизпван извпз смећа (Табела 14). 
 
                                  Табела 14. 

Ред. 
брпј 

Назив сепскпг насеља 

1. Алдина река 

2. Алдинац 

3. Балинац 

4. Бпжинпвац 

5. Видпвац 

6. Габрпвница 

7. Градищте 

8. Дејанпвац 

9. Дрвник 

10. Дрешинпвац 

11. Кандалица 

12. Лпква 

13. Папратна 

14. Пришевац 

15. Равнп Бушје 

16. Радишевац 

17. Репущница 

18. Старп Кпритп 

19. Татращница 

20. Щарбанпвац 

21. Щести Габар 

22. Щтитарац 
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23. Стпгазпвац 

24. Јаоа 

25. Кпжељ 

26. Ппнпр 

 
Пптребна механизација и радна снага за реализацију плана управљаоа птпадпм у 
сепским месним заједницама неппхпднп је прпщирити са: 

 2 камипна аутпсмећара, 

 2 впзаша, 

 6 радника на извпзу смећа. 
 

3.4.4. План сакупљаоа кпмуналнпг птпада у туристишкпм центру 

На лпкалитетима Старе планине предстпји изградоа туристишкпг насеља са 20.000 
лежаја, пднпснп 40.000 смушара у једнпм дану, за кпје јпщ у фази планске разраде 
треба сагледати прпблематику управљаоа птпадпм и рещеоа уградити у сва 
планска дпкумента. 
Пружаое кпмуналних услуга на Старпј планини је вепма специфишнп пбзирпм на 
услпве кпји су присутни на разматраним лпкацијама. Удаљенпст пд седищта 
Ј.К.П."Стандард" је 55 км, надмпрска висина пд 800 дп 1600 м' (лпкалитет виспке 
планине). Специфишнпст метепрплпщких услпва у тпку зимске сезпне, висина 
снежнпг ппкриваша пд 0,5 дп 1,5 м', ниске прпсешне вреднпсти температуре пкп - 7º 
Ц, јаки ветрпви кпји у јануару дпстижу брзину дп 150 км, прилазни путеви са 
великим усппнима и шестп леденп- снежним прекривашем на кплпвпзу. 
Карактеристике саме лпкације, функципнална прганизација прпстпра и прпцена 
брпја кприсника садржаја на лпкацији у зимскпј сезпни и ван ое, кап и 
пдређиваое максималнпг дневнпг брпја гпстију (щпица услуга) услпвиће и 
прганизаципну мпгућнпст пружаоа кпмуналних услуга. 
У услпвима пвпликп пунп неппзнаница Ј.К.П."Стандард" изнпси свпје ппшетнп 
мищљеое:  
Извпз смећа 

 За пву кпмуналну услугу пптребнп је пдлукпм п кпмуналним делатнпстима 
дефинисати задужеоа и надлежнпсти за сакупљаое и извпз птпада са Старе 
планине и у старту фпрмирати ценпвник услуга у складу са услпвима 
извпжеоа. 

 Извпз птпада рещити склапаоем угпвпра са надлежним прганизацијама 
(Ј.П."Скијалищта Србије ,Хптел "ЕПС"-а и Планинарски дпм). 

 Пптребнп је пре свега знати брпј људи кпји ће бправити сталнп и 
привременп у сезпни и ван ое, ради сагледаваоа дневне кплишине смећа, 
пптребе за ппсудама за складищтеое и ушесталпст извпжеоа. 

 Такпђе је пптребнп пдредити местп пдлагаоа птпада– деппнију, пднпснп 
рещити стратещки нашин извпжеоа и деппнпваоа смећа.  

 Власници услужних радои сакупљају птпад пкп свпјих пбјеката, исти пакују 
на ппгпдан нашин и дппремају дп кпнтејнера у кпји исти пдлажу. 
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 Ј.П."Скијалищта Србије" сакупљају птпад са скијалищта и исти пакују и 
трансппртују дп кпнтејнера у кпји га пдлажу.  

 Такпђе је битнп набавити (збпг ппменутих временских услпва) специјалнп 
впзилп аутпсмећар са дуплпм вушпм. 

 Нащ предлпг је ппстављеое ппсуда (кпнтејнера 1.1 м³) на паркингу и 
пкретищту у ппднпжју. Кпнтејнере набавља Ј.П."Скијалищта Србије" и 
ппставља на паркингу и на крају прилазнпг пута дп жишаре. 

 Лпкацију за ппстављаое кпнтејнера пдређује урбанистишка служба. 

 Кпнтејнере треба ппставити у бпкспве са надстрещницпм са птвпрпм према 
јужнпј страни (пбезбедити да их ветар не изврће и мећава не затрпава). 
Власници кпнтејнера пбезбеђују прилаз дп истих и пслпбађају их пд снега и 
леда. 

 На пдмаралищтима, ппшетку и крају ски лифтпва и пбјеката са брзпм хранпм 
ппставити канте са чакпвима и пни би се мпгли спустати жишарпм или 
мптпрним санкама дп ппднпжја пдакле би се накпн пдлагаоа у кпнтејнере 
смеће пдвпзилп аутпсмећарима. За сакупљаое чакпва и птпадака са 
паркинга пптребнп је пбезбедити радника на пвим ппслпвима. 

 Пптребнп је пбезбедити резерве у ппсудама збпг немпгућнпсти извпза 
птпада у слушају неппвпљних временских услпва. 

 Кпд разматраоа извпза смеће са Старе планине треба узети у пбзир 
рещаваое извпза из Хптела ЕПС и Планинарскпг дпма. Нащ предлпг је 
пдвајаое секундарних сирпвина, (Пет амбалажа, лименке, стаклп и папир) и 
оихпвп пдлагаое у мини складищту дп извпза. Пстали птпад акп је тп 
мпгуће спустити жишарпм или мптпрним санкама у чакпвима или на неки 
други нашин укпликп је мпгуће дп ппшетка ски стазе (избећи пдлазак дп 
хптела ЕПС-а) бар у зимскпм перипду. 

 Хптел "ЕПС"-а и Планинарски дпм набављају кпнтејнере за свпје гпсте. 
 

Пптребне ппсуде сакупљаоа птпада у Туристишкпм центру: 
ПВЦ чакпви у ппсебнпј защтитнпј кпнструкцији. 
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Пптребни ПВЦ чакпви у ппсебнпј защтитнпј кпнструкцији са кплишинама и 
лпкацијпм дати су у Табели 15. 

 
     Табела 15. 

Ред. 
брпј 

Назив лпкације защтитне кпнструкције 
са ПВЦ чакпвима 

Јед. мере Кплишина 

1. Истпварна станица жишаре (шетвпрпсед) кпм 2 

2. Ски бифе Суншана дплина кпм 3 

3. Заврщетак ски лифта суншана дплина кпм 1 

4. Ппшетак ски лифта Маркпва ливада кпм 1 

 
Кпнтејнери 1.1 м³ у ппсебнпј защтитнпј кпнструкцији. 
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Пптребни кпнтејнери 1.1 м³ у ппсебнпј защтитнпј кпнструкцији са наведенпм 
лпкацијпм и кплишинпм дати су у Табели 16. 
 
     Табела 16. 

Ред. 

број 

Назив локације кпнтејнера 
1.1 м³ у ппсебнпј защтитнпј 

кпнструкцији 

Јед. 

мере 
Количина Напомена 

1. Кална кпм 5  

2. Црни Врх (ппред паркинга) кпм 3  

3. Паркинг- Кпоарник кпм 2  

4. 
Ппшетак жишаре (прпдавница) кпм 3 са защтитнпм 

кућицпм 

5. 
„ЕПС“ хптел кпм 3 са защтитнпм 

кућицпм 

6. 
Планинарски дпм кпм 2 са защтитнпм 

кућицпм 

 

3.4.5. Анализа пптребнпг брпја кпнтејнера и механизације за сакупљаое птпада  

Ови ппдаци су преузети из Нацрта Регипналнпг плана управљаоа птпадпм за Тимпчки регипн 
 
Анализа пптребнпг брпја кпнтејнера и канти заснива се ппдацима п кплективнпм, 
пднпснп индивидуалнпг пблику станпваоа дпмаћинстава. Брпј кпнтејнера, 
пднпснп канти рашунат је за слушај да се из пбласти кплективнпг станпваја птпад 
пднпси свакпдневнп. За пптребе прпрашуна прпсешнпг брпја шланпва дпмаћинстава 
изабрана је вреднпст, щтп је нещтп већа вреднпсту у пднпсу на реалнп стаое. На 
пснпву ппдатака п брпју дпмаћинстава, пблику станпваоа и пптребне фреквенције 
сакупљаоа птпада дпбијени су резултати (Табела17). 
 
Табела 17. 

Ппщтина Брпј станпвника 
Брпј 

дпмаћинстава 
Брпј кпнтејнера 

1.1 м3 
Брпј канти 
80/120 л 

Коажевац 37.172 6.568 165 7.531 

 
У ппщтинама ппстпје пдређене кплишине кпнтејнера и канти кпје су већ у пптицају 
оихпв брпј пднпснп вреднпст, биће делимишнп узети у пбзир, јер је искуственп 
прпцеоена пптреба замене пвих средстава на сваких 4-5 гпдине.  
Маханизација са сакупљаое птпада у ппщтинама регипна ппдразумева камипне 
аутпсмећаре маоег и средоег капацитета, кап и камипне аутпппдизаше кпји се 
првенственп кпристе за сакупљаое птпада пд привредних кприсника. Брпј 
пптребних камипна приказан је у Табели 18. 
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Табела 18. 

Ппщтина 
Аутпсмећар 

7м3 
Аутпсмећар 

15м3 
Аутпппдизаш 

Коажевац 3 1 2 

 
Приказани брпј трансппртне механизације прпрашунат је за пптребе ппкриваоа 
100% станпвнищтва, при шему се рашуна да ће кпмуналнп предузеће радити 
свакпдневнп у 2 смене, а у слушају ванредних ситуација, кап щтп су већи кварпви 
механизације и привременп смаоеое брпја распплпживих камипна и три смене. 
Прпрашун пптребнпг брпја камипна заснива се на фреквенцијси сакупљаоа птпада 
једнпм дневнп у урбаним насељим и једнпм недељнп у руралним насељима. 
Укупан капацитет камипна (аутпсмећара), свакпг кпмуналнпг предузећа у регипну 
заснива се прпсешнпм кприщћеоу камипна у две туре, пднпснп циклуса пуоеоа и 
пражоеоа дневнп. На пснпву ппдатака у табели мпже се приметити да је у 
ппјединим ппщтинама распплпживи капацитет далекп већи пд пптребнпг, али се та 
разлика пбјащоава дугим задржаваоем камипна на рутама приликпм сакупљаоа 
птпада из најудаљенијих насеља у пднпсу на местп истпвараоа птпада. Такпђе 
укупни капацитет је дпдатнп предимензипнисан какп би се у слушају кварпва 
камипна, систем сакупљаоа и даље реализпвап. 
Предвиђенп је да се за сакупљаое птпада пд дпмаћинстава и привредних 
субјеката кпристе камипни мале запремине цца 7 м3, пре свега за руралне крајеве 
и камипни средоег капацитета цца 15 м3 најшещће за урбане делпве. Руте камипна 
ће се прганизпвати уважавајући прилике на терену кпје се пгледају у брпју 
кприсника услуга, кап и приступашнпсти терена, те ће се избпр врсте камипна 
маоег или средоег капацитета заснивати на најраципналнијим рещеоима. 
Планпм је предвиђенп да свака ппщтинскп кпмуналнп предузеће ппседује маои 
брпј камипна средое запремине кпји би свакпдневнп сакупљали птпада из 
урбаних насеља и пп пптреби из руралних насеља кпја ппседују адекватне 
сапбраћајнице, а у пстатку руралних крајева, где нема адекватних путева или на 
пбпдним делпвима градских средина сапбраћали би камипни маоих капацитета, 
кпји су самим тим и маоих димензија. У циљу смаоеоа инвестиципних трпщкпва, 
пднпснп набавке већег брпја трансппртних средстава предвиђа се рад кпмуналних 
предузећа у 2 смене.  
За пптребе сакупљаоа птпада пд већих привредних субјеката предвиђенп је 
кприщћеое камипна аутпппдизаша кпји врще трансппрт кпнтејнера већих 
запремина пд 5 м3 и вище. У нареднпј табли биће дати ппдаци п пптребнпм брпју 
пваквих камипни и укупнпм капацитету кпји су пдређени на пснпву прпцене, с 
пбзирпм да прецизнији ппдаци п кплишинама индустријскпг птпада не ппстпје. 
 
Табела 19. 

Назив ппщтине 
Аутп 

ппдизаши (велики) 

Капацитет свих аутпппдизаша 
при пбиму рада пд 

(3 туре/дан) 

Коажевац 2 30 м3 
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У табели 19 су приказани ппдаци п укупнпм дневнпм капацитету камипна 
аутпппдизаша за сакупљаое индустријскпг, безппаснпг птпада и птпада других 
већих привредних кприсника. Прпрашун капацитета се базира на три туре пуоеоа 
и пражоеоа, а пп пптреби на пвај нашин мпже да се реализује и вище тура с 
пбзирпм да кпд пваквпг вида сакупљаоа птпада врщи мнпгп брже у пднпсу на 
сакуплаое из вликпг брпја канти или маоих кпнтејнера.  
Иакп ппщтине већ ппседују знашајне кплишине ппменуте ппреме, за 
функципнисаое предлпженпг плана неппхпднп је брпј јединица за пдлагаое 
птпада увећати дп предлпженпг брпја, али и кпристити унифицирану ппрему на 
нивпу целе ппщтине, пднпснп пбласти кпју ппкрива једнп кпмуналнп предузеће. С 
тим у вези предлаже се кприщћеое канти 120 л у индивидуалним дпмаћинствима 
кпја се налазе најшещће у руралним крајевима, кап и кприщћеое кпнтејнера 
запримине 1,1 м3, кпји су се и дп сада кпристили, за сакупљеое птпада из пбласти 
кплективнпг станпваоа и индивидуалнпг у урбаним срединама. С пбзирпм да је 
прпсешан живптни век кпнтејнера кпји се свакпдневнп празне пкп 4 гпдине, пшекује 
се да ће дп перипда усппстављаоа система управљаоа предлпженпг пвим планпм 
бити неппхпднп изврщити набавку кпмплетне кплишине наведене у табели 10. Щтп 
се тише канти кпје кпристе индивидуална дпмаћинства укпликп су пдгпварајуће 
запремине и пблика, пднпснп укпликп су кпмпатибилна са пстаткпм ппреме кпја ће 
се кпристити, није неппхпдна набавка, псим за пна дпмаћинства кпја ће, пвим 
планпм, бити пбухваћена услугама сакупљаоа птпада, а у претхпднпм перипда 
нису била. 
Пптребан брпј великих кпнтејнера запремине 5 м3, исказан је на пснпву 
претппставке, јер ппдаци п кплишинама и врстама птпада кпје прпдукује индустрија 
нису ппзнати. У слушају пптребе за већим брпјем пваквих кпнтејнера, финансијски 
деп плана неће се битнп меоати с пбзирпм нам релативнп занемариву цену 
пваквих кпнтејнера у пднпсу на укупну инвестицију спрпвпђеоа плана. 

3.4.6. Пптималан брпј радника 

За прпцес прикупљаоа птпада у ппщтини Коажевац са усппстављаоем 
регипнализације, предлаже се следећа квалификаципна структура и брпј радника 
за ЈКП „Стандард“ у зависнпсти пд велишине ппщтине и пбима рада (Табела 20). 
 

Табела 20. 

Предузеће 

 
Укупан 
брпј 
радника 

Квалификације радника 
Управа ВСС Впзаши ССС Технишкп 

пспбље ССС 
Радници 
НКВ 

ЈКП „Стандард“ 
Коажевац 28 1 5 2 20 

 

У табели су дати ппдаци п прпцеоенпм минималнпм пптребнпм брпју радника за 
рад Јавнпг кпмуналнпг предузећа, кпји се базира на пбиму ппсла, и на наведенпј 
ппреми кпју би предузеће требалп да ппседује. Прпрашун радника пднпси се 
искљушивп на ппслпве сакупљаоа и трансппрта птпада пд кприсника дп трансфер 
станице са рециклажним двприщтем. 
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3.4.7. Прпграм сакупљаоа кпмерцијалнпг птпада 

Велики деп птпада у ппщтини Коажевац се генерище изван дпмаћинстава. Пвај 
птпад је упбишајенп разлишитпг састава пд кућнпг птпада, а индустријски, зависнп 
пд типа индустрије мпже садржати и ппасне материје.  
Неппхпднп је у будућем перипду ппсебну пажоу ппсветити тзв. кпмерцијалнпм 
птпаду, нарпшитп са гледищта да је пдлишан извпр рециклабила. Канцеларије, 
финансијске институције и јавни сектпр генерищу велике кплишине 
виспкпквалитетнпг папира за рециклажу, кпји има виспку цену на тржищту 
рециклабила, приватни предузетници генерищу знашајне кплишине картпнских 
кутија итд.  
Предлпг је да сам ппшетак усппстављаоа система примарне селекције птпада 
управп буде инициран у кплективима, ппстављаоем кпнтејнера за сепарацију 
рециклабилних кпмппнената кпмерцијалнпг птпада, накпн шега се пшекује да ће се 
на прихватљивији нашин прпщирити и на дпмаћинства и на пстале кпмппненте 
кпмуналнпг птпада. На тај нашин би се мптивисала кплективна свест кпја би се 
касније пренела и на ппјединца. 

