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 УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ - ЗАКОНСКА ОСНОВА 

 Управљање отпадом је делатност од општег интереса. Врши се на начин 
којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и 
животне средине, контролом и мерама смањења загађења вода, ваздуха и 
земљишта, опасности по биљни и животињски свет, опасности од настајања 
удеса, експлозија или пожара, негативних утицаја на пределе и природна добра 

посебне вредности, нивоа буке и непријатних мириса. 

 Дефинисано је стратегијом, законом и подзаконским актима и 

смерницама ЕУ. 

 Основу законске регулативе, која се односи на област управљања 

отпадом дефинишу: 

• Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. год. ("Сл. гласник 
РС", бр. 29/10 и ревидирани нацрт из 2015.) 

• Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС 36/09 и 88/10, 14/16)  

 У стратешком погледу област управљања чврстим комуналним отпадом 

је дефинисана Националном стратегијом о управљању отпадом, коју је Влада 

први пут усвојила 2004. године. Она је дала опште правце за развој и 

унапређење сектора у складу са стандардима ЕУ, поставила основне принципе 

управљања отпадом који се ослањају на Агенду 21, као и на повезане 

директиве и праксе ЕУ. 

 Национална стратегија представља базни документ који обезбеђује 

услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике. 

Стратегија, мора бити подржана већим бројем имплементацијских планова за 

прикупљање, транспорт, третман и одлагање контролисаног отпада. Такође, 

стратегија разматра потребе за институционалним јачањем, развојем 

законодавства, едукацијом и развијањем јавне свести. Исто тако, утврђивање 

економских, односно финансијских механизама је неопходно за одржавање и 

побољшање управљања отпадом, и да би се осигурао систем за домаћа и 

инострана улагања у дугорочно одрживе активности. 

 Имплементацијом основних принципа управљања отпадом датих у 

стратешком оквиру, тј. решавањем проблема отпада на месту настајања, 

принципу превенције, одвојеном сакупљању одвојених материјала, принципу 

неутрализације опасног отпада, регионалног решавања одлагања отпада и 

санације сметлишта, имплементирају се основни принципи ЕУ у области отпада 

и спречава даља опасност по животну средину и генерације које долазе. 

 Досадашња имплементација стратешких докумената и достизање 

циљева дефинисаних стратегијом је ишла незавидним темпом, на шта је 

утицало много фактора, почев од недостатка финансијских, институционалних, 

организационих, кадровских и многих других капацитета које Србија још увек 

нема у довољној мери развијене. Да не говоримо о свести сваког појединца, па 

до највиших фактора који имају могућност одлучивања и деловања у овој 

области. У 2020. години се очекује усвајање нове стратегије управљања 

отпадом, која ће дефинисати даљи пут за наредних 10 година. 
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 Закон о управљању отпадом је задњи пут измењен и допуњен 2016. 

године. О мањим изменама и допуна Закона вођена је јавна расправа крајем 

2019. године. Очекују се и његове значајније измене и допуне у складу са 

новоусвојеном стратегијом, а то ће довести до већих измена и у подзаконским 

актима који су тренутно на снази.   

 Најновији документ који се односи на управљање отпадом је "Мапа пута 

за циркуларну економију" који је израдило Министарство за заштиту животне 

средине-https://www.ekologija.gov.rs/wp-

content/uploads/razno/2020/FINAL_202004020_roadmap%20SRBIJA.pdf 

 У претходних 15 година, колико се примењује законска регулатива из ове 

области, Србија је дошла до значајног искуства у имплементацији, школују се 

кадрови који су били дефицитарни и тиме пре свега ствара образовани кадар 

који ће моћи да преузме квалитетнији начин вођења ове области што ће дати 

боље и брже резултате у наредном периоду. 

Законом о управљању отпадом уређују се: 

- врсте и класификација отпада; 

- планирање управљања отпадом; 

- субјекти управљања отпадом; 

- одговорности и обавезе у управљању отпадом; 

- организовање управљања отпадом; 

- управљање посебним токовима отпада; 

- услови и поступак издавања дозвола; 

- прекогранично кретање отпада; 

- извештавање о отпаду и база података; 

- финансирање управљања отпадом; 

- надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом. 

Циљ овог закона је да се обезбеде и осигурају услови за: 

1) управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна 
средина; 

2) превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и 
рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности 

од његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину; 

3) поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина 
из отпада и коришћење отпада као енергента; 

4) развој поступака и метода за одлагање отпада; 

5) санацију неуређених одлагалишта отпада; 

6) праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада; 
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7) развијање свести о управљању отпадом. 

