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ИС УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Податке
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Агенцијаза
зазаштиту
заштитуживотне
животне
средине,
средине,као
каоорган
органнадлежан
надлежанза
запослове
пословеуспостављања
успостављањаии
вођења
вођењаинформационог
информационогсистема
системаживотне
животнесредине
срединеРепублике
Републике
Србије.
Србије.
Прикупљање
Прикупљањеиивођење
вођењеподатака
податакаооколичинама,
количинама,врсти,
врсти,саставу
саставу
ииначину
начинутретмана
третманаииодлагања
одлагањаотпада
отпадаууРепублици
РепублициСрбији,
Србији,
врши
вршисе
сена
наоснову
основуПравилника
Правилникаоометодологији
методологијиза
заизраду
израду
интегралног
интегралногкатастра
катастразагађивача
загађивача––Обрасца
Обрасца77(„Службени
(„Службени
гласник
гласникРС“,
РС“,број
број94/2007),
94/2007),чиме
чимеје
јеомогућено
омогућенопраћење
праћењестања
стања
животне
животнесредине
срединеууРепублици
РепублициСрбији.
Србији.

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

www.sepa.gov.rs

ИНДИКАТОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД
ИНДИКАТОР

Година
2006. 2007. 2008. 2009.

Укупна количина генерисаног
отпада (мил. t)

1.73

2.07

2.55

2.63

Количина прикупљеног и
депонованог отпада од стране
општинских ЈКП (мил. t)

1.04

1.24

1.52

1.58

Просечни обухват прикупљања
отпада (%)

~ 60

~ 60

~ 60 ~ 60

Средња дневна количина
комуналног отпада по становнику
(kg)

0.62

0.77

0.95

0.98

Средња годишња количина по
становнику (t)

0.23

0.28

0.35

0.36
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ИНДИКАТОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД
Количина
Количинагенерисаног
генерисаног
комуналног
комуналноготпада
отпадауу
Србији
Србији
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ПРИМЕРИ ДОСТАВЉЕНИХ ПОДАТАКА
§§ Поједина
Појединапредузећа
предузећадостављају
достављајунеадекватне
неадекватнеподатке
податкеоо
количинама
количинамаприкупљеног
прикупљеногкомуналног
комуналноготпада,
отпада,што
штосе
се
закључује
закључујена
наоснову
основуупоређивања
упоређивањапојединачних
појединачнихподатака
података
прикупљених
прикупљенихууупитницима.
упитницима.
§§ Као
Каопример,
пример,издваја
издвајасе
сеједна
једнаопштина
општинакоја
којаје
једоставила
доставила
податак
податакда
дасе
седневно
дневнопо
поглави
главистановника
становникагенерише
генерише42
42
килограма
килограмакомуналног
комуналноготпада.
отпада.
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КОМУНАЛНИ ОТПАД
§§ Правилник
Правилникоометодологији
методологијиза
заприкупљање
прикупљањеподатака
податакаоо
саставу
саставуииколичинама
количинамакомуналног
комуналноготпада
отпаданa
нaтериторији
територији
јединице
јединицелокалне
локалнесамоуправе
самоуправе(“Службени
(“Службенигласник
гласникРС”
РС”број:
број:
61/2010).
61/2010).
§§ Правилником
Правилникомоообрасцу
обрасцудневне
дневнеевиденције
евиденцијеиигодишњег
годишњег
извештаја
извештајаооотпаду
отпадупрописана
прописанаје
јеобавеза
обавезадостављања
достављања
годишњег
годишњегизвештаја
извештајаооуправљању
управљањукомуналним
комуналнимотпадом,
отпадом,од
од
стране
странепредузећа
предузећакоја
којасе
себаве
бавесакупљањем
сакупљањемкомуналног
комуналног
отпада.
отпада.
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ПРИКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
§§ Обухват
Обухватприкупљања
прикупљањакомуналног
комуналноготпада
отпадауупериоду
периодуод
од2006.
2006.
године
годинедо
до2009.
2009.године
годинесе
сеније
нијезначајно
значајномењао.
мењао.УУ2009.
2009.
години
годиније
јеприкупљено
прикупљеноииодложено
одложенона
наЈКП
ЈКПдепоније
депоније1.58
1.58
милиона
милионатона
тонакомуналног
комуналноготпада,
отпада,што
штозначи
значида
даје
јеприближно
приближно
11милиона
милионатона
тонакомуналног
комуналноготпада
отпадазавршила
завршилана
надивљим
дивљим
депонијама.
депонијама.