3.4.8. Прпграм сакупљаоа ппаснпг птпада из дпмаћинстава 

Пптребнп је пдредити центре за сакупљаое ппаснпг птпада из дпмаћинства, кпји 
мпгу бити у склппу центара за сакупљаое рециклабилнпг птпада. Такпђе мпгу бити 
мпбилни центри. Пптребнп је једнпм дп два пута гпдищое прганизпвати акције 
сакупљаоа ппаснпг птпада из дпмаћинстава, где би грађани били пбавещтавани п 
мпбилним центрима за сакупљаое ппаснпг птпада из дпмаћинстава.  
Сакупљаое и третман амбалажнпг птпада загађенпг ппасним материјама треба 
спрпвпдити у сагласнпсти са принципима ппступаоа са ппасним птпадпм. 
Уппщтенп, изградоа система за управљаое ппасним птпадпм пбухвата 
усппстављаое прпписнпг сакупљаоа и трансппрта ппаснпг птпада, изградоу 
централних регипналних складищта ппаснпг птпада кпји се шува ради третмана, 
изградоу ппстрпјеоа за физишкп-хемијски третман ппаснпг птпада у пквиру центра 
за управљаое ппасним птпадпм, затим изградоу инсинератпра за спаљиваое 
ппаснпг птпада, кап и деппније ппаснпг птпада.  
За ппасне птпаде кпји се не мпгу третирати у земљи пптребнп је усппставити 
привремена складищта за сакупљаое и извпз ппаснпг птпада у пвлащћена 
ппстрпјеоа. Пва привремена складищта треба да служе извпзнику ппаснпг птпада 
искљушивп за сакупљаое и препакиваое ппаснпг птпада кпји је намеоен извпзу. 
Ппжељнп је искпристити капацитете цементне индустрије и термпелектрана за 
спаљиваое пдређених врста ппаснпг птпада, уз пптпуну кпнтрплу емисија. 
Дпзвплпм за управљаое птпадпм ће се утврдити услпви кпји се мпрају испунити за 
пбављаое делатнпсти у ппстрпјеоу. 
Треба размптрити мпгућнпст и услпве ппд кпјима се амбалажни птпад загађен 
ппасним материјама мпже сагпревати и у цементарама (на пример, птпадна 
амбалажа пд пестицида, хемикалија и др.). 
Најједнпставнији ппшетак за станпвнищтвп представља ппстављаое пунктпва у 
граду на кпјима се најпре мпгу пдлагати батерије, акумулатпри, искприщћене 
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непнске светиљке... ппд прпписаним услпвима, а кпје ће пптпм бити прпслеђиваое 
регистрпваним пператерима ппстрпјеоа кпји имају дпзвпле за третман пве врсте 
птпада. 
Нпвпусвпјени закпн п управљаоу птпадпм већ дефинище мпгућнпсти за ппвраћај 
неискприщћених лекпва, лекпва са истеклим рпкпм упптребе и оихпве амбалаже 
ппјединим апптекарским устанпвама. 
Мнпги прпписи јпщ нису дпнети, неки су у фази разматраоа кпд респрнпг 
министарства, такп да се лпкалним планпм у пвпј фази не мпгу стриктнп 
дефинисати све мере у ппступаоу са пдређеним тпкпвима птпада. Најважније је 
држати се система „кпрак пп кпрак“ и за рещаваое пвакве прпблематике 
кпристити све распплпживе закпнске механизме, типа - дпнпщеое ппщтинских 
пдлука у фазама ступаоа на снагу препстале закпнске регулативе и оених измена и 
дппуна. 

3.4.9. Прпграм смаоеоа кплишина бипразградивпг птпада у кпмуналнпм птпаду 

Извпри прганскпг птпада су разлишити: пд птпада пд хране, кпји настаје у 
дпмаћинствима, угпститељским пбјектима, мензама и сл. дп птпада кпји се јавља 
кап ппследица уређеоа паркпвских ппврщина итд. Пргански птпад има мпгућнпст 
једнпставнпг третмана кпмппстираоем.  
Издвајаоем бипдеградабилне кпмппненте из укупнпг птпада смаоила би се 
кплишина гаспва кпја се пслпбађа са деппније услед разградое птпада. Зелени 
птпад се мпже пдвпјенп сакупљати крпз систем ппсебних кпнтејнера за стамбене 
пбјекте (уз дплазак сакупљаша), щтп је прикладнп за густп насељена урбана 
ппдрушја, затим дпвпзпм зеленпг птпада на места сакупљаоа (рециклажна 
двприщта). Ппстпји мпгућнпст и прганизпваних акција јавнпг сакупљаоа зеленпг 
птпада.  
За правилнп ппступаое са пвим птпадпм пптребнп је: 

 Утврдити мпгућнпсти сакупљаоа и складищтеоа ради дпбијаоа кпмппста 

 Едукпвати раднп пспбље кпмуналнпг предузећа за ппступаое са пвим 
птпадпм  

 Усппставити и впдити базу ппдатака п прганскпм птпаду 

 Спрпвпдити перманетне акције едукације, прпмпције и сакупљаоа 
прганскпг птпада.  

 Размптрити мпгућнпст изградое мини-кпмппстане за теритприју ппщтине 
Коажевац, шиме би се умнпгпме дппринелп смаоеоу кплишине птпада кпја 
ће се трансппртпвати на регипналну деппнију а тиме и цена кпју би ппщтина 
мпрала да плати за трансппрт и пријем пве врсте птпада, а нарпшитп акп 
узмемп у пбзир да пвај птпад прпцентуалнп има знашајан удеп у целпкупнпј 
маси птпада кпја се генерище на теритприји наще ппщтине. Наравнп, све 
пвп треба ппсматрати и са аспекта дпбијаоа кприсне сирпвине за пптребе 
ппљппривредника пвпг краја и щире. 

Нацртпм Регипналнпг плана предлаже се изградоа ппстрпјеоа за кпмппстираое 
неппсреднп уз регипналну деппнију- у Регипналнпм центру за управљаое 
птпадпм. 
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Бипдеградабилни птпад се у рециклажнпм двприщту мпже складищтити највище 7 
дана и тп у затвпреним услпвима. 

3.4.10. Прпграм смаоеоа амбалажнпг птпада у кпмуналнпм птпаду 

Материјали кпји се кпристе за амбалажу мпрају бити прпизведени и дизајнирани 
на нашин да тпкпм оихпвпг живптнпг циклуса испуоавају услпве защтите живптне 
средине, безбеднпсти и здравља људи, здравствене исправнпсти упакпванпг 
прпизвпда, кап и услпве за трансппрт прпизвпда и управљаое птпадпм. Пптребнп 
је смаоити настајаое амбалажнпг птпада, пствариваое мпгућнпсти ппнпвнпг 
кприщћеоа и ппдстицаое рециклаже, кап и увпђеое стимулативних мера за 
кприснике рециклираних амбалажних материјала. 
Накпн утврђиваоа кплишине амбалажнпг птпада кпја настане гпдищое у 
Републици Србији, пптребнп је пдредити наципналне циљеве смаоеоа 
амбалажнпг птпада и дпнети наципнални план смаоеоа амбалажнпг птпада. 
Закпнпм су утврђене пбавезе и пдгпвпрнпсти свих субјеката управљаоа 
амбалажпм и амбалажним птпадпм (прпизвпђаша, увпзника, пакер/пунипца и 
исппрушипца, кап и пператера система управљаоа амбалажним птпадпм) у складу 
са нашелпм „загађиваш плаћа”. У управљаоу амбалажпм и амбалажним птпадпм 
примениће се мпдел управљаоа амбалажпм и амбалажним птпада кпјим се 
усппставља систем враћаоа, сакупљаоа и ппвраћаја кпји пбезбеђује испуоеое 
наципналних циљева. 
Приликпм прпизвпдое и стављаоа у прпмет амбалаже, кап и ппступаоа са 
амбалажним птпадпм, пбавезнп се узимају у пбзир наципнални циљеви утврђени 
планпм, кпји се пднпсе на: кплишине амбалажнпг птпада кпји је неппхпднп 
ппнпвнп искпристити; кплишине сирпвина у амбалажнпм птпаду кпје је неппхпднп 
рециклирати, а у пквирима кплишине прерађенпг амбалажнпг птпада; кплишине 
ппјединих материјала у укупнпј маси рециклабилних материјала у амбалажнпм 
птпаду кпје је неппхпднп рециклирати. Пператер ппстрпјеоа за управљаое 
амбалажним птпадпм је дужан да прганизује места за сакупљаое амбалажнпг 
птпада, да пбезбеди да амбалажни птпад кпји преузме или прикупи у тпку сваке 
календарске гпдине буде ппнпвнп искприщћен, рециклиран или пдлпжен 
најкасније дп краја наредне календарске гпдине такп да се ппстигну наципнални 
циљеви. 
Пптребнп је увести мпдел дпбрпвпљнпг сппразума кап мпдеран инструмент 
фпрмалнпг сппразумеваоа између Владе и свих заинтереспваних привредних 
субјеката и партнера, а у циљу ппстизаоа наципналних циљева. Тп се пре свега 
пднпси на нашин ппстизаоа наципналних циљева, пднпснп квпта за ппвраћај свих 
врста амбалажнпг птпада у складу са најбпљпм пракспм земаља шланица ЕУ. У 
складу са Закпнпм п амбалажи и амбалажнпм птпаду неппхпднп је да Влада 
дпнесе План смаоеоа амбалажнпг птпада кпјим се утврђују циљеви сакупљаоа и 
третмана амбалажнпг птпада кап гпдищои наципнални циљеви за перипд пд пет 
гпдина. Агенција треба да усппстави и впди базу ппдатака п управљаоу 
амбалажпм и амбалажним птпадпм, кпја се заснива на извещтајима прпизвпђаша, 
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увпзника, пакер/пунилаца и исппрушилаца амбалаже, кап и пператера система 
управљаоа амбалажним птпадпм. 
Закпн п управљаоу птпадпм и Закпн п управљаоу амбалажпм и амбалажним 
птпадпм уређују услпве кпје амбалажа треба да испуни за стављаое у прпмет, 
екпнпмске инструменте, усппстављаое пдгпвпрнпсти прпизвпђаша, усппстављаое 
пператера за управљаое амбалажпм и амбалажним птпадпм и услпве кпје пн 
треба да испуоава. ЕУ Директива п амбалажи и амбалажнпм птпаду утврђује 
циљеве за пбнпву и рециклираое амбалажнпг птпада. Директива је јпщ раније 
дефинисала преппруке да се дп 31. децембра 2008 најмаое 60% пд тежине 
амбалаже враћа у прпцес или спаљује уз дпбијаое енергије; пднпснп да се дп 31. 
децембра 2008. између 55 и 80% пд тежине амбалажнпг птпада рециклира, при 
шему се мпрају ппстићи следеће нпрме рециклаже материјала кпји су садржани у 
амбалажнпм птпаду: 60% пд тежине стакла; 60% пд тежине папира и картпна; 50% 
пд тежине метала; 22.5% пд тежине пластике и 15% пд тежине дрвета. Активнпсти 
рециклираоа, тпкпм првих гпдина имплементације система, неће утицати на 
кплишину птпада кпји се пдлаже на деппнијама дп пдређенпг нивпа. Ппвећаће се, 
међутим, стппе сакупљаоа птпада и рециклираоа. 
У циљу сакупљаоа щтп је вище мпгуће секундарних сирпвина, неппхпднп је 
усппставити систем пдгпвпрнпсти прпизвпђаша и усппстављаое пператера за 
сакупљаое и рукпваое амбалажним птпадпм, према закпнским прпписима. 
Увпђеоем пвпг система, предвиђа се шак и већа кплишина сакупљенпг и 
рециклиранпг амбалажнпг птпада пд пне утврђене Планпм. 
У складу са Директивпм ЕУ, ппщтина би мпрала:  

 да изради прпграм ппступаоа са амбалажпм, нарпшитп за деп кпји се 
пднпси на кпмерцијални сектпр;  

 у складу са прпгрампм, да пбезбеди услпве за сакупљаое и привременп 
шуваое амбалаже;  

 да впди евиденцију п набављеним, утрпщеним и сакупљеним кплишинама 
амбалаже;  

 пп усппстављаоу тржищта секундарним сирпвинама, да прганизује службу 
кпја би се бавила претхпдним активнпстима, кап и прпдајпм пвих 
секундарних сирпвина;  

 да прпмпвище ппнпвнп кприщћеое амбалаже;  

 прганизпвати сакупљаое птпадне амбалаже, а у тпм циљу прганизпвати 
пдгпварајући инфпрмаципни ситем; 

 развити прпграм едукације заппслених кап кприсника амбалаже; 

 амбалажу кпја се не мпже ппнпвп кпристити, прганизпванп изнпсити на 
тржищте или прганизпвати оенп кприщћеое кап агрегата. 

Ппвећаое пптенцијалних капацитета система рециклираоа птпада, нпви 
кпнтејнери и мпдерна предузећа неће пбезбедити ппраст рециклираоа птпада или 
пдрживпст принципа рециклираоа без дпбрп кппрдинисанпг система. Да би се 
ствприп такав систем, неппхпднп је пбезбедити следеће: 

 ппуздан прпрашун птпада; 

 прпрашун амбалаже кпја се налази на тржищту; 
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 системе управљаоа кпмуналним птпадпм; 

 сарадоа лпкалних власти; 

 примена принципа “загађиваш плаћа” 

 примена пдпгпвпрнпсти прпизвпђаша; 

 псниваое удружеоа прпизвпђаша; 

 функципналнп тржищте секундарних сирпвина; 

 плаћаое за пдлагаое птпада на деппнијама (таксе за пдлагаое); 

 инфпрмисанпст и укљушеое јавнпсти. 

3.4.11. Прпграм управљаоа индустријским птпадпм 

Индустријски неппасан птпад - у ппјединим врстама индустрије се ппјављује тзв. 
«шист птпад», а тп је нарпшитп карактеристишнп за металне пстатке.  

Пва врста птпада се третира истп кап и кпмерцијални. 
У тпм смислу би билп неппхпднп: 

 идентификпвати генератпре птпада кпји генерищу секундарне сирпвине; 

 прганизпвати сакупити секундарне сирпвине у складу са закпнскпм 
регулативпм; 

 усппставити екпнпмске интересе на линији генератпр-сакупљаш-
прерађиваш; 

 ппдстаћи прераду и кприщћеое секундарих сирпвина; 

 усппставити тржищне механизме; 

 утврдити алтернативан третман за велике кплишине рециклабилнпг 
материјала кпји се сада изнпси на деппнију (папир, пластика, стаклп); 

 утврдити алтернативан третман бипразградивпг птпада (храна, зеленилп). 
Пвај птпад се мпра кпмппстирати; 

 едукпвати раднп пспбље за ппступаое са птпадпм; 
 све пвп спрпвести у складу са екпнпмским интереспм, с пбзирпм на 

ппстпјаое принципа "загађиваш плаћа". 
Ппасан индустријски птпад захтева ппсебан третман. С пбзирпм на закпнске 
захтеве и циљеве ппстављене Наципналнпм стратегијпм, сви генератпри су дужни 
да изврще карактеризацију и категпризацију птпада. Тп знаши да је у ппщтини 
пптребнп предузети следеће мере:  

 Увести пбавезу да сваки генератпр мпра израдити план и прпцедуру ппступаоа 
са ппасним птпадпм пд мпмента настајаоа дп кпнашнпг третмана и пдлагаоа;  

 Изградити инфпрмаципни систем за прикупљаое ппдатака п ппаснпм птпаду;  

 Идентификпвати све генератпре ппаснпг птпада у ппщтини и генератпре 
секундарних сирпвина;  

 Идентификпвати све типпве птпада, изврщити карактеризацију птпада и 
утврдити кплишине ппасних птпада;  

 Усппставити мере за смаоеое настајаоа ппаснпг птпада на месту настајаоа;  

 Дефинисати пбавезе максималнпг ппнпвнпг кприщћеоа и рециклаже 
амбалаже за дппрему сирпвина;  
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 Рекпнструисати ппстпјеће прпизвпдне циклусе са аспекта настајаоа ппаснпг 
птпада; 

 Размптрити мпгућнпст смаоеоа тпксишнпсти заменпм сирпвина; 

 Максималнп искприщћеое ппстпјећих ресурса за третман ппаснпг птпада, 
утврдити карактеристике и капацитете (нпр. пећ у цементари);  

 Фавпризпвати изградоу регипналне деппније за ппасан птпад;  

 Усппставити пбавезу мпнитпринга и кпнтрплнпг система за управљаое ппасним 
птпадима;  

 Прганизпвати систем пбуке за генератпре и оихпве раднике;  

 Радити на едукацији јавнпсти;  

 У недпстатку технишких прпписа/правне регулативе кпристити прпписе ЕУ. 
На ппдрушју Републике Србије не ппстпје ппстрпјеоа за третман ппаснпг 
индустријскпг птпада (ппстпји некпликп регистрпваних ппстрпјеоа за физишки 
третман ппсебних тпкпва птпада кпји спадају у ппасан птпад). Ппасан птпад се 
привременп складищти у непдгпварајућим складищтима, пд кпјих нека ппстпје и 
вище деценија, или на фабришким деппнијама. Прпстпрним планпвима у 
Републици Србији нису пдређене лпкације за изградоу ппстрпјеоа за управљаое 
ппасним птпадпм и за сада не ппстпји пдпбрена лпкација за деппнију ппаснпг 
птпада у Републици Србији. Недпстатак инфраструктуре за третман птпада, 
птвприп је кап једину мпгућнпст за кпнашнп збриоаваое птпада, извпз на третман 
у пвлащћана и регистрпвана ппстрпјеоа у ЕУ (инсинератпри, ппстрпјеоа за 
физишкп-хемијски третман и др.). Ппстрпјеоа кпја извпзе птпад су из дпмена 
фармацеутске индустрије, електрпенергетике, лабпратпријски птпад из неких 
медицинских устанпва. Највище се извпзи ПЦБ птпад. 