Закон и подзаконски акти који регулишу област управљања отпадом (а 

који се примењују у спровођењу надлежности на локалном нивоу) 

 Што се тиче области управљања отпадом, надлежности су подељене 
између државе и локалне самоуправе. Законом су дефинисани сви субјекти који 
имају одговорности и обавезе у ланцу управљања отпадом. 

Основа је: Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. год. ("Сл. 

гласник РС", бр. 29/10 и ревидирани нацрт из 2015.) 

Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС 36/09 и 88/10, 14/16) 

Подзаконски акти - Уредбе који произилазе из Закона о управљању отпадом 

- Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл. гласник РС 92/10) 

Подзаконски акти - Правилници који произилазе из Закона о управљању 

отпадом 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл. 

гласник РС 56/10 и 93/19) 

 Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за третман, односно 

складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада ("Службени 

гласник РС", број 38 /2018.) 

 Правилник о садржини и изгледу дозволе за управљање отпадом 

("Службени гласник РС", број 93 /2019.) 

 Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 114/13)  

 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за 
његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 114/13) 

 Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања 

дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада ("Службени 

гласник РС" број 73/2010) 

 Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих 

дозвола за управљање отпадом ("Службени гласник РС" број 95/2010) 

 Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и 

количинама комуналног отпада на територији јединица локалне 

самоуправе ("Службени гласник РС", број 61 /2010.)  

 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду 

са упутством за његово попуњавање ("Службени гласник РС" број 7/2020)  
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Остали акти који дефинишу област управљања отпадом 

 Поред напред наведених аката који дефинишу надлежност локалне 

самоуправе и спроводе се и на локалу, постоји читав низ прописаних и 

усвојених подзаконских аката, који су неопходни да би се имплементација ове 

области реализовала. 

1. Уредба о врстaма отпада за које се врши термички третман, условима и 
критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за 
пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман 

отпада, поступању са остатком након спаљивања: 102/2010-34, 50/2012-16 

2. Уредба o Листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са 

документацијом која прати прекогранично кретање: 102/2010-26 

3. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 
обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених 
производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег 
извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и 
начин обрачунавања и плаћања накнаде: 54/2010-15, 86/2011-25, 15/2012-9, 
3/2014-3 

4. Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним 

токовима отпада: 31/2015-134 

5. Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу 
докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово 
попуњавање: 60/2009-4 

6. Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити 

као секундарне сировине: 60/2009-3 

7. Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида, 
мерама надзора и мониторинга животне средине на локацији: 1/2012-96 

8. Правилник о листи POPs материја, начину и поступку за управљање POPs 
отпадом и граничним вредностима концентрација POPs материја које се односе 
на одлагање отпада који садржи или је контаминиран POPs материјама: 
65/2011-21 

9. Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи РСВ: 37/2011-86 

10. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране 
и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне 
материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и 
електронских производа: 99/2010-83 

11. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима: 98/2010-24 

12. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије: 98/2010-23 

13. Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним 
цевима које садрже живу: 97/2010-21 
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14. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног 

отпада: 92/2010-31 

15. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и 
акумулаторима: 86/2010-27 

16. Правилник о управљању медицинским отпадом: 78/2010-13 

17. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест: 75/2010-31 

18. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима: 
71/2010-40 

19. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама: 104/2009-156, 
81/2010-37 

20. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду: 36/2009-135 

21. Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 
2015. до 2019. године: 144/2014-4 

22. Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упакован 
производ и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини 
накнаде, као и о начину обрачунавања и плаћања накнаде: 8/2010-10 

23. Правилник о хемикалијама за које је произвођач или увозник дужан да 
утврди кауцију за појединачну амбалажу у коју је смештена та хемикалија и о 
висини кауције за одређену амбалажу према врсти амбалаже или хемикалије 

која је у њу смештена: 99/2010-81 

24. Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним 

отпадом: 21/2010-34, 10/2013-306 

25. Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за 
управљање амбалажним отпадом: 76/2009-31 

26. Правилник о граничној вредности укупног нивоа концентрације олова, 
кадмијума, живе и шестовалентног хрома у амбалажи или њеним 
компонентама, изузецима од примене и року за примену граничне вредности: 

70/2009-17 

27. Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану 
робу стављену у промет за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и 
испоручилац није дужан да обезбеди управљање амбалажним отпадом: 