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

www.sepa.gov.rs

ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАД
§§ УУобласти
областиприкупљања
прикупљањаподатака
податакаооотпаду
отпадунајбројнији
најбројнијису
су
подаци
подациооиндустријском
индустријскомопасном
опасномиинеопасном
неопасномотпаду.
отпаду.
§§ Уочава
Уочавасе
сенапредак
напредакууприкупљању
прикупљањуподатака
податакаооотпаду,
отпаду,сс
обзиром
обзиромда
даје
јечак
чак97%
97%IPPC
IPPCпредузећа
предузећадоставило
доставилоупитнике.
упитнике.
§§ За
За2009.
2009.годину
годинуподатке
податкеооколичинама
количинамагенерисаног
генерисаног
индустријског
индустријскоготпада
отпадаје
једоставило
доставилопреко
преко350
350предузећа.
предузећа.
§§ Према
Премадостављеним
достављенимупитницима,
упитницима,укупна
укупнаколичина
количина
генерисаног
генерисаногиндустријског
индустријскоготпада
отпадаје
је11864
864303,66
303,66t,t,од
одчега
чега
64,98
64,98%
%представља
представљанеопасан,
неопасан,аа35,02
35,02%
%опасан
опасанотпад.
отпад.
§§ УУIPPC
IPPCпредузећима
предузећимаје
јеевидентирано
евидентираноукупно
укупно11734
734229,86
229,86t,t,
док
докје
јеууосталим
осталимпредузећима
предузећимазабележена
забележенаколичина
количинаод
од
130
130073,8
073,8ttиндустријског
индустријскоготпада.
отпада.
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ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАД

§§ УУодносу
односуна
напретходну
претходнугодину,
годину,примећује
примећујесе
сенапредак
напредакуу
извештавању,
извештавању,мада
мадајош
јошувек
увекпоједина
појединапредузећа
предузећа
достављају
достављајунепотпуно
непотпуноили
илинетачно
нетачнопопуњене
попуњенеобрасце,
обрасце,или
или
податке
податкекоје
којесу
супрекопирали
прекопиралииз
изизвештаја
извештајаод
одпретходних
претходних
година.
година.
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КОЛИЧИНЕ ОТПАДА ПРЕМА КАТАЛОГУ –
IPPC ПРЕДУЗЕЋА
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КОЛИЧИНЕ ОТПАДА ПРЕМА КАТАЛОГУ –
ОСТАЛА ПРЕДУЗЕЋА
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НЕОПАСНИ ОТПАД
Начин поступања са неопасним отпадом

Начин
Начинпоступања
поступањаса
са
неопасним
неопаснимотпадом
отпадом

Чување у
п риврем еном
складишту; 90,6 %

Одлагање на
к ом уналној
деп онији; 0,1 %

Најзаступљ еније количине генерисаног неопасног отпада
према пореклу:

П рерада рецик лаж а; 7,37 %
Одлагање на
индустријск ој
депонији; 0,85 %

821851,56 t;
Отпади из
термичких процеса

40917,57 t;
Амбалажни отпад
8741,06 t; Отпади
који нису другачије
специфицирани у
каталогу

6646,5 t; Отпади
од неорганске
хемијске прераде
6493,09 t; Дрвна
индустрија, папир,
картон

П родаја у зем љи;
1,08 %

105285,41 t;
Отпади из објеката
за прераду отпада

Најзаступљеније
Најзаступљеније
количине
количинегенерисаног
генерисаног
неопасног
неопасноготпада
отпадапрема
према
пореклу
пореклу

207729,2 t; Отпади
из пољопривреде,
прераде хране
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ОПАСНИ ОТПАД
Начин поступања са опасним отпадом

Најзаступљеније
Најзаступљеније
количине
количинегенерисаног
генерисаног
опасног
отпада
опасног отпадапрема
према
пореклу
пореклу

Одлагање на
индустријској
депонији; 96,7 %

Најзаступљ еније количине генерисаног опасног отпада
према пореклу:
Продаја у зем љи;
0,1%