3.4.12. Прпграм сакупљаоа ппсебних тпкпва птпада 

Истрпщене батерије и акумулатпри. Батеријама и акумулатприма кпји садрже 
тещке метале дп сада се није управљалп на адекватан нашин и билп их је у 
слпбпднпм прпмету. Сада је оихпв прпмет забраоен. У пракси се пва врста птпада 
и даље пдлаже са кпмуналним птпадпм на деппније. Не ппстпје места за ппсебнп 
сакупљаое батерија и акумулатпра из дпмаћинстава пдвпјенп пд кпмуналнпг и 
псталих врста птпада.  
Дп сада нису биле закпнски дефинисане пбавезе прпизвпђаша и увпзника батерија 
и акумулатпра кпји ппсле упптребе ппстају птпад. Самим тим није усппстављена ни 
финансијска пснпва кпја би пбезбедила сакупљаое и третман пве врсте птпада.  
Не ппстпји евиденција п набављеним, утрпщеним и сакупљеним батеријама и 
акумулатприма. 
Батерије кпје се кпристе у кућним прпизвпдима, играшкама, мпбилним телефпнима 
и сл. имају у себи пдређене канцерпгене или тпксишне елементе(кадмијум) кпје 
накпн реагпваоа са впдпм или пкружеоем мпгу изазвати ппвећаое степена 
ризика за дпбијаое канцера кпд људи.  
Акумулатпри из впзила имају киселине кпје негативнп утишу на живптну средину и 
здравље људи.  
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Истрпщене батерије и акумулатпри ће се пдвпјенп сакупљати на предвиђеним 
лпкацијама, пбезбеђени пд негативних испареоа и прпдпра ппдземних впда. Пвај 
птпад ће се пп прикупљенпј пптималнпј кплишини предавати на рециклажу и даљи 
третман пвлащћеним пператерима у складу са Закпнпм.  
У складу са пдредбама Директиве ЕУ, пбавеза ппщтине је: 

- да забрани и пнемпгући кприщћеое батерија и акумулатпра са вище пд 
0,0005% живе;  

- да изради прпграм ппсебнпг сакупљаоа пптрпщених батерија и 
акумулатпра;  

- да впди евиденцију п набављеним, утрпщеним и сакупљеним батеријама и 
акумулатприма; 

- у складу са прпгрампм, да пбезбеди услпве за сакупљаое и привременп 
шуваое утрпщених батерија и акумулатпра;  

- пп усппстављаоу тржищта секундарним сирпвинама, да прганизује службу 
кпја би се бавила предхпдним активнпстима, кап и оихпвпм прпдајпм;  

- да дпставља инфпрмације п сакупљеним и пдлеженим (ускладищтеним) 
батеријама надлежним прганима;  

- да развије прпграм едукације заппслених у вези са батеријама и 
акумулатприма; 

Планира се да ће се истрпщене батерије и акумулатпри пдвпјенп сакупљати на 
предвиђеним лпклацијама, пбезбеђени пд негативних испареоа и прпдпра 
ппдземних впда. Пвај птпад ће се пп прикупљенпј пптималнпј кплишини предавати 
на рециклажу и даљи третман пвлащћеним пператерима у складу са Закпнпм.  
Птпадна уља. Птпадна уља се дп сада у пракси нису пдлагала и третирала на 
прпписан нашин. Пва врста птпада се дп сада без кпнтрпле испущтала на 
земљищте, у ппврщинске и ппдземне впде и у канализацију или су мещана и 
пдбацивана са псталим врстама кпмуналнпг или ппаснпг птпада. 
Прпдавци мптпрних уља кап и прпизвпђаши и увпзници свежег-некприщћенпг уља, 
са изузеткпм јестивпг уља, кпје ппсле упптребе ппстаје птпаднп, нису дп сада 
имали финансијске и друге закпнске пбавезе кпје би пбезбедиле пснпву за 
сакупљаое, третман свих птпадних уља кап и оихпвп шуваое на нашин да се не 
угрпзи живптна средина. Такпђе, не ппстпји евиденција п птпадним уљима, 
сакупљеним кплишинама, ускладищтеоу, третираоу и кпнашнпм пдлагаоу пстатака 
ппсле оихпвпг третираоа. 
Мнпга предузећа кпристе велики брпј врста уља у разлишите сврхе, па се кап 
ппследица ствара велика кплишина птпаднпг уља, кпје је ппасан птпад и ппдлеже 
захтевима Директиве ЕУ.  
Птпадна уља се не смеју испущтати на земљищте, у ппврщинске и ппдземне впде 
нити у канализацију. Такпђе забраоенп је мещаое птпадних уља тпкпм сакупљаоа 
и складищтеоа са материјалима кпје би спрешиле рециклажу сампг уља или 
мещаое уља са ппасним птпадпм.  
Пптребнп је пдредити пријемна места за сакупљаое птпадних уља уз сарадоу 
институција и пргана Ппщтине са пператерима пве врсте птпада са теритприје 
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ппщтине, те усппставити систем за сакупљаое, привременп складищтеое и 
третман.  
На пснпву захтева Директиве ЕУ, у ппщтини за управљаое птпадним уљима 
пптребнп је:  

- Израдити План за управљаое птпадним уљима;  
- Усппставити систем за прикупљаое птпаднпг уља;  
- П насталпј и прикупљенпј кплишини впдити прецизну евиденцију; 
- Прикупљенп уље се мпра адекватнп складищтити и оиме се мпра пажљивп 

и у складу са нпрмативима рукпвати;  
- Директивпм се фавпризује третман уља регенерацијпм или сагпреваоем уз 

утилизацију енергије, пд стране треће стране, или у сппственим 
ппстрпјеоима (нпр. цементара); 

- Укпликп се птпаднп уље кпристи кап дппунскп гпривп у сппственим 
ппстрпјеоима, пнда се мпрају ппщтпвати и нпрмативи зацртани 
директивпм п спаљиваоу птпада 2000/76/ЕЦ. П свакпј трансакцији и 
превпзу се мпра бавестити надлежни прган; 

- Дпзвпле за све пперације третмана или ппстрпјеоа за третман даје 
надлежни прган;  

- Предузећа не смеју да испущтају птпадна уља у ппврщинске или ппдземне 
впде, или канализацију;  

Ппщтина би мпрала да развије прпграм едукације заппслених кап рукпвапца пвим 
материјама. 
Птпадна впзила. Ппрастпм стандарда грађана дпщлп је дп велике набавке свих 
врста впзила, те дп оихпвпг раубпваоа и замене. Велики брпј птпадних впзила и 
делпва се већ прикупља на тзв.“аутп-птпадима“. Пдређени брпј пператера са пвпм 
врстпм птпада ппстпји и на теритприји ппщтине Коажевац кпји пву врсту птпада 
привременп складищте и накпн пдређенпг времена га прпслеђују пператерима 
кпји врще рециклажу и даљу прераду аутп щкпљки, делпва и неупптребљене 
ппреме.  
Приближнп 75% тежине впзила шине шелик и алуминијум пд кпјих се највећи деп 
рециклира. Пстали присутни материјали су плпвп, кадмијум, жива и щестпвалентни 
хрпм, а тпме треба дпдати и друге ппасне материје, кпје укљушују антифриз, 
кпшипна уља и уља кпја акп се оима правилнп не управља, мпгу бити узрпк 
загађеоа живптне средине. Пстатак впзила шини пластика кпја се рециклира, 
сагпрева или деппнује.  
Сви пператери су дужни да раде у складу са пдредбама Закпна и Правилника п 
нашину и ппступку управљаоа птпадним впзилима.  
На пснпву прпцене утицаја привремених складищта птпадних впзила на живптну 
средину надлежни прган Ппщтинске управе ће издавати дпзвпле за рад 
Пператерима, са ппсебнпм пажопм на пбезбеђеое лпкација за складищтеое пд 
пптенцијалнпг загађеоа ппдземних впда и евентуалнп ппврщинских тпкпва.  
Птпадне гуме. Птпадне гуме мпрају да се ппдвргну третману, при шему рециклажа 
има преднпст над спаљиваоем. Пптребнп је усппставити мрежу пткупних центара 
за птпадне гуме. Физишкп или правнп лице кпје врщи сакупљаое, трансппрт, 
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третман или пдлагаое птпадних гума мпра да има дпзвплу, да впди и шува 
евиденцију п кплишинама сакупљених и третираних птпадних гума и ппдатке п 
тпме дпставља Агенцији. 
За пптребе адекватнпг третмана птпадних гума пптребнп је:  
Утврдити мпгућнпст алтернативнпг третмана гума, с пбзирпм да је пдлагаое гума 
на деппнијама забраоенп. Кап алтернативни третман сигурнп треба размптрити 
мпгућнпст кпинсинерације у цементарама, кап и друге кап щтп је уситоаваое и 
ппнпвнп кприщћеое кап пунипца у разлишитим материјалима (у бетпну, за 
пещашке стазе исл.)  
Ппщтп на теритприји ппщтине ппстпје пгрпмне кплишине пдлпжених гума, 
неппхпднп је ппдржати и ппдстаћи иницијативе за оихпву рециклажу јер ће тп 
имати екпнпмске ефекте и ппмпћи заппщљаваоу, 
Спрпвпдити едукацију међу грађанима п щтети кпју мпже да ушини неадекватнп 
ппступаое са птпадним гумама,  
Спрпвпдити акције прганизпванпг сакупљаоа итд.  
Птпад пд електришне и електрпнске ппреме. Птпад пд електришне и електрпнске 
ппреме ( упбишајнп се пзнашава кап WЕЕЕ ) састпји се пд ислужених прпизвпда и 
пбухвата брпјну електришну и електрпнску ппрему кап щтп су: фрижидери, 
рашунска и телекпмуникаципна ппрема, замрзиваши, телевизпри, мащине за 
праое, тпстери итд. Гвпжђе и шелик су најшещћи материјали кпји се налазе у 
електришнпј и електрпнскпј ппреми и шине скпрп пплпвину тежине WЕЕЕ, пластика 
шини 21%, пбпјени метали 13%, а стаклп пкп 5%. 
Сви пви прпизвпди садрже плпвп, живу, кадмијум, хрпм и друге щтетне супстанце 
али садрже и скуппцене метале кпји рециклажу е-птпада шине не самп кприснпм 
пп здравље људи и живптну средину, већ и исплативпм.  
У Републици Србији уведенп је плаћаое накнаде шији су пбвезници прпизвпђаши и 
увпзници електришних и електрпнских прпизвпда, кпји ппсле упптребе ппстају 
птпад. Накнада се кпристи за сакупљаое и третман е-птпада. Накпн усвајаоа 
нашела „Загађиваш плаћа“ и WЕЕЕ директиве у Еврппскпј унији је забраоенп 
деппнпваое електрпнскпг птпада на деппнијама.  
Прпизвпђаши и увпзници су пбавезни да прганизују или плате сакупљаое и 
рециклажу е-птпада щтп крпз акције државе грађанима шини екпнпмски 
примамљивп да е-птпад правилнп деппнују а не да га пдлажу на деппнију или у 
прирпди.  
Прецизне кплишине пве врсте птпада није мпгуће утврдити а ни планирати (јер је 
оихпвп кприщћеое услпвљенп с једне стране технишким карактеристикама сампг 
прпизвпда али с друге стране и стандардпм станпвнищтва тј. мпгућнпщћу грађана 
да прате напредак технплпгије пднпснп оихпвпм мпгућнпщћу да купују нпве 
уређаје) али пптребнп је прганизпвати акције сакупљаоа пве врсте птпада кпјпм би 
се утврдила евентуална кплишина птпада а накпн прве акције мпгу се планирати 
временски перипди за прганизпваое истих. Уједнашаваоем временских перипда 
прикупљаоа е-птпада смаоила би се кплишина е-птпада деппнпванпг на деппнији 
или у прирпда а уједнп би кпд грађана јашала свест п щтетнпсти е-птпада.  
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Стпга крпз акцију сакупљаоа е-птпада и мрежу пријемних станица е-птпад треба 
прикупљати, привременп га складищтити на претпварну или трансфер станицу, дп 
прузимаоа истпг пд стране пвлащћених кпмпанија. Кап и сва привремена 
складищта и пвп треба грађевински пбезбедити пд сппљних утицаја.  
У складу са Директивама ЕУ у ппщтини би мпралп да се:  

- Усппстави систем впђеоа ппдатака п електрпнскпј и електришнпј ппреми; 
- усппстави систем сакупљаоа пве ппреме; 
- пбезбеди систем за разградоу пве ппреме у циљу сакупљаоа 

рециклабилних материјала, или акп тп није у мпгућнпсти да пбезбеди 
систем за пднпщеое и правилнп уклаоаое пве врсте птпада;  

- пп усппстављаоу тржищта секундарних сирпвина пбезбедити службу кпја 
би врщила оихпву прпдају;  

- пбезбеди да рукпваое делпвима уреñаја кпји спадају у групу ппаснпг 
птпада буде у складу са дпмаћим и инпстраним прпписима везаним за 
управљаое ппасним птпадпм; 

- ппдаци п сакупљеним електришним и електрпнским уређајима, 
рециклабилним материјалима и ппаснпм птпаду из тих уређаја редпвнп 
дпстављати надлежним институцијама;  

- развије прпграм едукације. 
Птпадне флупресцентне цеви кпје садрже живу. Птпадне флупресцентне цеви 
кпје садрже живу треба пдвпјенп сакупљати и пбавезнп ппдвргнути третману пре 
пдлагаоа. Третман мпже врщити самп лице кпје има дпзвплу за пву врсту 
делатнпсти. Закпнпм је прпписан ппступак управљаоа птпадним флупресцентним 
цевима кпје садрже живу. Лице кпје врщи сакупљаое, третман или пдлагаое 
птпадних флупресцентних цеви кпје садрже живу мпра да има дпзвплу, да впди и 
шува евиденцију п кплишини кпја је сакупљена, третирана или пдлпжена и ппдатке 
п тпме дпставља Агенцији. 
Птпад кпнтаминиран дугптрајним прганским загађујућим супстанцама (ПППс 
птпад). Урађен је Наципнални план за имплементацију Стпкхплмске кпнвенције у 
пквиру кпјег су урађени акципни планпви за ПЦБ птпад, птпадне пестициде и 
ненамернп прпизведене хемикалије (дипксини и фурани). Пптребнп је да власници 
ПППс птпада министарству надлежнпм за живптну средину пријаве врсту и 
кплишину пвпг птпада. Пптребнп је пбезбедити пдгпварајућа складищта за 
сакупљаое ПЦБ птпада и ппреме загађене са ПЦБ кпја се искљушује из упптребе. 
Такпђе је пптребнп пбезбедити складищта за привременп сакупљаое птпадних 
пестицида пп регипнима, дп пднпщеоа у регипнална складищта за ппасан птпад 
или на кпнашан третман. Пптребнп је идентификпвати кпнтаминиране лпкације 
ПППс материјама и увести мпнитпринг ПППс у живптнпј средини. Вепма је важнп 
радити на ппдизаоу јавне свести и едукацији п ПППс птпаду и третману птпада 
генералнп. Агенција впди регистар уређаја у упптреби кпји садрже ПЦБ. Лице кпје 
врщи сакупљаое, третман, декпнтаминацију или пдлагаое ПЦБ птпада мпра да 
има дпзвплу, да впди и шува евиденцију п кплишини кпја је сакупљена, третирана 
или пдлпжена и ппдатке п тпме дпставља Агенцији. 
С пбзирпм на ппаснпсти кпје изазива ПЦБ ппщтина би мпрала да: 
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- идентификује ппстрпјеоа кпја садрже ПЦБ и да направи план оихпвпг 
третмана  

- да развије прпграм едукације заппслених кап рукпвапца пвим материјам, 
- Испитати мпгућнпст укљушеоа ппщтине Коажевац у наципнални прпграм 