70/2009-17 

28. Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се 
заснива систем идентификације и означавања амбалажних материјала: 

70/2009-16 

29. Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се 
обавезно обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и 

привремено складиштење: 70/2009-16 

30. Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са 
примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе 
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на основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет: 

70/2009-14 

31. Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања: 70/2009-13 

32. Национална стратегија за укључивање Републике Србије у механизам 
чистог развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде 
и шумарства: 8/2010-14 

 

Одлуке града Бора које се односе на област управљања отпадом, а које 

произилазе из закона и подзаконских аката који дефинишу ову област: 

 Одлука о одређивању локације за привремено одлагање грађевинског 

отпада и отпада од рушења објеката на територији општине Бор, број: 

501-89/2010- I, од 24.05.2010. год.( "Службени лист општине Бор" бр. 

9/10) 

 Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом за територију 

општине Бор 2010-2020. године. бр. 501-18/2011-I, од 28.01.2011. год. 

(СО) .( "Службени лист општине Бор" бр. 2/11) 

 Одлука о одређивању локације центра за одвојено сакупљање и 

складиштење рециклабилних компоненти комуналног отпада, број: 353-

2/2012-I од 7.7.2012. ("Службени лист општине Бор" бр. 8/12) 

 Одлука о усвајању ЛЕАПа 2013.год. 

 Одлука о усвајању Споразума о заједничком управљању комуналним 

отпадом између града Зајечара и општина Бољевац, Бор, Кладово, 

Мајданпек, Неготин и Књажевац, бр. 501-245/2014-I, 28.11.2014. године 

(СО Бор). Потписан Споразум - бр. 352-31/2015-II-01, oд 12.01.2015. 

године.("Службени лист општине Бор" бр. 30/14) - није више на снази! 

 Одлука о начину финансирања реализације Споразума о заједничком 

управљању комуналним отпадом, бр. 501-102/2015-IV, oд 18.05.2015. 

године. (председник ЖП) 

 Одлука о усвајању регионалног плана управљања отпадом за град 

Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и 

Књажевац, br. 501-205/2018-I, od 28.12.2018. год.) ("Службени лист 

општине Бор" бр. 19/18) 

 Закључак о закључењу споразума о заједничком управљању комуналним 

отпадом између градова Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, 

Књажевац, Кладово и Бољевац, бр. 501-272/19-I од 26.11.2019. 

("Службени лист града Бора" бр. 34/19) 

 ОДЛУКA о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије за изградњу регионалног центра за 

управљање отпадом и пружање услуга третмана и одлагања комуналног 
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отпада бр 501-273/2019-I од 26.11.2019. год. (Скупштина града). 

("Службени лист града Бора" бр. 34/19) 

 Закључак о утврђивању предлога пројекта јавно-приватног партнерства, 

бр. 9-19/2019-IV од 12.12.2019.год. (Градско веће) 

Надлежности Јединице локалне самоуправе у складу са Законом о 

управљању отпадом 

 Законом су дефинисане надлежности општина и градова при спровођењу 
система управљања отпадом. Оне су бројне и поред изворних послова, ту је и 

читав низ поверених послова. Сходно томе, локална самоуправа: 

1) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о 
његовом спровођењу; 

2) уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, 
односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са 

законом; 

3) уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, 
односно инертним и неопасним отпадом, у складу са законом; 

4) издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са овим законом, води 

евиденцију и податке доставља министарству; 

5) на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје 

мишљење у поступку издавања дозвола у складу са овим законом; 

6) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим 
законом; 

7) врши и друге послове утврђене законом. 

Јединица локалне самоуправе у складу са Локалним планом 
управљања отпадом уређује и организује: 

1) селекцију и одвојено сакупљање отпада, укључујући и учесталост 

сакупљања отпада ради рециклаже (папир, метал, пластика и стакло); 

2) обезбеђује одлагање отпада из домаћинства у контејнере или на други 

начин; 

3) обезбеђује и опрема центре за сакупљање отпада из домаћинства који 
није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, 

биоразградиви и други отпад), укључујући и опасан отпад из домаћинства. 

• Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге 
начине, које обезбеђује ЈЛС, а опасан отпад из домаћинства (отпадне 
батерије и акумулатори, уља, отпад од електричних и електронских 



 9 

производа, боје и лакови, пестициди и др.) да предају у центре за 
сакупљање отпада из домаћинства или овлашћеном правном лицу за 
сакупљање опасног отпада. 

• Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада врше селекцију 
комуналног отпада ради рециклаже. 