486399,26 t;
Отпади из
термичких процеса

Прерада рецик лаж а; 0,03 %
5379,09 t; Отпадна
уља
10397,59 t; Отпади
који нису другачије
специфицирани у
каталогу

60164,88 t; Отпади
од неорганске
хемијске прераде
1186,9 t; Прерада
нафте

Одлагање на
ком уналној
депонији; 0,0002 %

81231 t; Отпади
који потичу од
рударства
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Чување у
приврем еном
складишту; 3,2 %

Начин
Начинпоступања
поступањаса
са
опасним
опаснимотпадом
отпадом

6044,8 t; Отпади из
објеката за
прераду отпада
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ЛОКАЦИЈА ГЕНЕРИСАЊА ОТПАДА
Сви
Свиподаци
подацикоји
којисе
се
достављају
достављајуимају
имајупрецизно
прецизно
географско
географскоодређење,
одређење,тако
тако
да
даје
јемогућ
могућииприказ
приказлокација
локација
генерисања
генерисањасвих
свихврста
врста
отпада.
отпада.

Локације
Локације
генерисања
генерисања
отпада
отпада
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МЕДИЦИНСКИ ОТПАД
§§УУ2009.
2009.години
годинипрема
премаподацима
подацимаиз
из141
141здравствене
здравствене
установе
установекоје
којесу
судоставиле
доставилеподатке
податкедо
дозаконом
закономпредвиђеног
предвиђеног
рока,
рока,евидентирано
евидентираноје
јеукупно
укупно66754,21
754,21ttии77567
567l l
медицинског
медицинскоготпада,
отпада,као
каоии409
409комада
комадабоца
боцапод
подпритиском.
притиском.
Кол ичине е вид ентираног ме д ицинског отпа д а у 20 0 9 . год ини у Србији
И нфект ив ни от пад
6494,8 t

Евидентиране
Евидентиране
количине
количинемедицинског
медицинског
отпада
отпадапрема
премаврстама
врстама

Пат оанат ом с ки
от пад
64,9 t

Радиоакт ив ни от пад
0,12 t
Хем ијс ки от пад
46,1t
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Ошт ри предм ет и
108,1t

Генот окс ични от пад
1,9 t

Фарм ацеу т с ки
от пад 38,4 t
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ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА
§§Прекогранично
Прекограничнокретање
кретањеотпада
отпадасе
сепрати
пратина
наоснову
основу
јединствених
јединственихцаринских
царинскихисправа
исправа(ЈЦИ).
(ЈЦИ).Њих
Њихдостављају
достављајусва
сва
предузећа
предузећакоја
којаврше
вршеувоз/извоз
увоз/извоз отпада
отпадаМинистарству
Министарству
животне
животнесредине
срединеиипросторног
просторногпланирања.
планирања.
§§Извози
Извозисе
сеотпад
отпадза
зачији
чијитретман
третманили
илиодлагање
одлагањена
на
еколошки
еколошкиприхватљив
прихватљивииефикасан
ефикасанначин
начиннема
нематехничких
техничких
могућности
могућностинити
нитипостројења
постројењаууСрбији.
Србији.
§§Увози
Увозисе
сенеопасан
неопасанотпад
отпадради
радитретмана,
третмана,уколико
уколикопостоји
постоји
постројење
постројењеза
затретман
третмантог
тоготпада.
отпада.Забрањен
Забрањенје
јеувоз
увозопасног
опасног
отпада,
отпада,осим
осимуколико
уколикопостоји
постојипотреба
потребаза
зањим
њимкао
као
секундарном
секундарномсировином,
сировином,тј.
тј.уколико
уколикоје
јемогућа
могућапрерада
прерадатог
тог
отпада
отпадауупостројењу
постројењуза
запрераду,
прераду,за
зачији
чијије
јерад
радиздата
издата
дозвола.
дозвола.
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ИЗВОЗ ОТПАДА
§§ УУ2009.
2009.години
годиниукупно
укупноје
јеизвезено
извезено117
117948
948ttотпада.
отпада.
Највећи
Највећиудео
удеоууизвозу
извозуимају
имајуследеће
следећеврсте
врстеотпада:
отпада:

§§гвожђе
гвожђеиичелик
челик(91.6%,
(91.6%,претежно
претежноууАлбанију);
Албанију);
§§отпад
отпадод
одалуминијума
алуминијума(4.4%,
(4.4%,претежно
претежноууСловенију);
Словенију);
§§отпад
отпадод
одбакра
бакраиилегура
легурабакра
бакра(2.2%,
(2.2%,претежно
претежноууСловенију).
Словенију).