имплементације сакупљаоа и безбеднпг третмана ПЦБ -а. 
На пдгпварајућим местима у селима треба ппставити ппсебнп пбележене ппсуде за 
пдлагаое неупптребљених препарата и амбалаже пд искприщћених средстава те 
пвај птпад у складу са Закпнпм предавати самп пператерима кпји имају дпзвплу за 
рад са пвпм врстпм птпада на даљи третман.  
Медицински птпад. Пптребнп је даље спрпвпдити заппшет прпцес пбавезнпг 
разврставаоа медицинскпг птпада на месту настанка на ппасан и неппасан. Све 
устанпве за здравствену защтиту и ветеринарске прганизације у кпјима настаје 
медицински птпад су дужне да израде планпве управљаоа птпадпм и именују 
пдгпвпрнп лице за управљаое птпадпм у складу са закпнпм. Накпн прелазнпг 
рещеоа третмана инфективнпг медицинскпг птпада дезинфекцијпм и 
стерилизацијпм и затим млевеоем и пдлагаоем на деппнију, пптребнп је 
изградити ппстрпјеое за термишки третман пвпг птпада – инсинератпр, щтп је у 
дугпрпшнпм плану. 
Агенција прикупља ппдатке п птпаду из здравствених устанпва у складу са 
правилима дпстављаоа ппдатака за регистар извпра загађиваоа. 
Птпад живптиоскпг ппрекла. Усппстављаое система управљаоа птпадпм 
живптиоскпг ппрекла је у надлежнпсти Министарства ппљппривреде, щумарства и 
впдппривреде. 
Пптребнп је дпнети нпве ппдзакпнске прпписе п управљаоу птпадпм живптиоскпг 
ппрекла на пснпву Закпна п ветеринарству, усклађене са еврппским прпписима. 
Пптребнп је приступити изради прпграма управљаоа птпадпм живптиоскпг 
ппрекла. Птпад живптиоскпг ппрекла, кап и прпизвпде настале прерадпм птпада 
живптиоскпг ппрекла треба кпристити у енергетске сврхе. С пбзирпм на врлп лпщу 
ппремљенпст ппстпјећих ппстрпјеоа за третман птпада живптиоскпг ппрекла 
птвпренпг типа пптребнп је хитнп изврщити оихпву рекпнструкцију. Неппстпјаое 
пбјеката за сакупљаое и складищта за птпад живптиоскпг ппрекла је дпдатни 
прпблем кпји се треба рещавати у сарадои са лпкалним сампуправама, кпје су 
надлежне за уклаоаое лещева живптиоа са јавних ппврщина и пбјеката за узгпј и 
држаое живптиоа. Агенција прикупља ппдатке п птпаду живптиоскпг ппрекла у 
складу са правилима дпстављаоа ппдатака за регистар извпра загађиваоа. 
Ппљппривредни птпад. Пптребнп је радити на смаоеоу настајаоа 
ппљппривреднпг птпада увпђеоем шистије прпизвпдое и БАТ и БЕП у 
прехрамбенпј индустрији. 
Ппљппривредни птпад, пднпснп бипмасу кап нуспрпизвпд ппљппривредне 
прпизвпдое, ратарске прпизвпдое, кап и прпизвпдое индустријскпг и псталпг 
биља, треба кпристити за дпбијаое тешних гприва (бипдизела), за щта у Србији 
ппстпји дпвпљан пптенцијал. Пптребнп је унапредити кприщћеое дрвнпг птпада из 
прпцеса прераде дрвета у самим ппстрпјеоима. На пснпву актуелнпг искприщћеоа 
щумскпг пптенцијала, сеше щумскпг фпнда и прераде дрвета, укупни гпдищои 
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енергетски пптенцијал разлишитих врста дрвних пстатака, заједнп са 
регистрпванпм пптрпщопм пгревнпг дрвета, изнпси пкп 1,02 милипна тпна. 
Пптребнп је пбнпвити ппстпјећа и изградити нпва ппстрпјеоа за анаерпбну 
дигестију – прпизвпдоу бипгаса и изградити ппстрпјеоа за кпмппстираое. Извпри 
загађиваоа ппдатке п пвпј врсти птпада дпстављају Агенцији.  
Муљ из уређаја за прешищћаваое кпмуналних птпадних впда. Муљ из уређаја за 
прешищћаваое кпмуналних птпадних впда ће представљати дпдатни притисак на 
деппније, када се прпценат прешищћаваоа кпмуналних птпадних впда ппвећа, 
пднпснп када се изграде ппстрпјеоа и уређаји за прешищћаваое. Муљем пд 
прешищћаваоа се мпра управљати у складу са ЕУ прпписима. Прпизвпдоа муља из 
наведених уређаја мпже дпстићи пкп 500.000 т/гпд., а прпизвпдоа филтер ппгаше 
пкп 150.000 т/гпд., мада су тп за сада самп прпцене. Нашини ппступаоа са 
стабилизпваним муљем пд прешищћаваоа птпадних впда су: искприщћеое у 
ппљппривреди, термишки третман у инсинератприма, гпривп у цементарана, 
пдлагаое. Агенција прикупља ппдатке п кплишинама пвпг птпада. 
Грађевински птпад и птпад пд рущеоа. Пва врста птпада је такпђе врлп присутна у 
градскпм ппдрушју накпн рущеоа пбјеката, а на сепскпм ппдрушју пп „дивљим 
деппнијама“ у прирпди те је пптребнп спрешити некпнтрплисанп пдлагаое птпада 
у живптнпј средини.  
Грађевински птпад се не сме трајнп пдлагати на месту настанка нити на лпкацијама 
кпје за тп нису предвиђене.  
Власник пвпг птпада снпси трпщкпве управљаоа грађевинским птпадпм и дужан је 
да пбезбеди услпве за пдвпјенп сакупљаое и привременп складищтеое пве врсте 
птпада.  
Ппщтина је пдлукпм п пдређиваоу лпкације за пдлагаое кпмуналнпг птпада кпји 
није мпгуће пдлпжити у кпнтејнере за кпмунални птпад (кабасти и други птпад) 
пдредила лпкацију за пдлагаое грађевинскпг птпада.  
Грађевински птпад се кпристи и даље у изградои, раздваја се (стаклп, папир и 
пластика), рециклира се (бетпн, асфалт, камени и др).  
На прпстпру „Старе планине“ у заппшета је изградоа Туристишкпг кпмплекса кпја ће 
у крајопј фази изградое пбухватати, сада планиране, 12.000 лежајева у 
смещтајним капацитетима са свим пратећим садржајима са планираним рпкпвима 
изградое пд прекп 10 гпдина а щтп ће у перипду примене пвпг плана утицати на 
настанак ппвећане кплишине грађевинскпг птпада.  
Пва врста птпада у кплишинама кпје ће настајати приликпм изградое Туристишкпг 
кпмплекса пдлагаће се на предвиђенпј лпкацији а п трпщку власника пвпг птпада.  
На теритприји ппщтине Коажевац ппстпји пдлука п привременпм пдлагаоу 
грађевинскпг птпада на делу лпкације званишне деппније кпмуналнпг птпада. 
Финансираое и пдржаваое лпкација пбезбедиће ће се наплатпм накнада за 
трансппрт и пдлагаое власнику грађевинскпг птпада. Пптребнп је увести пбавезну 
рециклажу грађевинскпг птпада на стаципнарнпм или мпбилнпм ппстрпјеоу. 
Птпад пд рущеоа је пптребнп раздвајати и ппступати са оим у складу са закпнпм 
(папир, стаклп и пластика пдвпјити из грађевинскпг птпада и предати лицима кпја 
врще сакупљаое или третман). Рециклирати се мпже бетпн, асфалт, камен и др. 
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Птпад кпји садржи азбест. Птпад кпји садржи азбест је ппсебна категприја и 
пдвпјенп се сакупља, пакује, складищти и пдлаже, а ппдаци п тпме се дпстављају 
Агенцији. Азбестни птпад мпра се припремити за трансппрт и пдлагаое 
ппступцима ппврщинскпг пшврщћиваоа или сплидификације или унищтаваоем 
азбестних влакана, такп да се спреши пслпбађаое и разнпщеоа азбестних влакана 
у живптну средину. 
Слабп везани азбестни птпад мпра се упакпвати у пдгпварајућу непрппусну 
сертификпвану амбалажу. Азбестни птпад мпра се пре пдлагаоа третирати, 
упакпвати и прекрити на нашин да се избегне испущтаое азбестних влакана или 
пращине у ваздух или изливаоа тешнпсти кпје садрже азбестна влакна. Азбестни 
птпад се мпже пдлпжити на деппнију неппаснпг птпада без претхпдне анализе 
елуата, акп је ппзнатп оегпвп ппреклп, а ппд услпвпм да: не садржи друге ппасне 
материје псим шврстп везанпг азбеста; укљушује грађевински птпад кпји садржи 
шврстп везани азбестни птпад и буде пдлпжен у ппсебне касете за азбестни птпад, 
пдвпјенп пд псталпг птпада на деппнији. Касете где је затвпрен и пдлпжен 
азбестни птпад не треба птварати, какп би се спрешилп пслпбађаое азбестних 
влакана и пращине у живптну средину. 
Птпад кпји настаје у ванредним ситуацијама. За ппступаое са птпадпм кпји 
настане услед неке пд непредвиђених ванредних ситуација (ппплава, снег, 
земљптрес, ппжар, лед и сл) надлежан је Ппщтински щтаб за ванредне ситуације 
ппщтине Коажевац.  
На пснпву плана кпјим се уређују активнпсти у тпку и накпн ванредне ситуације 
пбрадиће се и нашин ппступаоа са птпадпм.  

3.5. ПРПГРАМ РАЗВИЈАОА ЈАВНЕ СВЕСТИ П УПРАВЉАОУ ПТПАДПМ 

Јакп битан фактпр у ефикаснпм управљаоу птпада је спцип- екпнпмски аспект 
управљаоа, кап и развијаое јавне свести п ппступаоу са птпадпм. 

3.5.1. Спцип- екпнпмски аспекти 

Настајаое птпада кпд станпвнищтва је примарна функција оихпве пптрпщое, а 
тиме и оихпвих спцип- екпнпмских карактеристика. Оихпв став утише не самп на 
карактеристике настајаоа птпада, већ такпђе и на ефективне захтеве на услуге 
сакупљаоа птпада, пднпснп оихпв интерес и впљу за плаћаоем услуга сакупљаоа. 
На оихпв пднпс се мпже ппзитивнп утицати крпз кампаое развијаоа јавне свести, 
и едукативне мере п негативним утицајима непдгпварајућег сакупљаоа птпада на 
здравље станпвнищтва и живптну вреднпст ефективнпг пдлагаоа.  
Принципи спцијалнпг аспекта су : 

 Пријентација управљаоа птпадпм према стварним пптребама и захтевима 
станпвнищтва за услугама, 

 Ппдстицаое рукпваоа и пдлагаоа птпада кпји дппринпсе ефективнпсти и 
ефикаснпсти кпмуналних услуга, 

 Развијаое јавне свести станпвнищтва п прпблемима и припритетима 
везаним за управљаое птпадпм и прпмпвисаое ефективних екпнпмских 
захтева (плаћаое) за услуге сакупљаоа и пдлагаоа птпада, 
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 Ппдрщка дппринпсу кприснику за самппрганизпваое лпкалнпг сакупљаоа 
птпада и имплементацији рада у склппу система управљаоа птпадпм, 

 Защтита здравља радника на управљаоу птпадпм и ппбпљщаоу оихпве 
спцип-екпнпмске сигурнпсти. 

Пднпс лпкалних власти према плану управљаоа птпадпм и изградои нпве 
регипналне деппније са рециклажним центрпм и имплементацији прпјекта је 
ппзитиван.  
Фпрмираое нпве санитарне деппније и нпви принцип управљаоа птпадпм нуди 
мпгућнпст заппщљаваоа десетине нпвих радника на здравпј тржищнпј пснпви кап 
и ппбпљщаое путне инфраструктуре. 
Санација ппстпјећих деппнија- сметлищта имаће ппзитивни утицај на живптну 
средину а функципнисаое нпве санитарне деппније мпра бити у складу са 
прпписима щтп гарантује задпвпљавајући нивп защтите живптне средине. 
У садащопј ситуацији има дпста финансијских прпблема везанп за птпад, ппшевщи 
пд наплате па дп пптребе замене старих и дптрајалих средстава рада. Акп се пвпме 
дпда шиоеница да сада један деп пппулације није пбухваћен прганизпваним 
системпм сакупљаоа и трансппрта пшитп је да се у припреми функципнисаоа 
нпвпг нашина регипналнпг збриоаваоа шврстпг птпада п пвпме мпра впдити 
рашуна. 
Питаое кпје је увек псетљивп је финансираое пднпснп ппврат кредита за нпвп 
ппстрпјеое кпме треба дпдати и питаое пдгпварајућих трансфер станица, 
трансппртних средстава и др. Пшитп је да се ппд хитнп намеће пред 
нпвпфпрмиранп предузеће за управљаое птпадпм, уз максималнп укљушиваое 
садащоих кпмуналних предузећа, да прпнађу таква рещеоа кпја ће пмпгућити 
кпнтинуиранп самппдрживп функципнисаое пвпга система. 
Свакакп да пптенцијалнп ппстпји велики брпј препрека за увпђеое неппхпдних 
прпмена садащоих институципналних структура. Присутна је или ће бити присутна 
жеља за задржаваоем непрпмеоенпг стаоа, традиципнални недпстатак 
финансијских средстава али и недпстатак људскпг пптенцијала, набавка нпве и 
замена застареле ппреме и др. 
Све пвп пд сампг ппшетка мпра бити брига нпвпг предузећа и заједнице ппщтина у 
пквиру међуппщтинскпг сппразума. У тпм смислу, треба пдмах развити 
стимулативне, казнене и едукативне мере. Пснпв свега мпра бити нашелп - 
загађиваш плаћа и аплициранп на кпнкретну ситуацију стриктнп и максималнп 
примеоиваое ппзитивних закпнских прпписа али и сагледаваое ЕУ регулативе 
кпјпј Република Србија приступа. Самп дпбрп псмищљеним планпм и мерама 
активнпсти пмпгућиће се да предвиђени систем квалитетнп функципнище па шак и 
дуже негп щтп се у пвпм тренутку прпцеоује. 

3.5.2. Развијаое јавне свести 

Устанпвљаваое пплитике п развијаоу јавне свести пп питаоу прпблема живптне 
средине и птпада је пбавеза министарства надлежнпг за защтиту живптне средине 
и лпкалне сампуправе на свим нивпима, са ппдрщкпм ппстпјећих струшоака. Пва 
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пплитика захтева да све кпмпаније кпје се баве птпадпм у свпје угпвпре укљуше и 
кампаоу за развијаое јавне свести п квалитетнпм управљаоу птпадпм. 
Лпкална власт треба да изради план и спрпведе кампаое за развијаое свести п 
управљаоу кпмуналним птпадпм. Свака кампаоа треба да се фпкусира на ппсебнп 
питаое управљаое специфишним птпадпм (кампаоа за рециклажу) и треба да се 
спрпведе са имплементацијпм Регипналнпг плана управљаоа птпадпм.  
Развијаое јавне свести је важна функција у управљаоу птпадпм. Први кпнтакт 
између пргана власти и јавнпсти је врлп кпмпликпван укпликп јавнпст није 
уппзната са прпблемпм. Разгпвпри се мпгу впдити крпз ппдизаое свести п 
прпблемима птпада, ппсебнп у кпнтексту защтите живптне средине и редпвнп 
инфпрмисаое јавнпсти пд стране пргана власти. 
Сущтински је неппхпднп ппказати јавнпсти утицај ппгрещнпг пдлагаоа птпада на 
живптну средину и на оихпвп здравље и дугпрпшнп, трпщкпве ппщтине за 
ремедијацију (кпји се надпкнађују из ппреза и наплата пд грађана). Такпђе је 
важнп да предлпжена ппбпљщаоа буду разматрана уз ушещће јавнпсти, кап и да 
ће ппбпљщаоа у пракси управљаоа птпадпм дпнети ппвраћај средстава из ппреза 
крпз принцип загађиваш плаћа.  
Грађани мпрају да имају приступ инфпрмацијама, щтп је и пзванишенп усвајаоем 
Закпна п пптврђиваоу кпнвенције п дпступнпсти инфпрмација, ушещћу јавнпсти у 
дпнпщеоу пдлука и праву на правну защтиту у питаоима живптне средине 
(Архуска кпнвенција). 
Спрпвпђеое закпнпдавства кпје се пднпси на јавнпст, кап щтп је забрана 
избациваоа птпада на илегална сметлищта је други механизам за развијаое јавне 
свести кпји мпра бити развијен. Пвп пмпгућава механизам за јавнп пглащаваое 
лпще праксе и јавну прпзивку људи кпји су ушинили веће прекрщаје. 
У већини слушајева, на ппшетку кампаое, јавна свест се вище развија стриктнпм 
применпм закпна, негп пмпгућаваоем ппщтих инфпрмација. Ту је вепма знашајна 
улпга инспектпра уз кампаоу са шврстпм ппрукпм кпја се пднпси на казне за 
прекрщипце закпна. Неппхпдна је јака ппвезанпст између надлежних за 
спрпвпђеое закпна и лица за спрпвпђеое кампаое. Ефективнп је предвидети 
ангажпваое кпмуналне пплиције или кпмуналних редара, шије присуствп, самп пп 
себи, има јак ефекат на психплпщки став ппјединаца. 
Кампаое развијаоа јавне свести ппдстишу индивидуалне пптрпщаше да ппмпгну 
дпстизаое пдрживпг управљаоа птпадпм крпз смаоеое настајаоа птпада, 
куппвину прпизвпда направљених пд рециклабилних материјала, раздвајаое 
птпада за рециклажу и ушещће у лпкалним радипницама п управљаоу птпадпм. 
Иницијативе имају за циљ да ппдстакну станпвнищтвп за прихватаое пдгпвпрнијег 
пднпса према птпаду и да ппступају са птпадпм на пдржив нашин, кап щтп је 
редукција на извпру, ппнпвна упптреба птпада, рециклажа или пдлагаое птпада на 
ппуздан нашин укпликп нема друге мпгућнпсти. 
Кампаоа би требалп да се састпји пд три пснпвна нивпа:  

 претхпднп истраживаое, 

 кампаоа и 

 истраживаое накпн кампаое. 
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Пвај пблик пмпгућава лпкалним властима да прате напредак према пдрживијем 
јавнпм ппнащаоу у управљаоу птпадпм и развпју мпдела дпбре праксе за 
прпмену става јавнпсти према смаоеоу настајаоа птпада, ппнпвнпм кприщћеоу и 
рециклажи. 
Лпкалне власти треба да спрпведу истраживаое применпм разгпвпра „пд врата дп 
врата“ крпз ппщтину, да би се устанпвила пснпва у пднпсу на кпју ће се пратити 
напредак. 
Уппзнаваоем јавнпсти са прпјектпм усвпјиће се најбпља рещеоа и пбезбедити 
финансијска средства за оихпву реализацију. 
Најважније је да ппстпји кпнтинуитет у раду какп би се прпменип став јавнпсти 
према кпмуналнпм птпаду у ппщтини. Реализација кампаоа за развијаое свести п 
птпаду пбезбеђује пквир за интегрални партнерски приступ, пбезбеђује 
наципнални идентитет кампаое кпји се спрпвпди на лпкалнпм нивпу прекп 
стратещких регипналних планпва за управљаое птпадпм. 
Лпкална кампаоа треба да: 

 кпристи све пблике медија; 

 стекне ппвереое станпвнищтва; 

 буде прпвпкативна; 

 истише индивидуалне акције; 

 кпристи једнпставне циљане ппруке; 

 кпристи свепбухватне, али једнпставне ппруке. 
Ппсебна пажоа се мпра пбратити на развијаое свести п пптреби пдрживпг 
управљаоа ппасним птпадпм и с тим у вези пптреби за изградопм инфраструктуре 
у виду ппстрпјеоа за складищтеое, третман и пдлагаое. 
Између ппщтина у регипну мпра да ппстпји сарадоа и жеља да се прганизује бпљи 
систем управљаоа шврстим птпадпм. Кљушни заинтереспвани су грађани ппщтине 
где ће се изградити регипнална санитарна деппнија. 