ЈЛС има обавезу да: 

• Врши евидентирање дивљих депонија и постојећих несанитарних 
депонија – сметлишта на својој територији и обезбеди њихово уклањање 
и санацију. 

• Дужна је да изради пројекат санације и рекултивације за постојеће 
несанитарне депоније - сметлишта, у складу са законом којим се уређује 
заштита животне средине. 

• Граду, односно општини, поверава се издавање дозволе за сакупљање, 
транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и 
одлагање инертног и неопасног отпада на њиховој територији. 

Обавезе Јединице локалне самоуправе у погледу вођења евиденције, 
извештавања, формирања и вођења регистара из области управљања 

отпадом 

• Надлежни орган за издавање дозволе за управљање отпадом, односно 
потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе дужан је да води 
регистар издатих дозвола, односно регистар издатих потврда о 
изузимању од обавезе прибављања дозволе и да податке из регистра 
доставља Агенцији у року од 15 дана од дана уписа у регистар. 

• ЈЛС води и ревидира регистар дивљих и несанитарних депонија  
• ЈЛС разматра извештај о реализацији локалног плана управљања 

отпадом једанпут годишње и извештај доставља министарству, Агенцији 
и надлежном органу аутономне покрајине. 

• води и чува евиденцију о прикупљеном комуналном отпаду, као и попис 
неуређених депонија и податке о томе доставља Агенцији. 

• Извештаји се достављају Агенцији до 31. марта текуће године (Агенција 
чува оригинале извештаја о отпаду најмање 25 година за потребе 
статистике Републике Србије о производњи отпада). 

Коришћење средстава за финансирање управљања отпадом (Члан 81.) 

 Република Србија, Аутономна покрајина, односно Јединица локалне 
самоуправе средства из члана 80. Закона о управљању отпадом, користе за 

инвестиционе и оперативне трошкове управљања отпадом, и то: 

1) изградњу нових постројења за управљање отпадом, реконструкцију, 
ревитализацију и искоришћење постојећих постројења; 

2) унапређење организације управљања отпадом; 
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3) управљање истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, 
отпадним гумама, ЕЕ отпадом, отпадом од флуоресцентних цеви које 
садрже живу и отпадним возилима; 

4) подстицање одвојеног сакупљања отпада; 

5) имплементацију регионалних, односно локалних ПУО; 

6) развој информационог система за управљање отпадом; 

7) помоћ у развоју и примени нових технологија за третман отпада; 

8) санацију дугогодишњег загађења индустр. и комуналним отпадом; 

9) програме образовања и јачања свести јавности о питањима заштите 

животне средине и управљања отпадом; 

10) подстицање тржишта рециклираних материјала и извоз отпада за који 

нема могућности третмана у Републици Србији; 

11) друге трошкове, у складу са законом 

Тренутна ситуација на локалном нивоу: 

• Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) је усвојен (2013-2022), треба 
израдити Програм заштите животне средине и он је у плану да се изради 
у току 2020. године 

• имамо Локални план управљања отпадом - (ЛПУО) и у току 2020. године 
ће се радити ревизија јер је нови закон у припреми, нова национална 
стратегија, усвојен је Регионални план, 

• Јавно комунално предузеће "3. октобар" Бор (ЈКП) је опремано 
средставима буџетског фонда за спровођење активности управљања 
отпадом (механизацијом, контејнерима, опремом и средствима за рад, 
финансиране су усмерене акције за уклањање дивљих депонија, 
реализацију општинских пројеката и сл) 

• Оператер РЕ-ЕКО ФЛЕКС је регистрован на територији града Бора за 
управљање неопасним отпадом, првенствено за рециклажу ПЕТ 
амбалаже, има више регистрованих фирми које се баве управљањем 
отпадом, првенствено металом. 

• Није успостављена примарна селекција комуналног отпада који се 
продукује у домаћинствима, изузев спорадичних случајева успостављања 
од стране појединих фирми које послују на територији града на основу 
склопљених Уговора у складу са законском обавезом 

• Измењена је Одлука о наплати изношења смећа по м2, већ по броју 
чланова домаћинстава и рангирано у зависности од делатности 

• Сваке године се ради попис дивљих депонија и подаци Ажурирају на 
сајту Агенције ззжс 
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Стратешки документи града Бора :  

- Локални план управљања отпадом(ЛПУО)  

- Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) 

• Локални план управљања отпадом општине Бор је израђен 2010. 