Друге
Другеврсте
врсте
извезеног
извезеноготпада
отпада
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УВОЗ ОТПАДА
§§ УУ2009.
2009.години
годиниукупно
укупноје
јеувезено
увезено44360
360ttотпада.
отпада.Највећи
Највећи
удео
удеоууувозу
увозуимају
имајуследеће
следећеврсте
врстеотпада:
отпада:
§§отпад
отпадод
одалуминијума
алуминијума(75.4%,
(75.4%,претежно
претежноиз
изСловеније);
Словеније);
§§отпадна
отпаднапластика
пластика(11.9%,
(11.9%,претежно
претежноиз
изАустрије);
Аустрије);
§§отпадне
отпаднетонер
тонеркасете
касете(11%,
(11%,претежно
претежноиз
изШвајцарске).
Швајцарске).

Друге
Другеврсте
врсте
увезеног
увезеноготпада
отпада
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ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА
§§ УУАгенцији
Агенцијиза
зазаштиту
заштитуживотне
животнесредине
срединесе
сена
наоснову
основу
Уредбе
Уредбеоопроизводима
производимакоји
којипосле
послеупотребе
употребепостају
постају
посебни
посебнитокови
токовиотпада
отпадаприкупљају
прикупљајуподаци
подациоопоменутим
поменутим
производима
производимапласираним
пласиранимна
натржиште
тржиштеРепублике
РепубликеСрбије.
Србије.
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АМБАЛАЖА И АМБАЛАЖНИ ОТПАД
§§ Имплементацијом
ИмплементацијомЗакона
Законаооамбалажи
амбалажиииамбалажном
амбалажном
отпаду
отпаду(“Службени
(“Службенигласник
гласникРС”
РС”број:
број:36/09)
36/09)прикупљају
прикупљајусе
се
подаци
подацикоје
коједостављају
достављајуправна
правналица
лицаиипредузетници
предузетницикоји
који
послују
послујуса
саамбалажом
амбалажомииамбалажним
амбалажнимотпадом.
отпадом.
§§ Извештај
Извештајооуправљању
управљањуамбалажом
амбалажомииамбалажним
амбалажним
отпадом
отпадомсе
седостављају
достављајуАгенцији
Агенцијина
напрописаним
прописаним
обрасцима
обрасцимакоји
којису
сусаставни
саставнидео
деоПравилника
Правилникаоообрасцима
обрасцима
извештаја
извештајаооуправљању
управљањуамбалажом
амбалажомииамбалажним
амбалажним
отпадом.
отпадом.
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ИЗВЕШТАВАЊЕ
§§ Доношењем
ДоношењемЗакона
Законаооуправљању
управљањуотпадом
отпадомииЗакона
Законаоо
амбалажи
амбалажиииамблажном
амблажномотпаду
отпаду(“Службени
(“Службенигласник
гласникРС
РС”,”,
број:
број:36/09)
36/09)на
напуту
путусмо
смоусклађивања
усклађивањадомаћих
домаћихпрописа
прописаса
са
одговарајућом
одговарајућомзаконском
законскомрегулативом
регулативомЕУ.
ЕУ.
§§ Ступањем
Ступањемна
наснагу
снагуПравилника
Правилникаоометодологији
методологијиза
заизраду
израду
националног
националногиилокалног
локалногрегистра
регистраизвора
изворазагађивања,
загађивања,као
као
ииметодологији
методологијиза
заврсте,
врсте,начине
начинеиирокове
роковеприкупљања
прикупљања
података,
података,очекује
очекујесе
сезнатно
знатнопобољшање
побољшањеизвештавања
извештавањаод
од
стране
странепредузећа
предузећакоја
којаприликом
приликомобављања
обављањасвоје
своје
делатности
делатностидоводе
доводедо
дозагађивања
загађивањаживотне
животнесредине
срединеили
или
која
којапроизводе
производеотпад.
отпад.
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