3.6. УВПЂЕОЕ СИСТЕМА РАЗДВАЈАОА И РЕЦИКЛАЖЕ ПТПАДА 

Пшекује се да се систем управљаоа птпадпм у ппщтини Коажевац развије у 
наредних 5 гпдина према следећпј щеми: 

 Прганизација и мпдернизација сакупљаоа птпада  

 Прпщиреое пбухвата станпвнищтва  

 Израда плана рециклаже 

 Едукација станпвнищтва п знашају и нашину рециклаже 

 Дпнпщеое пдлуке пд стране лпкалних власти да се рециклабилни делпви 
кпмуналнпг птпада не пдлажу на будућу санитарну деппнију, негп да се 
издвајају у наменске кпнтејнере и кпристе кап секундарне сирпвине 

 Ппвећаое брпја рециклабилних кпмппненти кпје се примарнпм селекцијпм 
издвајају из птпада  

 Ппремаое кпмуналнпг предузећа адекватним кпнтејнерима, ппремпм и 
трансппртним средствима у складу са предвиђеним системпм за примарну 
селекцију 

 Изградоа трансфер станице са рециклажним двприщтем  
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Раздвајаое и рециклажа ппјединих фракција кпмуналнпг птпада је једна пд битних 
ппција у управљаоу птпадпм и деп интегрисанпг система управљаоа птпадпм. 
Ппд рециклажпм кпмуналнпг птпада се ппдразумева искприщћеое кприсних 
кпмппненти из кпмуналнпг птпада и тп издвајаое: 

 Метала, папира, стакла, пластике, 

 Прганскпг дела птпада, 

 Птпада из административнпг дела (прпдавнице, административне зграде). 
Циљ раздвајаоа птпада пп врстама је оихпвп ппнпвнп кприщћеое на некпм 
другпм месту и за неку другу намену. 
Пснпвни разлпзи за увпђеое рециклаже су: 

 Рециклажа је један пд пснпвних циљева Наципналне стратегије 
управљаоа птпадпм у Србији, ппстулирана крпз пплитику ЕУ;  

 Рециклажпм се смаоује кплишина кпмуналнпг птпада кпји треба 
пдлпжити на деппнију и врщи се валпризација секундарних сирпвина из 
кпмуналнпг птпада; 

 Рециклажпм се пстварује екпнпмска дпбит (директна прпдаја и 
ппсреднп ушещће у псталим прпизвпдним гранама);  

 Рециклиране кпмппненте су неппхпдна секундарна сирпвина у 
прпизвпдои вище индустријских грана (метална, индустрија папира, 
индустрија стакла);  

 Рециклиране кпмппненте се увпзе. Пвим прпгрампм се замеоује увпз у 
великпм делу; 

 Рециклажпм се шувају ппстпјећи ресурси (маоа кплишина птпада се 
пдлаже на деппније- маои прпстпр за пдлагаое, а прирпдни ресурси се 
маое кпристе за издвајаое сирпвина- нарпшитп за Al, Co и Ni); 

 Рециклажпм се щтеди енергија (маои утрпщак енергије је за 
прпизвпдоу из секундарних сирпвина негп из сирпвина);  

 При преради секундарних сирпвина смаоују се трпщкпви прпизвпдое у 
пднпсу на прераду сирпвина;  

 Рециклажпм се птварају нпва радна места; 

 Рециклажпм се ппстиже защтита живптне средине; 
Тржищте рециклабила је активнпст или прпцес трансфера, прпдаје и/или куппвине 
рециклабилнпг материјала, кпјим се усппставља веза између купца и прпдавца 
рециклираних кпмппненти. У нащпј земљи тржищте рециклабила је вепма 
хаптишнп, неразвијенп и базиранп је углавнпм на тржищту индустријских 
рециклабила и на иницијативама сакупљаша и приватних прганизација. 
Република Србија прекп Агенције за защтиту живптне средине впди и ажурира базу 
ппдатака п управљаоу птпадпм у инфпрмаципнпм систему защтите живптне 
средине, у складу са закпнпм кпјим се уређује защтита живптне средине. 
У циљу прганизпваоа успещне рециклаже у регипну пптребнп је да се прганизују 
инфпрмације п тржищту на кпме би се дпбијали ппдаци п прпдаји и пптражои.  
Закпни ппнуде и пптражое кпмбинпвани са активнпстима куппвине и прпдаје, 
крајои кприсници, утицаји ппсредника утишу на фпрмираое цена рециклабила на 
тржищту кап и оихпв пласман.  
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Типишне кпмппненте система рециклаже птпада у циљу ппвраћаја материјала и 
издвајаоа кприснпг птпада су:  

 Издвајаое разлишитих кпмппненти на извпру настајаоа птпада - из 
дпмаћинства, радои, институција, сакупљаое на улици или у центрима где 
се сакупља рециклабилни птпад;  

 Издвајаое рециклабила из укупне масе птпада на специјалним 
ппстрпјеоима за рециклажу; 

 Припрема издвпјених рециклабила на линијама за балираое (папир, 
пластика), преспваое (метал), млевеое (стаклп);  

 Сакупљаое и издвајаое прганских кпмппненти (кухиоски птпад и птпад из 
бащти) за кпмппстираое у великим ппстрпјеоима;  

 Прпмпција сампсталнпг кпмппстираоа «у свпм двприщту» крпз едукацију и 
усппстављаое малих кпмппстних бункера.  

Пснпвни нашин за сакупљаое рециклабила је изградоа мреже ппстрпјеоа за 
рециклажу и сакупљаое птпада кпјпм би се сакупила највећа кплишина дпступнпг 
папира, стакла, пластике и метала из птпада из дпмаћинства, кпмерцијале, 
индустрије и вратила назад у прпцес прераде.  
Регипнална ппстрпјеоа за спртираое мпрају бити изграђена за заврщнп 
спртираое селективнп сакупљених материјала. Пва ппстрпјеоа такпђе служе и за 
припрему материјала за трансппрт (балиран птпад или издрпбљен).  
Услпви за спрпвпђеое рециклаже су : 

 Израда планпва за спрпвпђеое рециклаже;  

 Прикупљаое са лпкације за кућни птпад где сами станпвници издвајају или 
на специјалним местима где станпвници сампиницијативнп дпнпсе 
спртиран птпад;  

 Прикупљаое ппмещанпг птпада;  

 Изградоа ппстрпјеоа за рециклажу;  

 Ппстпјаое финансијских средстава;  

 Јаснп дефинисанп тржищте рециклираних материјала.  
Раздвајаое рециклабилних кпмппнената мпже се врщити на два нашина и тп:  

 на месту настајаоа – пн сите и  

 на централизпваним местима за издвајаое и третман – пфф сите. 
Рециклажа на сампм месту настајаоа ппдразумева да станпвници сами спртирају 
птпад у ппсебним кпнтејнерима или кесама, или дпнпсе на ппсебне платпе или на 
трансфер станицу са рециклажним двприщтем, а заинтереспвана физишка и правна 
лица сакупљају и пднпсе на третман.  
Пвај тип рециклаже има низ преднпсти:  

 Усппставља се близу генератпра птпада;  

 Маоа је кпнтаминација пкплнпг прпстпра;  

 Сирпвине ппстижу бпљу цену на тржищту јер су маое запрљане;  

 Редукује цену пдлагаоа, трансппрта птпада, третмана;  

 Пвакве сирпвине се пдмах мпгу пласирати и прерађивати;  

 Мпрају се изврщити капиталне инвестиције у ппсебну ппрему за третман;  
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 Пбушенп пспбље ппслужује систем;  

 Ппрема захтева пдржаваое и ппправке;  

 Накпн прераде пвих рециклабила ипак се захтева прпстпр за пдлагаое 
пстатака; - Мпра се врщити кпнтрпла квалитета секундарних сирпвина.  

Офф сите рециклажа се примеоује:  

 Акп пн сите рециклажа није задпвпљавајућа;  

 Акп пн сите рециклажа није финансијски исплатива;  
Пптребан је прпстпр за привременп складищтеое материјала кпји шекају 
раздвајаое. Материјали кпји се пбишнп раздвајају на Офф сите ппстрпјеоу су 
кпмунални птпад (неспртиран), уља, раствараши и плпвни акумулатпри.  
Увпђеое рециклаже у насељима и градпвима ппшиое пдлукпм лпкалних власти да 
се рециклабилни делпви кпмуналнпг птпада не пдлажу вище на санитарне 
деппније, негп да се издвајају и кпристе кап секундарне сирпвине. Укпликп се сами 
грађани пдлуше за сепарацију кприсних фракција птпада на месту оегпвпг 
настајаоа, пптребна су нпва впзила за прикупљаое и превпз птпада, са ппсебним 
бпкспвима за стару хартију, кпнзерве, стаклену амбалажу, пластику и друге 
рециклабилне кпмппненте птпада. Даље спртираое и кпмпактираое пвих 
материјала пбавља се у централнпј станици за рециклажу, пдакле их преузимају 
купци, кпји их кпристе кап секундарне сирпвине.  
На регипналнпј деппнији „Халпвп“ се планира рециклажна станица. Пна пбухвата 
сав птпад на регипну, кпји се даље спртира и пбрађује. Ппредељеое у пвпм 
смислуу ппщтини Коажевац је за рециклажу на месту настајаоа, а какп би се 
смаоила кплишина а самим тим и трпщкпви трансппрта птпада. 

3.6.1. Предлпзи за ппнпвну упптребу и рециклажу кпмппнената кпмуналнпг птпада 

Јединица лпкалне сампуправе уређује прганизпваое и нашин селекције и 
сакупљаоа птпада ради рециклаже, лпкалним планпм управљаоа птпадпм, а кпји 
мпра да буде у складу са ппсебним прпгрампм кпји, на предлпг министарства, 
утврђује Влада. 
Систем раздвајаоа и рециклаже птпада. Предвиђа се некпликп степена раздвајаоа 
или сепарације птпада. 
Први је примарна сепарација - на месту настанка - За примеоиваое пвпг система 
нису пптребна знашајна финансијска средства, али је пптребна шврста лпкална 
регулатива и инспекцијски надзпр. 
Да би пвакав систем бип усппстављен и мпгап успещнп да ради пптребнп је дпнети 
ппщтинску пдлуку п кажоаваоу грађана и правних лица кпји се не придржавају 
пдвајаоа кпмуналнпг птпада и усппставити јаку ппщтинску инспекцијску службу. 
У ппщтини већ ппстпје пблици сепарације ппјединих кпмппненти птпада, међутим 
пптребнп је усппставити бпљу прганизацију и активнпст прпщирити. 
Примарну сепарацију, наједнпставније је заппшети на нивпу привредних субјеката, 
пднпснп кпмерцијалнпг сектпра, где је ппстављеоем кпнтејнера за разлишите 
врсте птпада (папир, пластика, стаклп...), услед већих кплишина птпада кпји пптишу 
са истпг места мпгуће пстварити знашајне резултате минималним улагаоем кпје се 
пгледа у инвестираоу у ппсуде за пдлагаое птпада и едукацијпм заппслених. 
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Најкпмпликпванији кпрак је усппстављаое примарне сепарације у дпмаћинству, 
где је ппред ппдизаоа екплпщке свести неппхпднп пружити и финансијске 
ппгпднпсти кап ппдстрек за спрпвпђеое пваквих акција. (Пример се мпже узети из 
развијених земаља (Нпрвещка), у кпјима су насеља, пднпснп месне заједнице, кпја 
су селектпвала птпад биле дпдатнп мптивисане инфраструктурним улагаоем 
(ппстављаое нпвих клупа, уређиваое паркпва, паркића...) уз ппзитивну медијску 
кампаоу и наметаое такмишарскпг приступа). 
Нацртпм Регипналнпг плана је у свим ппщтинама предвиђенп фпрмираое 
рециклажних двприщта за сакупљаое рециклабилнпг птпада, кап щтп су папир, 
картпн, стаклп, пластика, кабасти птпад, пргански птпад, уз пбезбеђен прпстпр за 
раздвпјени ппасан птпад, кап щтп су уља, разређиваши, пестициди, лекпви, бпје, 
раствараши и пстале хемикалије, кућни електришни апарати (електришна и 
електрпнска ппрема без фрепна), батерије, акумулатпри, гуме и др. У циљу 
смаоеоа трпщкпва пвим планпм је предлпженп да се таква двприщта фпрмирају у 
пквиру трансфер станица. Тиме би се избегли трпщкпви пткупа земљищта, градое 
пбјеката и инфраструктуре а и пперативни трпщкпви би били нижи негп у слушају 
да се фпрмира ппсебнп двприщте. Практишнп ти трпщкпви би се пднпсили самп на 
евентуалну куппвину преса за преспваое и балираое ппјединих врста птпада ради 
екпнпмишнијег даљег трансппрта дп рециклажних фирми, мада већина већих 
фирми кпје се баве пткуппм рециклабилнпг птпада има камипне за трансппрт 
птпада са већ уграђенпм преспм. 
У свим ппщтинама, псим у Зајешару, ће се фпрмирати трансфер станице кап щтп је 
регипналним планпм предвиђенп. На трансфер станицама ће се сакупљати, 
складищтити, кпмпактирати и претпварати птпад за трансппрт дп регипналне 
деппније у Зајешару. Грубим раздвајаоем кприсних сирпвина у трансфер 
станицама не мпже се издвпјити знашајна кплишина кприсних секундарних 
сирпвина. Сврха трансфер станица у ппшетку ће бити да, ппред трансфера 
кпмуналнпг птпада кпји ће ићи на регипналну деппнију, прикупљају и привременп 
складищте кабасти и кућни ппасни птпад (електрпнски: кпмпјутери, фрижидери, 
телевизпри итд) у недпстатку сабирних центара за ппасни птпад.  
Према директивама ЕУ та врста птпада не сме се пдлагати на деппнијама. 

3.6.2. Рециклажнп двприщте 

У рециклажнп двприщте пдлаже се пптпунп спртирани птпад пп врстама у, за тп 
предвиђене, кпнтејнере. Рециклажнп двприщте треба да буде пграђенп пградпм 
висине 2м, ппд надзпрпм и пбезбеђенп пптребнпм ппремпм за пдлагаое 
дпвезенпг пднпснп издвпјенпг птпада. 
На сампј лпкацији рециклажнпг двприщта треба да ппстпји дпвпљан прпстпр за 
манипулацију впзила кпја впзе птпад и за гаражу за впзила, а неппсреднп уз оу 
треба да ппстпји слпбпдан прпстпр за паркираое лишних впзила са теретним 
прикплицама. Предвиђени прпстпр је равна ппврщина кпја је уређена за наведене 
радое и асфалтирана (впднпнепрппусна).  
Папир и пластика пресују се на ради смаоеоа запремине.  
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Кабасти птпад и метални птпад пресују се преспм, кпја дплази у рециклажнп 
двприщте пп ппзиву, да би се смаоили трпщкпви трансппрта.  
Ппсебнп се уређује прпстпр на кпјем ће се ппставити кпнтејнери за сакупљаое 
ппаснпг птпада из дпмаћинстава кпји је зауљен или замащћен. 
У рециклажнпм двприщту мпгу се сакупљати следеће врсте птпада: 

 кприсне кпмппненте кпмуналнпг птпада (папир, стаклп, пластика, метални 
птпад); 

 кабасти птпад; 

 ппасан птпад из дпмаћинстава; 

 грађевински птпад из дпмаћинстава у кплишини маопј пд 1м3. 
Услпви минималне технишке ппремљенпсти за рециклажнп двприщте су: 

 пграда минималне висине 2м са улазним вратима дпвпљне щирине, кпја се 
мпгу закљушавати; 

 ппртирница; 

 дпбрп псветљеое унутар круга и ван круга рециклажнпг двприщта; 

 асфалтирана или бетпнирана ппврщина на местима где су ппстављени 
кпнтејнери, асфалтирани пут пдгпварајуће щирине са пзнакама смера кретаоа 
впзила; 

 затвпрени или наткривени прпстпр пдгпварајуће велишине за складищтеое 
пдгпварајућих врста и кплишина ппаснпг птпада; 

 птвпрена наткривена ппврщина и/или ппврщина на птвпренпм за складищтеое 
пдгпварајућих врста и кплишина неппаснпг птпада; 

 ппсуде са пескпм и пиљевинпм; 

 други материјали за упијаое (абспрбенти) 

 ватрпгасни апарати; 

 рушна средства за рад; 

 лишна средства защтите на раду; 

 телефпн. 
Птпад се у рециклажнпм двприщту мпже складищтити најдуже 6 месеци, 
изузимајући бип-птпад кпји се мпже складищтити највище 7 дана и тп у 
затвпреним услпвима. 
Кљушни елементи система рециклираоа у целпм регипну су: 

 пдвајаое птпада кпји се мпже рециклирати из кпмуналнпг птпада; 

 систем децентрализпваних кпнтејнера са виспкпм стпппм ппкривенпсти у 
свакпј ппщтини, кпји су ппстављени кап места за сакупљаое птпада у 
градскпм, кап и у руралнпм ппдрушју; 

 централизпване лпкације у свакпј ппщтини - рециклажна двприщта; 

 ппстављаое ппстрпјеоа за селекцију птпада у Регипналнпм центру за 
управљаое птпадпм; 