године, а ЛЕАПом је ревидиран 2013. године. Израдила га је Канцеларија 
за заштиту животне средине општине Бор, уз помоћ сарадника и 
стручњака, првенствено представника Друштва младих истраживача. 

• Због битних промена законске регулативе, ситуације на регионалном 
нивоу па и на самом локалу, неопходно је доношење новог плана и то је 
планирано за 2020. годину. Очекује се доношење нове Стратегије 
управљања отпадом  и новог Закона о управљању отпадом, па ће се 
приступити његовој изради. 

• Извештај о реализацији плана управљања отпадом, ревидираног у 
ЛЕАПу из 2013. је следећи: - Планирани рокови се тешко дефинишу и 
реализација појединих активности доста касни на локалном нивоу у 
односу на њих, на шта утиче велики број фактора. 

Извештај о реализацији планова 

• Делимично је успостављен катастар генератора отпада (загађивача) на 
територији града Бора 

• За потребе израде Регионалног плана, инсистирало се на провери 
података о количинама и саставу генерисаног отпада на територији свих 
општина и градова региона униформно, као улазни импут за све 
прорачуне и планове управљања  

• Успостављена је база података о дивљим депонијама која се сваке 
године ревидира и уноси у Регистар Агенције за заштиту животне 
средине 

• Измењена је Одлука о комуналним делатностима 
• Измењена је Одлука о наплати комуналне услуге по квадрату, него је 

успостављен прихватљивији систем који посебно третира становништво, 
посебно викендаше, производни и непроизводни сектор 

• Постављање рециклабилних контејнера није реализовано, изузев у 
експерименталном облику за ПЕТ амбалажу и на појединим пунктовима 
за папир и картон 

• У комерцијалном сектору се бележи напредак, склапањем уговора са 
оператерима и преузимањем отпада по законској регулативи 

• Повећан је обухват становништва услугом сакупљања и велики број села 
су добила контејнере за отпад 

• Кроз буџетски фонд за заштиту животне средине, сваке године је улагано 
у опремање, јачање капацитета комуналног предузећа и набавку 
контејнера за управљање отпадом 

• Спроведено је неколико акција чишћења дивљих депонија 
• Одржано је пар едукативних радионица у школама, и медијских 

информација 

• Донет низ одлука на скупштини које се тичу области управљања отпадом. 
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Обављање делатности управљања отпадом на територији града Бора 

 Јавно комунално предузеће "3. октобар" је основала Општина Бор 

14.12.1989.год, Одлуком о образовању Радне организације за комуналну 

делатност „3. октобар“ Бор, као јавно комунално предузеће, број 023-25/89-01. 

 Претежна делатност предузећа је 38.11. Скупљање отпада који није 

опасан. Осим ове делатности, предузеће обавља и читав низ других 

делатности које су му поверене и за које је регистровано. 

 Одлуком из 2016. године, предузећу је додељено искључиво право за 
обављање одређених делатности, међу којима је сакупљање отпада који није 
опасан из посуда за отпатке на јавним местима. 
 
 Предузеће се финансира из сопствених средстава и буџетских средстава 

–  накнадом за пружене комуналне услуге заједничке комуналне потрошње и 

других извора у складу са законом. 

Обавезе предузећа су дефинисане Статутом ЈКП „3. октобар“ Бор, а 

органи предузећа су Надзорни одбор и Директор. Обавезе органа 

предузећа су да сваке године сачине Програм пословања и доставе га 

Скупштини града ради добијања сагласности. Такође, подносе захтев за 

давање сагласности на цене комуналних услуга исказане у Одлукама о 

ценама одређених комуналних услуга.  
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 Сакупљени отпад, ЈКП "3. октобар" Бор одлаже на постојећу градску 
несанитарну депонију, која је у употреби још од осамдесетих година прошлог 
века. Лоцирана је на постојећем јаловишту које се до скора налазило у кругу 
некадашњег РТБ Бор. Депонија заузима К.П. бр. 4400/11 К.О. Бор II. Укупна 
запоседнута површина депоније простире се на преко 36.892м2. У јулу 2008. 
године, завршен је Главни пројекат санације званичне депоније чврстог 
комуналног отпада на територији општине Бор, и добијена је сагласност 
министарства на исти. Због недостатка финансијских средстава, није се 
приступило реализацији пројекта. С обзиром да је од тада прошло више од 10 
година, неопходна је ревизија, односно израда новог пројекта санације 
депоније. 