 угпвпри п регипналнпј сарадои у циљу заједнишкпг делпваоа и кприщћеое 
впзила за сакупљаое и трансппрт материјала кпји се мпже рециклирати. 
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Преппрушује се следећа кпмбинација система сакупљаоа и прераде птпада кпји се 
мпже рециклирати, кап и пдвпјенпг сакупљаоа ппаснпг птпада из дпмаћинстава, 
щтп се преппрушује кап први кпрак у спрпвпђеоу прпграма рециклираоа: 

 сабирне ташке са ппсебним кпнтејнерима за папир/картпн, стаклп, кпнзерве 
и канте, уз пбезбеђеое адекватнпг трансппрта и, укпликп је пптребнп, 
привременпг складищтеоа. Сакупљени птпад кпји ће се рециклирати, са 
сабирних ташака пптрпщаш пднпси дп кпнашне лпкације и пдлаже на 
специјалнп пзнашенп местп. У циљу ппраста ушещћа јавнпсти, сабирни 
центри и расппред сакупљаоа птпада мпрају бити усклађени са пдређеним 
лпкалним и институципналним захтевима; 

 сакупљаое зеленпг птпада – бащтенскпг птпада уз ппмпћ индивидуалних 
кпнтејнера уз пратећу прпизвпдоу и кприщћеое кпмппста; 

 Рециклажна двприщта су пбјекти где грађани и маоа предузећа мпгу 
пдлагати разне врсте птпада из дпмаћинства. Већина рециклажних 
двприщта прпјектпванп је за кприсинике кпји дпвпзе птпад уз ппмпћ 
превпзних средстава. Мпгућ је и приступ пещке или бициклпм; 

 Ппкретни капацитети за спртираое грађевинскпг птпада и щута - спртираое 
и лпмљеое грађевинскпг птпада и щута се мпже дефинисати кап механишки 
третман, кпји је неппхпдан да би се тај птпад мпгап ппнпвп кпристити. 
Финални прпизвпди пвпг третмана су секундарне сирпвине, издељене у 
зависнпсти пд велишине или растреситпсти. Пне мпгу успещнп заменити 
прирпдне материјале у грађевинарству или другим индустријама; 

 Ппкретни капацитети за сакупљаое ппаснпг птпада из дпмаћинстава. 
Ппасни птпад у дпмаћинству дефининище се кап “таква врста птпада кпја 
мпже пптенцијалнп ппвећати ппасна свпјства кпмуналнпг птпада када се 
пдлпжи на деппнију или кпмппстира”. Тај мпбилни систем сакупљаоа 
дппуоен је активнпстима сакупљаоа свих врста птпада кпји се прикупе у 
рециклажним двприщтима. Тп је специјалнп ппремљени камипн кпји се 
зауставља на свакпј пд унапред пдређених лпкација где станпвнищтвп и 
маои прпизвпђаши птпада мпгу пдлагати свпј ппасни птпад. 

 Рециклажна двприщта ће бити ппремљена са некпликп кпнтејнера за 
сакупљаое и складищтеое разлишитпг материјала. За трансппрт материјала 
пд тих лпкација дп ппстрпјеоа за рециклажу пптребан је један камипн за 
пдвпз кпнтејнера. 

Прпцеоује се да ће грађани у рециклажна двприщта дпнпсити пд 10-15 кг пп 
станпвнику гпдищое разлишитих врста птпада и материјала кпји се мпже 
рециклирати. 
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3.7. ППСТРПЈЕОЕ ЗА СКЛАДИШТЕОЕ ПТПАДА, ТРЕТМАН ИЛИ ПДЛАГАОЕ ПТПАДА, 
УКЉУЧУЈУЋИ ППДАТКЕ П УРБАНИСТИЧКП-ТЕХНИЧКИМ УСЛПВИМА 

3.7.1. Лпкација ппстрпјеоа за управљаое птпадпм 

У сагласнпсти са Закпнпм п управљаоу птпадпм, јединица лпкалне сампуправе 
пдредређује лпкацију за изградоу и рад ппстрпјеоа за складищтеое, третман или 
пдлагаое птпада на свпјпј теритприји. Изградоа ппстрпјеоа из надлежнпсти 
јединица лпкалне сампуправе финансира се из наменских средстава бучета 
јединице лпкалне сампуправе, кредита, дпнација и средстава правних и физишких 
лица кпја управљају птпадпм, накнада и других извпра финансираоа, у складу са 
закпнпм. Изградоа и рад ппстрпјеоа за управљаое птпадпм мпра бити у складу са 
пдредбама Закпна п управљаоу птпадпм, Закпна кпјим се уређује изградоа 
пбјеката и другим закпнима. У ппстрпјеоу за управљаое птпадпм, птпад се мпже 
складищтити, третирати или пдлагати самп у складу са издатпм дпзвплпм за рад. 

3.7.2. Трансфер станица 

За пптребе изградое трансфер станице у Коажевцу, непхпднп је :  

 Разматраое мпгућнпсти у ппщтини за избпр пдгпварајуће лпкације 

 Дпнпщеое пдлуке на Скупщтини ппщтине п избпру лпкације за трансфер 
станицу са рециклажним двприщтем.  

 Рещаваое власнишких пднпса изабране лпкације 

 Инфраструктурнп ппремаое (струја, впда, канализација...) 

 Израда пптребне планске дпкументације  

 Израда технишке дпкументације за трансфер станицу  

 Финансијска средства за изградоу трансфер станице псим из бучета 
ппщтине, мпгу се пбезбедити пд :Стратещкпг партнера ;Српских фпндпва и 
ЕУ фпндпва ; Кредита; или у склппу псталих нашина финансираоа рещаваоа 
регипналних питаоа 

Пдабир лпкације трансфер станице је један пд првих задатака у спрпвпђеоу 
Лпкалнпг плана управљаоа птпадпм у пквиру оегпвпг усклађиваоа са 
Регипналним планпм. Лпкација за трансфер станицу се пдређују на пснпву анализа 
трансппртних удаљенпсти дп регипналне деппније, укупнпг пплпжаја ппщтине, 
стаоа путних кпмуникација, и стаоа ппстпјеће инфраструктуре. 
За изградоу трансфер станице са рециклажним двприщтем на теритприји ппщтине 
Коажевац разматрана је лпкација на садащопј градскпј деппнији. Ппщтина 
Коажевац је 18.11.2010. гпдине дпнела пдлуку п пдређиваоу лпкације за трансфер 
станицу за привременп складищтеое птпада. Лпкација за трансфер станицу пп пвпј 
пдлуци је на делу парцеле у саставу Градске деппније, на КП бр. 3415/1 КП 
Коажевац. Птпад се пп пвпј пдлуци дппрема дп трансфер станице у затвпреним 
впзилима или кпнтејнерима или на билп кпји други нашин какп не би дпщлп дп 
расипаоа истпг и какп би се спрешилп загађеое земљищта, впде, ваздуха, пднпснп 
деградације живптне средине. 
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3.7.3. Трансфер или претпварне станице за лпкалнп сакупљаое у ппщтини 

Трансфер станице или претпварне станице су лпкације где се птпад из лпкалних 
впзила за сакупљаое птпада привременп складищти и претпвара у већа впзила 
кпјим се пдвпзи на санитарну деппнију. На пвај нашин се ппстиже да се и друга, 
нестандардна и прирушна впзила (маоа впзила, трактпри, ппдизаши кпнтејнера па 
шак и впзила кпјима би грађани дпвпзили у пдређенп време пдређене врсте 
птпада) кпристе кап ппдрщка лпкалнпм сакупљаоу птпада, али и пбезбеђује 
екпнпмишнији и раципналнији превпз птпада дп удаљене санитарне деппније.  
Ппгпднпсти су следеће: 

 смаоује се време сакупљаоа птпада, 

 смаоују се трпщкпви превпза птпада дп регипналне деппније, 

 смаоује се пптрпщоа гприва,  

 смаоују се трпщкпви пдржаваоа впзила и 

 смаоују се испущтаоа щтетних гаспва у атмпсферу. 
Трансфер станица ће имати улпгу ппщтинскпг рециклажнпг двприщта где ће се и 
пстале врсте птпада сакупљати пре трансппрта на санитарну деппнију (на пример, 
неппасан индустријски птпад, птпад кпји би дпвпзили сами грађани, власници 
маоих предузећа, занатских радои, угпститељских пбјеката, кабасти птпад, ппасан 
кпмунални птпад, птпадна уља, акумулатпри и слишнп).  
Тиме се смаоују инвестиципна улагаоа и ствараое дивљих сметлищта. 
Регипналним планпм управљаоа птпадпм Тимпшкпг регипна предвиђена је 
изградоа щест трансфер станица и тп у ппщтинама Кладпвп, Мајданпек, Негптин, 
Бпр, Бпљевац и Коажевац. У ппдрушјима где су деппније удаљене вище пд 20- 30 
км пд урбаних ппдрушја, трансппрт дп деппније кприщћеоем впзила кпјим се 
сакупља птпад ппстаје неекпнпмишан. Скица трансфер станице: 
 

 
 
 

Трансфер станица ће бити прпјектпвана такп да садржи: 
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 Прпстпр за манипулацију трансппртних впзила кпја дпвпзе птпад са кплскпм 
вагпм и вагарскпм кућицпм 

    Прпстпр за истпвар впзила са кпмпактпрскпм јединицпм– рампа са 
хидраулишнпм преспм 

 Прпстпр за манипулацију претпварнпг впзила– щина за навпжеое абрпл 
кпнтејнера капацитета 30 – 50 м3 

 Прпстпр за смещтај впзила за даљински трансппрт абрпл кпнтејнера и за 
смещтај самих абрпл кпнтејнера 

 Прпстпр за паркинг и праое впзила 

 Прпстпр за кприсне кпмппненте 

 Прпстпр за кућни ппасан птпад 

 Прпстпр за птпад великих габарита типа великих кпмада намещтаја 

 Административнп - управну зграду. 
У првпм перипду усппстављаоа регипналнпг плана управљаоа птпадпм 
преппрушује се изградоа трансфер станице са минималним брпјем неппхпдних 
пбјеката без билп каквих дпдатних елемената у функцији смаоеоа кплишине 
птпада кпји ће се трансппртпвати дп регипналне деппније. Циљ је смаоеое 
трпщкпва, јер су релативнп мале кплишине птпада, щтп би негативнп утицалп на 
перипд ппврата инвестиције. 
Ппред впзила и кпнтејнера, трансфер станице треба да су ппремљене и са 
утпваривашем, виљущкарпм, кап и са преспм за преспваое и балираое папира 
картпна и метала (алуминијум). Следеће слике ппказују улаз и вагу на улазу у 
трнсфер станици. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Принцип рада на станици је једнпставан, на рампи се птпад претпвара из 
аутпсмећара директнп у хидраулишну пресу у кпјпј дплази дп вищестепенпг 
кпмпактираоа птпада, а из ое у абрпл кпнтејнере. Сваки напуоен абрпл кпнтејнер 
се трансппртује дп регипналне деппније камипнпм навлакашем, предвиђеним за 
даљински трансппрт. 
Кпмпактираое на трансфер станици. 
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На пвај нашин, птпад се унутар трансфер станице креће у затвпренпм систему такп 
да нема растураоа птпада, непријатних мириса, ппјаве глпдара, ппјаве летећег 
птпада, нити има лица кпја се непвлащћенп баве пребираоем птпада. 
Нема ни ппјаве птпадних - прпцедних впда из птпада кпје би угрпзиле ппврщинске 
и ппдземне впде и земљищте, па нема пптребе за ппстрпјеоем за прешищћаваое 
птпадних- прпцедних впда шиме су ниже инвестиције и сам ппступак дпбијаоа 
упптребне дпзвпле је једнпставнији, не мпра се тражити интегрисана дпзвпла. 
У тпме је преднпст трансфер станице у пднпсу на деппнију, да је щтп једнпставнија 
и дпступнија јавнпсти, са малим улагаоима у мере защтите живптне средине, збпг 
безбедне технплпгија рада. 
На трансфер станици мпра бити дпвпљнп прпстпра за смещтај већег брпја абрпл 
кпнтејнера. Оихпв брпј се дефинище такп да се пмпгући држаое птпада на 
трансфер станици пд минимум три дана, у слушају завејаних и непрпхпдних путева 
дп регипналне деппније или непшекиванпг квара на впзилу за даљи трансппрт. 
И на трансфер станици кап и на деппнији мпра да се врщи евиденција кретаоа 
впзила и улаза и излаза птпада. Целп ппдрушје треба да је пграђенп мрежастпм 
пградпм и да има ппсебнп капију за улаз впзила и ппсебнп за улаз људи. 
Такпђе треба да има систем за пдвпд прпливенпг уља. 

3.7.4. Инвестиципни трпщкпви фпрмираоа трансфер станице са рециклажним 
двприщтем 

Важан деп инфраструктуре је дпступнпст дпбрп ппремљене радипнице у циљу 
пдржаваоа впзнпг парка и ппправки кпнтејнера. 
Прпцеоена инвестиција за изградоу једне трансфер станице са рециклажним 
двприщтем је приказана у табели 21. 
 

Табела 21. 

Инвестиција Изнпс у € 

А. ПРИПРЕМНИ И ГРАЂЕВИНСКИ ППСЛПВИ 

А.1 Израда бетпнскпг платпа и дренажнпг система 
защтите, изградоа хале 

125.000 
 

А.2 Израда пратећих пбјеката 75.000 

А.3 Пзелеоаваое 20.000 
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Б. НАБАВКА МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

Б.1 Утпвариваш и виљущкар 90.000 

Б.2 Путнишка впзила – један кпмад 10.000 

Ц. ПСТАЛП 

Ц.1 Израда прпјектне дпкументације  20.000 

Ц.2 Непредвиђени трпщкпви пкп 10%  34.000 

 СВЕГА: 374.000 

 
Ппред наведене ппреме неппхпдне за рад трансфер станице, у будућем перипду 
пна се мпже дпдатнп ппремити у зависнпсти пд кплишине птпада кпју буде 
примала, кап и мпгућнпсти раздвајаоа птпада пре слаоа на регипналну деппнију. 
(нпр.ппстрпјеоем за сепарацију, хидраулишним пресама итд.) 
Планиранп је да се трансфер станице изграде на ппщтинскпм земљищту, и ппщтп 
је оихпва изградоа за дпбрпбит станпвнищтва ппщтина и за унапређеое 
квалитета живпта, претппставља се да ће бити пслпбпђена плаћаоа накнаде за 
кприщћеое земљищта и прилаза кпје је неппхпднп за оену изградоу. 

3.8. МЕРЕ САНАЦИЈЕ ДИВЉИХ ДЕППНИЈА И СМЕТЛИШТА 

3.8.1. Преппруке за санацију сметлищта 

Велики брпј дивљих деппнија идентификпван је на разлишитим лпкацијама у сампј 
ппщтини кап и у пкплним селима. Санација мнпгпбрпјних деппнија на теритприји 
ппщтине захтева знашајна финансијска средства и треба наћи једнпставан, 
финансијски исплатив и временски краћи нашин рещаваоа пвпг прпблема. 
Први и најважнији кпрак је израда прпјеката санације за ппписане дивље деппније 
да би се у щтп краћем рпку кретнулп у реализацију радпва на санацији. За мнпге 
деппније, кпјих у ппщтини пп пппису има 84, мпра се прпнаћи адекватнп рещеое. 
Неппхпднп је спрпвпђеое минималних мера у циљу защтите живптне средине. 
Трпщкпви санације кпмуналне званишне деппније у ппщтини су изузетнп велики 
збпг специфишнпсти лпкације на кпјпј се пна налази. На опј се налазе велике 
кплишине птпада, с пбзирпм да се кпристи вище деценија, а тпкпм оене 
експлпатације нису примеоиване адекватне мере защтите живптне средине. На 
пснпву израђенпг прпјекта, за оену санацију, пптребнп је 32.507.145,20 дин.  
Санација дивљих деппнија је активнпст кпја треба да се пдради у краткпрпшнпм 
перипду, тј. дпк буде трајала изградоа регипналне деппније, а санација градске 
деппније је активнпст кпја треба да се уради у средопрпшнпм перипду, пднпснп 
тек кад регипнална деппнија ппстане пперативна. Затп тај вакуум дп затвараоа 
градске деппније треба искпристити за санираое свих дивљих сметлищта. 
Санацију градских деппнија мпгуће је изврщити на три нашина: 

 Премещтаоем деппније (укпликп се ради п вепма малпј деппнији и укпликп 
се налази у релативнпј близини лпкације градске и/или санитарне деппније) 

 Делимишнпм санацијпм (изплпваоем гпроих слпјева деппније у слушају 
када ппдземне впде немпгу квасити телп деппније) 
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 Пптпунпм санацијпм деппније (кпмплетним изплпваоем и гпроих и дпоих 
слпјева деппније у слушају виспких ппдземних впда 

Предлпг рещеоа тј. санације и затвараоа старих деппнија захтева израду студија 
прпцена стаоа са предлпгпм мера кпје је неппхпднп спрпвести са циљем избпра 
најадекватнијег рещеоа. 
За пптребе санације дивљих деппнија у ппщтини Коажевац, неппхпднп је: 

 Израда прпјекта санације са пптималним рещеоима на пснпву сашиоене 
базе ппдатака са ппписаним дивљим сметлищтима на теритприји ппщтине 
Коажевац 

 Пбезбеђиваое финансијских средстава за оегпву реализацију 

 Спрпвпђеое прпграма едукације станпвнищтва 

 Усппстављаое и спрпвпђеое казнених мера 
Премещтаое, пднпснп уклаоаое дивље деппније представља раципналну ппцију 
у следећим ситуацијама: 

 када у релативнпј близини дивље деппније ппстпји санитарна деппнија кпја 
има капацитивне и безбедпнпсне мпгућнпсти за прихватаое дпдатнпг 
птпада 

 када ппстпје технишке мпгућнпсти за премещтаое птпада са једне лпкације 
на другу. 

 у слушајевима када се прпцени да дивља деппнија знашајнп угрпжава 
живптну средину и када на опј ппстпји релативнп маоа кплишина птпада, те 
да није раципналнп врщити кпмплетну ремедијацију, ппстављаое гпроих и 
дпоих изплаципних слпјева.  

 у слушајевима када се птпад налази на терену кпји пнемпгућава спрпвпђеое 
неппхпдних мера за санацију дивље деппније. 

У пвпј варијанти ппстпји јпщ једна мпгућнпст а тп је да се птпад са дивљих деппнија 
пребаци на градску- званишну деппнију и да се ту щтп бпље кпмпактира и прекрије 
инертним материјалпм пдгпварајуће дебљине.  
Предуслпви за извпђеое пперације пребациваоа птпада су: ппстпјаое дпбре 
механизације, дпбре временске прилике (без ветра и падавина), дпбра дпступнпст 
и једне и друге лпкације, предузимаое максималних мера защтите пперативаца 
кпји ће извести предлпжене радпве и максималних мера защтите живптне 
средине, кап и друщтвенпг пкружеоа. 
Пвај предлпг има вище преднпсти: 

 трансппртни трпщкпви ће бити мнпгп нижи негп у првпм предлпгу јер је 
растпјаое дивљих деппнија дп градске деппније у датпј ппщтини мнпгп 
краће негп дп регипналне деппније. 

 прпјектпвани капацитет нпве регипналне деппније се неће угрпзити 
дппремаоем непредвиђених кплишина птпада. 

 збпг краћих растпјаоа и рута трансппрта птпада угрпженпст пкплине букпм, 
пращинпм и непријатним мирисима бити знатнп маоа негп да се птпад 
впзи дп регипналне деппније. 
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 Ппщтп ће се градска деппнија затвприти на санитаран нашин, пребациваое 
птпада са дивљих деппнија неће нарущити пкплни амбијент вище негп щтп 
је већ нарущен ппстпјаоем и радпм градске деппније.  

3.8.2. Делимишна ремедијација дивље деппније 

Укпликп из билп кпјег пд наведених разлпга није мпгуће изврщити премещтаое, 
пднпснп уклаоаое деппније, ппстпји некпликп мпгућнпсти оенпг „затвараое“, на 
нашин да се минимизира оен негативан утицај на живптну средину. Укпликп се 
анализираоем лпкације на кпјпј се деппнија налази утврди да не ппстпји велика 
ппаснпст пд загађиваоа живптне средине, пптребнп је у циљу превенције извести 
некпликп пснпвних кпрака, кпји ппдразумевају: 

 сакупљаое разасутпг птпада на једну „гпмилу“ кпја ће бити прекривена, 
фпрмираое слпја птпада у пблик купе, какп би се спрешилп задржаваое, 
пднпснп пмпгућилп слпбпднп птицаое атмпсферских впда шиме се спрешава 
прпдираое тих впда у слпј птпада и фпрмираое прпцедних впда кпје би 
угрпзиле ппдземне впде и пкплнп земљищте. 

 ппстављеое гпроег ппкривнпг слпја, пднпснп гепсинтетишкпг материјала, 
кпји треба да спреши прпдираое атмпсферских падавина у телп деппнија и 
на тај нашин да пнемпгући спираое разлишитих загађујућих материја и 
генерисаое загађених прпцедних впда, кап и оихпв трансппрт у ппдземне 
впде,  

 ппстављаое пбпдних канала пкп прекривенпг дела деппније кпји требају да 
пмпгуће птицаое атмпсфеске впде са тела деппније какп се впда у тпм дели 
не би задржавала и угрпжавала прекривни слпј 

 ппстављаое слпја хумуса на кпјем ће се засадити слпј вегетације. 

 ппстављаое система за пасивну дегазацију деппније (верикални биптрнпви-
дегазатпри). 

За деппније великих габарита, на неприступашним теренима и са знашајнијпм 
кплишинпм птпада кпји се налази у слпјевима дебљине пд некпликп метара, 
пптребнп је на пснпву прпрашуна, изврщити ппстављаое активнпг система за 
дегазацију деппније (биптрнпви, дуваљка, хпризпнтални развпд, систем за прихват 
кпндензата, пламеник), какп би се елиминисалп задржаваое метана у телу 
деппније, а самим тим и фпрмираое пптенцијалнп експлпзивних смеща. 
Ппставиће се и шетири пијезпметра на разлишитим делпвима деппније и ппсебнп 
на пбпдним делпвима деппније какп би се кпнтрплисап физишкп-хемијски састав 
ппдземних впда, а на пснпву шега мпже да се извуше закљушак да ли су спрпведене 
мере адекватне. 

3.8.3. Пптпуна ремедијација дивље деппније 

У слушајевима да се анализираоем лпкације утврди да та деппнија има знашајнији 
негативан утицај на живптну средину, пптребнп је изврщити кпмплетну санацију и 
затвараое деппније мерама кпје ће пбезбедити минимизираое ризика пд 
загађеоа. Пвакве метпде се пп правилу кпристе на лпкацијама са виспким нивппм 
ппдземних впда кпје у ппјединим тренуцима мпгу да спирају загађујуће материје 
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из тела деппније и на тај нашин да щире загађеое. У слушајевима кпмплетне 
рекултивације тежи се пптпунпм изплпваоу тела деппније пднпснп пдлпженпг 
птпада ппстављаоем дпоих и гпроих непрппусних слпјева какп би се спрешилп 
даље загађеое прпдираоем прпцедних впда у ппдземне и ппврщинске 
впдптпкпве, пднпснп какп би се лпкализпвала зпна у кпјпј ппстпје загађујуће 
материје. 
Да би се извщила пптпуна ремедијација деппније пптребнп је првп изврщити 
гептехнишка и хидрпгеплпщка истраживаоа, ппставити шетири пијезпметра на све 
шетири стране света пкп деппније), утврдити стаое и квалитет ппземних впда, 
испрпјектпвати мере санације и защтите живптне средине, привременп пребацити 
птпад са места на кпјем се налазип и изврщити припрему терена за ппстављаое 
непрппусних ХДПЕ фплија. Накпн равнаоа тереоа и ппстављаоа слпја 
впдпнепрппусне глине врщи се ппстављаое трака пд ХДПЕ фплије кпје се 
преклапају какп би мпгле бити заварене тј. да би се пбезбедила непрппусна 
ппврщина. На ппстављену фплију ставља се гептекстил па слпј щљунка за 
ппстављаое система за дренажу прпцедних впда, накпн шега са врщи насипаое и 
пправнаваое птпада у слпју пдгпварајуће дебљине. Слпј птпада се затрпава са 
слпјем щљунка за дегазацију деппније, на кпји се ппставља слпј кпмпактне глине, а 
накпн шега се ппставља гпроа непрппусна фплија кпја се заједнп са дпопм 
непрппуснпм фплијпм сидри у претхпднп припремљним пбпдним каналима какп 
би се пбезбедила оихпва стабилнпст. На гпроу фплију пптребнп је ставити слпј 
земљищта висине пкп 50 цм кап защиту фплије пд механишких утицаја, а на тај слпј 
земљищта дпдати и слпј хумуса пд 30 цм кпји мпже да се искпристи за 
пзелеоаваое тпг прпстпра. 
Да би рекултивација била пптпуна пптребнп је ппставити биптрнпве, пднпснп 
систем за активну дегазацију и пијезпметре ради праћеоа квалитета ппдземних 
впда исппд тела деппније и у пкплини деппније. 
У слушајевима рекултивације затвпрених дивљих деппнија није пптребнп 
ппстављаое дренажних цеви и система за сакупљаое прпцедних впда, јер 
деппнија ће имати гпроу ппкривну фплију и деппнпвани материјал неће бити 
излпжен атмпсферским падавинама. 
 

3.9. ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ИНВЕСТИЦИЈА 

Укупни финансијски трпщкпви за изградоу регипналне деппније кап и финансијске 
мпгућнпсти ппщтина и кприсника дати су на пснпву предлпжене кпнцепције 
Регипналнпг система управљаоа птпадпм. 

3.9.1. Прпцеоени трпщкпви за изградоу регипналне деппније са рециклажним центрпм 
и щест трансфер станица на предлпженпј лпкацији  

Регипнална деппнија је планиранп да се изгради на лпкацији ппстпјеће деппније 
кпмуналнпг птпада у близини насеља Халпвп, на прпстпру пд пкп 15ха земљищта. 
Земљищте предлпжене лпкације се налази у приватнпм власнищтву кпји ппседују 
парцеле на делу на кпјем се тренутнп пдлаже птпад и на делу на кпјем се планира 
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пдлагаое птпада у будућнпсти. Прпцеоује се да за пткуп наведенпг земљищта 
треба издвпјити пкп 300.000 € пп садащопј тржищнпј вреднпсти. 
Регипналним планпм је предвиђенп да се изгради И фаза са И касетпм тела 
регипналне деппније.  
Изнпс кпји је пптребан за изградоу регипналне деппније са рециклажним центрпм 
и набавку све ппреме изнпси 5.025.385 €, када дпдамп прпцеоену вреднпст 
земљищта изнпс је 5.325.385€.  
За щест трансфер станица са рециклажним двприщтима пптребнп је 2.244.000 €.  
Укупни изнпс пптребних финансијских средстава је 7.569.385 €.  

3.9.2. Финансијске мпгућнпсти ппщтина и кприсника 

С пбзирпм на затешену тещку екпнпмску ситуацију, реализација знашајних 
инфрастуктурних прпјеката се не мпже финансирати самп из лпкалних средстава. 
За реализацију пвих прпјеката пптребнп је ангажпваое щире друщтвене заједнице, 
а шестп и ангажпваое приватнпг капитала. Стандарна щема ангажпваоа 
ппдразумева ушещће приватнпг капитала у реализацији ппјединих целина кпје 
захтевају набавку инпстране ппреме и примену савремене технплпгије, лпкална 
заједница пбезбеђује из свпјих фпндпва средства, дпк се препстала пптребна 
средства пбезбеђују из регипналних инвестиципних фпндпва или инпстраних 
дпнација. 
Демпграфски раст у Коажевцу кап и у целпј истпшнпј Србији карактерище врлп 
ниска стппа наталитета, далекп нижа пд пптребнпг нивпа за пбнављаое брпја 
станпвника. 
Слишнп кап и другим ппщтинама у Србији упшава се урбанистишки тренд. Такпђе се 
упшава ппраст брпја станпвника у урбаним и пад брпја станпвника у руралним 
срединама. 
Максималнп приущтиве тарифе за пднпщеое птпада, гптпвп да није мпгуће 
пдредити на пснпву ппдатака истраживаоа спрпведених на ппдрушју Србије. У ту 
сврху кпристиће се искуства земаља у развпју кпје су пве прпцене већ спрпвпдиле 
и на пснпву кпјих се мпже кпнстатпвати да је максималнп приущтиви нивп тарифе 
за сакупљаое птпада пкп 50 еура пп дпмаћинству гпдищое. 
У циљу израде пвпг плана, а на пснпву искустава земаља у пкружеоу у састављаоу 
пвпг Плана узима се максималнп приущтиви нивп пд 1.5 дп 2% прпсешних прихпда 
или расхпда у дпмаћинству. Варијације у нивпу тарифе дпвпде се у везу са 
карактеристикама лпкалне средине, пднпснп брпја заппслених пп дпмаћинству и 
псталих трпщкпва живпта. Пп правилу у свим истраживаоима упшенп је да је 
максималнп приущтиви нивп тарифе за сакупљаое птпада знатнп нижи пд тарифа 
за друге кпмуналне услуге. Такпђе је утврђенп да трпщкпви свих кпмуналних услуга 
не треба да пређу 25% прпсешних прихпда, пднпснп расхпда дпмаћинства, при 
шему пптрпщоа електришне енергије и тпплптне енергије за грејаое дпмаћинства 
мпгу да имају пп 10% удела у расхпдима дпмаћинства дпк трпщкпви пптрпщое 
впде мпгу бити дп 5%. 
На пснпву прпцеоенпг прпцентуалнпг ушещћа трпщкпва сакупљаоа птпада пд 1.5 – 
2%, максимална тарифа за сакупљаое кпмуналнпг птпада у ппщтинама Тимпшкпг 
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регипна креће се у ппсегу пд 275 дп 474 динара за ушещће трпщкпва пд 1,5%, 
пднпснп у ппсегу пд 367 дп 632 динара за ушещће трпщкпва пд 2%. 
Пптенцијални прпблем кпд фпрмираоа цена за услугу сакупљаоа птпада мпгу 
представљати пгранишеоа владе Републике Србије кпја су била шеста у претхпднпм 
перипду, а кпја су пгранишавала јавна предузећа у ппдизаоу цена свпјих услуга, са 
циљем пгранишаваоа инфлације. Такп нпр. ппстпји пгранишеое да раст цена услуга 
кпмуналних предузећа гпдищое не сме да пређе 7 %. 
На пснпву дефинисане предлпжене кпнцепције Регипналнпг система управљаоа 
птпадпм дата је прпцена инвестиципних вреднпсти ппјединашних пбјеката и 
ппреме (Табела 22). 
 
Табела 22. 

Назив пптребне ппреме и 
пбјеката 

Јед. 
мере 

Кплишина 
Јед. Цена 

(РСД) 
Укупнп (РСД) 

Набавка стандардизпваних 
кпнт. 1.1. м3 

кпм 150 25.000 3.750.000 

Набавка стандардизпваних 
кпнт. 5 м3 

кпм 30 65.000 1.950.000 

Набавка стандардизпваних 
кпнт. за ПЕТ амбалажу 

кпм 50 12.000 600.000 

Набавка стандардизпваних 
канти 80-120 л 

кпм 5.000 2.700 13.500.000 

Набавка стандардизпваних 
кеса за птпад 80 л 

кпм 50.000 80 4.000.000 

Камипн аутпсмећар 7 м3 кпм 2 8.500.000 17.000.000 

Камипн аутпсмећар 15 м3 кпм 2 10.800.000 21.600.000 

Камипн аутпппдизаш кпм 1 7.200.000 7.200.000 

Набавка мпбилнпг 
рециклажнпг двприщта 

кпм 1 12.000 12.000 

Камипн за превпз ПЕТ 
амбалаже 

кпм 1 4.000.000 4.000.000 

Рпвпкппаш ИЦБ кпм 1 7.000.000 7.000.000 

Ремпнт ппстпјећих впзила паущалнп   3.000.000 

Изградоа рециклажнпг 
двприщта 

кпм 8 850.000 6.800.000 

Изградоа трансфер станице кпм 1 38.000.000 38.000.000 

Изградоа претпварне станице 
туристишки центар 

кпм 1 22.000.000 22.000.000 

Санација, ремедијација и 
затвараое ппстпјеће деппније 

кпм 1 32.507.145,20 3.2507.145,20 

УКУПНП: 
 

182.919.145,20 
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4. Развпј и имплементација плана управљаоа птпадпм (акципни план) 

Приказ мера и активнпсти при спрпвпђеоу плана са рпкпвима и динамикпм 
спрпвпђеоа да ти су у (Табели 23 и Табели 24). 

Табела 23. 

ЦИЉ ЗАДАЦИ АКТИВНПСТИ 

Усппставити ефикасан 
систем управљаоа 

кпмуналним шврстим 
птпадпм на теритприји 

ппщтине 

Јашаое капацитета 
лпкалне заједнице за 
управљаое птпадпм 

Израда катастра генератпра птпада 
(загађиваша) 

Набавка ппреме за сакупљаое и 
трансппрт птпада 

Ппвећан пбухват станпвнищтва услугпм 
сакупљаоа птпада и Ревизија пптреба 
дпсадащоег брпја и расппреда ппсуда 
за сакупљаое птпада 

Пбезбедити дпвпљан брпј кпнтејнера у 
свим насељеним местима 

Увпђеое система екплпщкпг 
управљаоа у предузећу кпје управља 
птпадпм (ИСП 14000) 

Дпнети пдлуке п лпкацијама за 
пдлагаое специфишнпг птпада  

Уредити лпкације за пдлагаое 
специфишнпг птпада  

 Израдити план и прпграм управљаоа 
ппсебним тпкпвима птпада, ппасним 
птпадпм и амбалажпм пд ппаснпг 
птпада ппреклпм из дпмаћинстава 

Санација деппније 
кпмуналнпг птпада 

Пбезбеђеое средстава за реализацију 
прпјекта 

Санација ппстпјеће деппније  

Санација и рекултивација 
ппстпјећих дивљих 

сметлищта 

Израда прпјекта санације 
евидентираних дивљих сметлищта 

Санација дивљих сметлищта 

Рекултивација прпстпра на кпјима су 
била дивља сметлищта 

Усппставити систем 
управљаоа птпадпм у 

складу са наципннлнпм 
стратегијпм и ппстпјећим 

закпнпдавствпм 

Усппстављаое 
регипналнпг система 
управљаоа птпадпм 

Израда и усвајаое регипналнпг плана 
управљаоа птпадпм 

Израда прпјекта регипналне деппније 

Изградоа регипналне деппније 

Изградоа трансфер станица са 
рециклажним двприщтима и /или 
мини- кпмппстанпм 

Усппставити систем селективнпг 
сакупљаоа и рециклаже птпада у 
складу са пптребама и 
специфишнпстима ппщтине 

Изградоа ппстрпјеоа за рециклажу 
ппјединих врста птпада 

Усппстављаое 
јединствене прганизације 

Израда и верификација елабпрата п 
прганизацији система управљаоа 



ЛПКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАОА ПТПАДПМ ППЩТИНЕ КОАЖЕВАЦ 

119 

 

регипналнпг управљаоа 
кпмуналним птпадпм 

птпадпм за ппщтине пбухваћене 
регипналним планпм 

Усппставое нпве прганизације за 
регипнални систем управљаоа 
птпадпм 

Ппдизаое нивпа свести за 
безбеднп управљаое 

птпадпм 

Пбразпвати све ушеснике 
за управљаое птпадпм 

Пбразпваое станпвнищтва п знашају 
сакупљаоа и рециклаже птпада  

Пбразпваое јавних предузећа, бизнис 
сектпра и јавних служби за управљаое 
птпадпм 

Прганизпваое јавних 
кампаои 

Прганизпваое јавних кампаои п 
знашају селективнпг пдвајаоа птпада и 
рециклаже 

Реализација демпнстраципних 
прпграма селективнпг прикупљаоа 
птпада у щкплама и јавним 
институцијама 
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Табела 24. 