 ЈКП "3. октобар" Бор, према последњем Извештају из 2019. године 
располаже са следећом опремом и механизацијом за прикупљање отпада: 

- комунални контејнери од 5m3 - 45 , контејнери од 1,1m3 - 1470 и  канте - 1135 

 Од опреме за транспорт отпада, поседује 6 аутосмећара, 1 аутоподизач, 
3 камиона, 15 кипера, 5 трактора са приколицом а на депонији  и 2 трактора 
гусеничара. Такође, поседује и 2 цистерне за пијаћу воду и 3 цистерне за прање 

улица. 

 Отпад се сакупља са подручја града Бора и 8 околних села, Брестовац, 
Доња Бела Река, Злот, Кривељ, Лука, Оштрељ, Слатина и Шарбановац, док 
Бучје, Горњане, Метовница, Танда и Топла нису покривени услугом сакупљања 

комуналног отпада. 

 Број домаћинстава којима се пружају услуге сакупљања отпада на 
територији града Бора износи 12910, а у околним селима покривено је укупно 

1.517 домаћинстава. 

 Према Извештају ЈКП "3. октобар" Бор из 2019. год, прикупљене количине 
отпада у току сезонских анализа на територији града Бора су представљене у 

Табели 1. 

Табела 1. Количине прикупљеног отпада у току сезонских анализа на територији града Бора 
у 2019. години 

KOLIČINE PRIKUPLJENOG OTPADA 

 
 
 

Vrste otpada 

Količine otpada prikupljenih u toku sezonskih analiza  
 

Srednja vrednost 

t/ned 

 
Prolećna analza 

t/ned 

 
Letnja analza 

t/ned 

 
Jesenja analza 

t/ned 

 
Zimska analza 

t/ned 

Komunalni otpad iz 
domaćinstava, preduzeća i 
ustanova, osim kabastog 
otpada 

290,0 280,0 285,0 257,0 278,0 

Kabasti otpad 38,0 35,0 36,0 4,0 28,3 

Otpad sa javnih površina 17,0 20,0 16,0 2,4 13,9 

Građevinski šut 55,0 80,0 50,0 6,4 47,9 
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 У Табели 2 је представљена анализа фракција и њен удео у укупној 
количини прикупљеног отпада на територији града Бора у 2019. години. 

Табела 2. Састав комуналног отпада на територији града Бора у 2019. години 

SASTAV KOMUNALNOG OTPADA 

 
 
 
 
 
 

Frakcije 

Analiza frakcija u toku sezonskih analiza  
 

Srednja vrednost 

 
Prolećna analza 

 
Letnja analza 

 
Jesenja analza 

 
Zimska analza 

Količina 
frakcije 

(t) 

 
Udeo 

% 

Količina 
frakcije 

(t) 

 
Udeo 

% 

Količina 
frakcije 

(t) 

 
Udeo 

% 

Količina 
frakcije 

(t) 

 
Udeo 

% 

Količina 
frakcije 

(t) 

 
Udeo 

% 

Papir i karton 38,4 13,24 35,5 12,68 37,0 12,98 31,0 12,06 35,5 12,76 

Staklo 8,2 2,83 7,8 2,79 8,1 2,84 7,3 2,84 7,9 2,82 

Biorazgradivi otpad 115,0 39,66 110,0 39,29 112,0 39,30 105,0 40,86 110,5 39,75 

PET ambalaža 15,0 5,17 17,0 6,07 16,0 5,61 14,0 5,45 15,5 5,58 

Drugi plastični ambalažni otpad 8,5 2,93 8,3 2,96 8,5 2,98 7,4 2,88 8,2 2,94 

Plastične kese 21,0 7,24 20,0 7,14 19,5 6,84 18,5 7,20 19,8 7,10 

Ostala plastika 7,7 2,66 7,5 2,68 7,6 2,67 6,8 2,65 7,4 2,66 

Metal - ferozni ambalažni 1,4 0,48 1,3 0,46 1,4 0,49 1,1 0,43 1,3 0,47 

Metal - ferozni ostali 1,2 0,41 1,3 0,46 1,3 0,46 1,2 0,47 1,3 0,45 

Metal - aluminijumske 
konzerve 

1,5 0,52 1,8 0,64 1,7 0,60 1,4 0,54 1,6 0,58 

Metal - ostali neferozni metali 
(aluminijum, bakar i dr.) 