АКТИВНПСТ 

 

КРАТАК ППИС 

 

ПШЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ КП СПРПВПДИ РПК 

 

ПРПЦЕНА БУЧЕТА ИЗВПР 
ФИНАНСИРАОА 

КПМЕНТАР 

 

Набавка ппреме за 
сакупљаое и трансппрт 
птпада 

Набавка ппреме за 
сакупљаое птпада: 

- 200 кпнтејнера 
запремине 1,1 м

3
, 

- 10 кпнтејнера 
запремине 3 м

3
, 

- 20 кпнтејнера 
запремине 5 м

3
, 

- 1 камипн за превпз 
птпада. „аутпсмећар“, 

- 1 камипн аутпппдизаш 
за превпз великих 
кпнтејнера, 

- 1 кпмбинпвана 
мащина са утпварнпм 
кащикпм и кащикпм за 
искпп земље, 

- 1 булдпжер ТГ 160. 

Изградоа „чеппва“ за 
кпнтејнере на 450 
лпкација 

Пбезбеђена ппрема за 
сакупљаое и превпз 
птпада дп градске 
деппније, усппстављен 
ефикасан систем 
управљаоа птпадпм, 
ппбпљщан квалитет 
живпта у граду и 
приградским насељима. 

Фпнд за 
грађевинскп 
земљищте, 
Јавнп 
кпмуналнп 
предузеће 
„Стандард“ 

2016. - кпнтејнер 
запремине 1,1м

3
, 

220ЕУР, 

- кпнтејнер 
запремине 3м

3
, 

450ЕУР, 

-- кпнтејнер 
запремине 5м

3
, 

500ЕУР, 

- камипн 
аутпсмећар, 
75000ЕУР, 

- кпмбинпвана 
мащина 60000ЕУР 

- булдпжер ТГ 160, 
140.000ЕУР, 

- израда чеппва, 
50ЕУР/чепу 

УКУПНП: 557.500ЕУР 

Ппщтински бучет, 
Фпнд Управе 
защтите живптне 
средине, 
Међунарпдне 
дпнације 

 

Санација и затвараое 
деппније са (технишкпм 
и биплпщкпм) 
рекултивацијпм 
земљищта 

Изградоа деппније, 
прилазнпг пута дп 
деппније, дпвпђеое 
електришне енергије, 
инсталираое расвете, 
изградоа: рампе, 
кпнтрплнпг пункта, 
пбјекта за праое и 
дезинфекцију 
кпнтејнера, хидрантске 
мреже, дренажнпг 

Елиминација знашајних 
ризика пп живптну 
средину и здравље 
људи, предуслпви за 
кпнтрплисанп санитарнп 
деппнпваое кпмуналнпг 
птпада, спрешенп 
загађеое ппдземних 
впда и Тимпка, 
ппбпљщан квалитет 
живпта станпвника града 

Фпнд за 
грађевинскп 
земљищте, 
Јавнп 
кпмуналнп 
предузеће 
„Стандард“ 

2016. Санација: 150.000 
ЕУР; рекултивација: 
10.000 ЕУР/ха 

Ппщтински бучет, 
Фпнд Управе 
защтите живптне 
средине, 
Међунарпдне 
дпнације 
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система пкп деппније; 
технишка и биплпщка 
рекултивација накпн 
затвараоа и др. 

и села у припбаљу Белпг 
Тимпка 

Санација и 
рекултивација 
ппстпјећих "дивљих" 
деппнија 

Шищћеое дивљих 
деппнија, пдвпжеое 
птпада, деппнпваое на 
градску деппнију, 
санираое и 
рекултивација терена, 
уређеое прпстпра 

Уклпоене „дивље“ 
деппније, рекултивисан 
и уређен прпстпр, 
смаоеое ризика пп 
здравље станпвнищтва, 
ппбпљщан квалитет 
живпта 

Кпмисија за 
защтиту 
живптне 
средине, Јавнп 
кпмуналнп 
предузеће 

2020.г. Трпщкпви : 
пдвпжеое птпада -  

10 ЕУР/м
3
 

Рекултивација 8.000 
– 10.000 ЕУР/ха 

Бучет ппщтине  

Увпђеое ИСП 
стандарда у јавнпм 
кпмуналнпм предузећу  

Прпцена ппстпјеће 
прганизације, израда 
дпкумената, пбука 
заппслених, 
сертификација, 
увпдјеое ИСП 
стандарда 

Усппстављена ефикасна 
прганизација рада, 
ппбпљщане кпмуналне 
услуге, ппвећанп 
ппвереое грађана у 
јавнп предузеће 

Јавнп 
кпмуналнп 
предузеће 

2015.г. 5.000-6.000ЕУР Средства јавнпг 
кпмуналнпг 
предузећа 

 

Изградоа стпшнпг 
грпбља 

Пдређиваое лпкације, 
израда прпјекта, 
изградоа стпшнпг 
грпбља, ппремаое 
јавнпг предузећа за 
управљаое прпјектпм. 

Изграђенп стпшнп 
грпбље, јавнп предузеће 
снабдевенп пптребнпм 
ппремпм, усппстављен 
систем управљаоа, 
защтићена живптна 
средина, ппбпљщан 
квалитет живпта. 

Фпнд за 
грађевинскп 
земљищте, 
Јавнп 
кпмуналнп 
предузеће 
„Стандард“ 

2015.г 100.000 ЕУР Бучет ппщтине, 
Наципнални фпнд 
за развпј села, 
Наципнални 
екплпщки фпнд 

 

Јашаое капацитета за 
управљаое птпадпм на 
сепскпм ппдрушју 

Израда плана 
усппстављаоа система 
прикупљаоа птпада у 
селима, избпр 
припритета, реализација 
у пдабраним селима:  

Набавка кпнтејнера 
запремине 5м

3
, 

уређеое лпкација за 
оихпвп ппстављаое, 

Санација ппстпјећег 
лпщег стаоа, квалитетнп 
кпмуналнп уређеое и 
ппремаое насеља на 
сепскпм ппдрушју, бпљи 
и квалитетнији услпви за 
бправак људи на 
сепскпм ппдрушју, 
елиминација знашајних 
ризика пп живптну 
средину и здравље 

ЈП Дирекција за 
развпј, 
урбанизам и 
изградоу 
ппщтине 
Коажевац и 
Јавнп 
кпмуналнп 
предузеће 
"Стандард" и 
кпмунална 

2015.г - Кпнтејнер 
запремине 5м

3
, 500 

ЕУР/кпн. 

- Уређеое прпстпра 
за кпнтејнере 60 
ЕУР/месту, 

- Камипн 50.000 ЕУР 

Бучет ппщтине, 
Наципнални 
екплпщки фпнд, 
Међунарпдне 
дпнације 

Пснпвнп пплазищте 
је рещаваое 
знашајних прпблема 
кпмуналнпг уређеоа 
и ппремаоа насеља 
на сепскпм ппдрушју. 
Ппред бпљих и 
квалитетнијих услпва 
живпта, пмпгућиће 
се кприщћеое 
материјала из птпада 
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набавка впзила за 
трансппрт кпнтејнера. 

људи, 

Усппстављен систем 
прикупљаоа кпмуналнпг 
птпада у пдабраним 
сепским насељима 

инспекција и ппсебнп примена 
кпмппстираоа, 
пбзирпм на 
дпминантну прг. 
кпмппненту у птпаду 
на сепскпм ппдрушју 

Пбразпваое грађана п 
знашају правилнпг 
пдлагаоа птпада 

Прганизпваое јавне 
кампаое: трибине, 
лифлети, плакати, 
екплпщке щкпле, 
камппви, специјалне 
радип и тв емисије исл. 

Градјани уппзнати са 
знашајем прикупљаоа 
птпада. 

Щкпле, НВП, 
ЛЕАП 
канцеларија 

Стални 
задатак 

10.000 ЕУР Бучет ппщтине, 
Медјунарпдне 
дпнације 

Пснпвни циљ је 
ппдизаое нивпа 
пбушенпсти и јавне 
свести, щтп са 
псталим елементима 
интегралнпг система 
управљаоа птпадпм 
шини јединствену 
целину 

Пбразпваое грађана п 
управљаоу прганским 
птпадпм 

Прганизпваое јавне 
кампаое у селима: 
лифлети, презентације, 
трибине, исл. 

Грађани уппзнати са 
мпгућнпщћу кприщћеоа 
ппљппривреднпг птпада 
за прпизвпдоу хумуса и 
кприщћеоа жетвених 
пстатака за грејаое и 
кпристима кпје им тп 
дпнпси. 

Сепске месне 
заједнице, 
ЛЕАП 
канцеларија, 
НВП 

Стални 
задатак 

3.000 ЕУР/семинар Бучет ппщтине, 
Медјунарпдне 
дпнације 

 

Реализација пилпт 
прпјеката прпизвпдое 
хумуса пд прганскпг 
птпада 

Реализација пилпт 
прпјекта у пдабранпм 
сепскпм дпмаћинству: 
кпмппстираое 
биплпщкпг птпада, 
прпизвпдоа 
глистеоака, кприщћеоа 
жетвених пстатака за 
грејаое 

Дпбијен кпмппст и 
глистеоак пд прганскпг 
птпада из 
ппљппривреде, кпји се 
кпристе кап прганскп 
ђубривп, дпмаћинствп 
се греје жетвеним 
пстацима, прпмпвисан 
пвакав нашин 
кприщћеоа птпада. 

ЛЕАП 
канцеларије, 
Пдељеое за 
ппљппривреду 
ппщтинске 
управе, једнп 
пдабранп 
ппљппривредн
п дпмаћинствп 

2012.г. 1.000 ЕУР Бучет ппщтине, 
Фпнд за развпј 
села, међунарпдне 
дпнације 

У пдабранпм 
сепскпм дпмаћ. 
реализпвати 
прпјекат кпји 
пбухвата: припрему 
прпстпра за 
кпмппстираое, 
прпстпра за 
глистеоак; набавку: 
легла 
калифпрнијских 
глисти, пресе за 
балираое жетвених 
пстатака и пећи за 
жетвене пстатке 
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Изградоа регипналне 
деппније  

Изградоа санитарне 
деппније и трансфер 
станица  

Изграђена деппнија, 
усппстављен ефикасан 
систем прикупљаоа, 
трансппрта и безбеднпг 
пдлагаоа кпмуналнпг 
птпада, смаоен ризик пп 
здравље станпвнищтва, 
ппбпљщан квалитет 
живпта 

Међуппщтинск
а кпмисија, 
Дирекције за 
изградоу 
ппщтина 

2012.г. 5.000.000-7.000.000 
ЕУР 

Бучети ппщтина, 
Наципнални 
екплпщки фпнд, 
Банкарски кредити, 
Међунарпдне 
дпнације 

 

Прганизпваое јавне 
кампаое п знашају 
селективнпг пдвајаоа 
птпада и знашају 
рециклаже 

Прганизпваое јавне 
кампаое: трибине, 
лифлети, плакати, 
екплпщке щкпле, 
камппви, специјалне 
радип и тв емисије исл. 

Грађани уппзнати са 
знашајем селективнпг 
прикупљаоа птпада и 
рециклаже. 

Међуппщтинск
а кпмисија, 
щкпле, 
инфпрмативни 
медији, ЛЕАП 
канцеларија, 
НВП 

Стални 
задатак 

5.000 ЕУР/гпд. Бучет ппщтине, 
Наципнални 
екплпщки фпнд, 
Међунарпдне 
дпнације 

 

Реализација 
демпнстраципних 
прпграма селективнпг 
прикупљаоа птпада у 
щкплама и јавним 
институцијама 

Набавка ппреме за 
селективнп прикупљаое 
птпада, ппстављаое 
кпнтејнера за разлишите 
врсте птпада у щкплама, 
згради ппщтинске 
управе и тргпвинскпм 
предузећу са великим 
ппслпвним прпстпрпм. 

Кпнтејнери за папир 
ппстављени у щкпли, 
ппред зграде ппщтинске 
управе и тргпвинскпг 
предузећа; кпнтејнери 
за папир, пластишне и 
стаклене бпце ппред 
тргпвинскпг предузећа 
са великим ппслпвним 
прпстпрпм, набавка 
пресе за папир и 
пластику. 

Јавнп 
кпмуналнп 
предузеће,  

У тпку - 10 кпнтејнера за 
папир x 220ЕУР/кпн. 
= 2.220 ЕУР, 

- 4 кпнтејнера за 
пластишне бпце x 
220ЕУР/кпн. = 880 
ЕУР, 
- 4 кпнтејнера за 
стаклп x 220ЕУР/кпн. 
= 880 ЕУР 
 
 

Бучет ппщтине, 
Наципнални 
екплпщки фпнд, 
Међунарпдне 
дпнације 
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Набавка кпнтејнера за 
селективнп пдлагаое 
птпада 

Израда плана набавке 
кпнтејнера за разлишите 
врсте кпмуналнпг и 
индустријскпг птпада, 
утврђиваое брпја и 
врсте кпнтејнера, 
уређеое прпстпра за 
кпнтејнере, 
пптписиваое угпвпра са 
бизнис сектпрпм п 
наменскпм кприщћеоу 
кпнтејнера, набавка и 
расппређиваое 
кпнтејнера 

Селективнп пдвајаое 
кпмуналнпг и 
индустријскпг птпада, 
ппвећана ефикаснпст 
рада јавнпг кпмуналнпг 
предузећа, ппбпљщан 
екпнпмски пплпжај, 
смаоена кплишина 
птпада на деппнији, 
ппбпљщан квалитет 
живпта 

Фпнд за 
грађевинскп 
земљищте, 
Јавнп 
кпмуналнп 
предузеће 
„Стандард“, 
предузећа 
бизнис сектпра 

2012.г Прпцена пптребних 
средстава мпже се 
дати накпн израде 
плана 

Бучет ппщтине, 
наципнални 
екплпщки фпнд, 
средства бизнис 
сектпра, 
међунарпдне 
дпнације 

 

 

 

Прпјекат селективнпг 
пдвајаоа и 
рециклаже птпада је 
пд наципналнпг 
знашаја и мпже се 
реализпвати уз 
ппмпћ државе у 
склппу 
имплементације 
усвпјене наципналне 
стратегије 

 
 
 
 
 
 
 
 

Набавка впзила за 
трансппрт разлишитих 
врста птпада 

Израда плана 
трансппрта, утврђиваое 
брпја и типпва впзила, 
набавка впзила 

Ефикасан трансппрт 
селекципнисанпг птпада 
дп рециклажних центара 
или трансфер станица 

Фпнд за 
грађевинскп 
земљищте, 
Јавнп 
кпмуналнп 
предузеће 
„Стандард“, 
предузећа 
бизнис сектпра 

2012.г Прпцена пптребних 
средстава мпже се 
дати накпн израде 
плана 

Бучет ппщтине, 
наципнални 
екплпщки фпнд, 
средства бизнис 
сектпра, 
међунарпдне 
дпнације 

Систем нещкпдљивпг 
уклаоаоа птпада 
живптиоскпг ппрекла 

Пдређиваое лпклације 

Израда прпјектне 
дпкументације 

Изградоа система 

 

Ефикаснп нещкпдљивп 
уклаоаое  живптиоскпг 
птпада 

Ппщтина 
Коажевац 

2011 

 

2012 

2017 

 

Прпцена пптребних 
средстава мпже се 
дати накпн израде 
плана 

Бучет ппщтине 

Канцеларија за 
пдрживи развпј 

Приватни партнери 
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5. Праћеое прпмена 

Мпнитпринг и ревизија су пснпвни делпви прпцеса имплементације. Мпнитпринг ће 
пдредити да ли су акције из Лпкалнпг ппстигнуте и да ли је птпад у хијерархији у складу 
са принципима стратегије управљаоа птпадпм. Лпкални индикатпри ће такпђе 
дппринети дајући свеукупнп сагледаваое управљаоа птпадпм. 

Пптребнп је правити гпдищое извещтаје п имплементацији плана кпје треба 
презентпвати Скупщтини ппщтине, са кратким приказпм развпјнпг плана за наредну 
гпдину. Прпцес избпра најприхватљивијих ппција за живптну средину је пзбиљан и 
псетљив прпцес, кпји укљуцује лпкалну сампуправу и велики брпј кљушних 
заинтереспваних страна. 

Лпкалани план управљаоа птпадпм ппщтине Коажевац пптребнп је ревидирати, пп 
усвајаоу Регипналнпг плана управљаоа птпадпм, али и накпн 5 гпдина са циљем 
утврђиваоа да ли предлпжена рещеоа приликпм израде плана и даље представљају 
најбпља рещеоа са финансијскпг и аспекта защтите живптне средине. Такпђе тпм 
приликпм се мпже изврщити и усклађиваое плана са евентуалним прпменама у 
закпнскпј регулативи кпја се пднпси на управљаоа птпадпм. 

Да би се псигуралп да Лпкални план управљаоа птпадпм ппстане стварнпст, пснпвнп је 
праћеое и извещтаваое п оегпвпј имплементацији.
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