1,3 0,45 1,2 0,43 1,4 0,49 1,2 0,47 1,3 0,46 

Kompozitni materijali 
(karton/vosak, 
karton/aluminijum) 

 
8,5 

 
2,93 

 
8,0 

 
2,86 

 
8,2 

 
2,88 

 
7,5 

 
2,92 

 
8,1 

 
2,90 

Guma 7,8 2,69 7,2 2,57 8,5 2,98 6,4 2,49 7,5 2,69 

Tekstil 25,0 8,62 24,0 8,57 25,5 8,95 22,0 8,56 24,1 8,68 

Fini elementi 21,0 7,24 20,5 7,32 20,0 7,02 18,0 7,00 19,9 7,15 

Ostalo 8,5 2,93 8,6 3,07 8,3 2,91 8,2 3,19 8,4 3,02 

UKUPNO 290,0 100,00 280,0 100,00 285,0 100,00 257,0 100,00 278,0 100,00 
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ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ 

 У 2019. год. је евидентирано 17 градских и 37 сеоских дивљих деонија, 

односно, укупно 54 на територији града Бора., а то је за 9 мање него у 2018. 

години када је евидентирано укупно 63 дивљих депонија, док их је у 2017. било 

72 на територији града Бора.  

 Процењује се да је количина одложеног отпада на дивљим депонијама 

приближно једнака количини отпада који се сакупи у току једне године. 
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IZVEŠTAJ O EVIDENCIJI DIVLJIH DEPONIJA u 2019. god,  - BROJ ČIŠĆENJA PO MESECIMA, PREDLOG TRAJNOG REŠENJA 

GRADSKE DIVLJE DEPONIJE / evidentirano 17 gradskih D.D. u 2019. god. 

                                                                                                                               broj čišćenja po mesecima 
BR LOKACIJA N 

 (lat) 

S 

(long) 

PROCENJ. 

KOLIČINA 

OTPADA (t) 

PROCENJ. 
POVRŠINA 
SMETLIŠTA 

(m2) 

J F M A M J J A S O N D DA LI SE 

PONAVLJA 
ODLAGANJE 

PREDLOG MOGUĆEG REŠENJA 

(uklanjanje, nasipanje, barikada 

ka potocima... 

PREDVIDJENO 
TRAJNO 
UKLANJANJE 
 U 2020. god. 

1. Metalurg - potok 44,0513 22,0944 2018: 15 

2019: 3 

2018: 1800 

2019: 500 
  1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 DA 

Barikada ka potoku i znak 

zabrane 
NE 

2. B. polje - Sokobanjska 44,0642 22,0561 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 5 

2019: 4 
  1 2  1 1 1  1 1  DA Znak zabrane NE 

3. B. polje - Hilandarska 44,0619 22,0551 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 10 

2019: 8 
  1 2  1 1 1  2 1  DA Znak zabrane NE 

4. B. polje - Vranjska 44,0647 22,0571 2018: 1 

2019: 1 

2018: 15 

2019: 10 
  1 2  1 1 1  1 1  DA Znak zabrane NE 

5. B. polje – Desanka 

Maksimović 
44,0619 22,0616 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 20 

2019: 7 
  1 2  1 1 1  1 1 1 DA Znak zabrane NE 

6. B. Polje - Milutina Bojića 44,0631 22,0515 2018: 1 

2019: 1 

2018: 15 

2019: 8 
  1 2  1 1 1  1 1  DA Znak zabrane NE 

7. B. Polje - Raskrsnica kod 

kontejnera 
44,0996 22,0524 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 10 

2019: 7 
   2  1 1 1  1 1  DA Znak zabrane NE 

8. Bor 2 - Vladimira Nazora 

br.30 
44,0581 22,0848 2018: 0.5 

2019: 1 

2018: 10 

2019: 12 
 1  2   1  1 2 2 2 DA Znak zabrane NE 
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9. Bor 2 - Okretnica 44,0618 22,0816 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 15 

2019: 15 
        1 2 1 1 DA Znak zabrane NE 

10. Bor 2 - Branka Čopića 44,0589 22,0884 2018: 0.3 

2019: 0,3 

2018: 8 

2019: 4 
 1   1 1   1 2 1 1 DA Znak zabrane NE 

11. Brezonik - Alu Luka 44,1279 22,0975 2018: 1 

2019: 0,5 

2018: 15 

2019: 7 
 1 1  1 1       DA Znak zabrane NE 

12. Brezonik - Kod kasarne 44,0963 22,0939 2018: 1.5 

2019: 2 

2018: 30 

2019: 25 
 1 1  1 1   1 1 1  DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 

13. Brezonik - V.J.Ž. 44,0888 22,0921 2018: 8 

2019: 8 

2018: 300 

2019: 300 
 1 1  1 1 2 2 1 2 3  DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 

14. Sloga - Petra Kočića 44,0604 22,1114 2018: 1.5 

2019: 1 

2018: 40 

2019: 15 
 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 

 NGC - Pavla Orlovića 44,0551 22,1122 2018: 1 

2019: 0 

2018: 20 

2019: 0 
            NE Znak zabrane DA 

 Rudar - Ispod Zastave 44,0673 22,1021 2018: 8 

2019: 0 

2018: 80 

2019: 0 
       1     NE Znak zabrane DA 

15. Sever - Vojske 

Jugoslavije 32 i 34 
44,0899 22,0907 2018: 10 

2019: 5 

2018: 300 

2019: 100 
    1        DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 

16. Sever - Dositeja 

Obradovića 
44,0352 22,9233 2018: 3 

2019: 2 

2018: 15 

2019: 10 
      1      DA Znak zabrane NE 

17. S. Selište - Dimitrije 

Tucovića 31 (POTOK) 
44,0779 22,0938 2018: 6.5 

2019: 5 

2018: 40 

2019: 30 
            DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 
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SEOSKE DIVLJE DEPONIJE 2019. god. / evidentirano 37 seoskih D.D. u 2019. god. 

                                                                                                                                                                             broj čišćenja po mesecima 
BR LOKACIJA N 

(lat) 

S 

(long) 

PROCENJ. 

KOLIČINA 

OTPADA (t) 

PROCENJ. 

POVRŠINA 
SMETLIŠTA 

(m2) 

J F M A M J J A S O N D DA LI SE 

PONAVLJA 

ODLAGANJE 

PREDLOG MOGUĆEG REŠENJA 

(uklanjanje, nasipanje, znak 

zabrane, barikada ka 

potocima... 

PREDVIDJENO 

TRAJNO 

UKLANJANJE 

 U 2020. god. 

1. Brestovac - Na izlasku 

prema Metovnici 
44,0321 22,0994 2018: 15 

2019: 10 

2018: 450 

2019: 250 
 1 1    1   1   DA Znak zabrane NE 

2. Brestovac - Pored trafoa 

kod Đokića 
44,0342 22,0974 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 10 

2019: 8 
  1 1   1   1   DA Znak zabrane NE 

3. Brestovac - Stari put za 

Šarbanovac 
44,0261 22,0962 2018: 30 

2019: 5 

2018: 900 

2019: 300 
  1 1    1     DA Znak zabrane NE 

 Brestovac - Pored 

Brestovačkog mosta 
44,0471 22,0791 2018: 6 

2019: 0 

2018: 300 

2019: 0 
  1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 NE Znak zabrane DA 

4.? Brestovac - Pored trafoa 

kod Đokića(Ponavlja se) 
44,0406 22,0977 2018: 10 

2019:  

2018: 500 

2019:  
  1 2 1 1 2 2 1 3 1 1   GDE SE PONAVLJA? 

5. Brestovac - Okretnica 

jezero 
44,1031 22,0046 2018: 1.8 

2019: 1 

2018: 50 

2019: 10 
  1 2 1 1 3 2 2 3 1 1 DA Znak zabrane NE 

6. Brestovac - Telekom 

kućica jezero 
44,0899 21,9993 2018: 1 

2019: 0,5 

2018: 20 

2019: 4 
  1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 DA Znak zabrane NE 

 Brestovac - Put za 

rekreac. Glavna plaža 
44,0939 22,0081 2018: 0.4 

2019: 0 

2018: 15 

2019: 0 
    1 1 3 2 2 3 1 1 NE Znak zabrane DA 
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7. Brestovac - Pirotsko 

naselje 
44,0710 22,0317 2018: 0.7 

2019: 0,5 

2018: 20 

2019: 15 
  1 2 1 1 2 2 2 3 1 1 DA Znak zabrane NE 

8. 

 

Bučje - Kod groblja 44,1387 22,1451 2018: 3 

2019: 2 

2018: 60 

2019: 40 
          1  DA Znak zabrane NE 

9. 

 

Bučje - Valja Bučje 44,1154 22,1674 2018: 7 

2019: 1 

2018: 210 

2019: 15 
          1 1 DA Znak zabrane NE 

10. 

 

Donja Bela Reka - Kod 

mosta na ušću 

44,0727 22,2078 2018: 15 

2019: 12 

2018: 500 

2019: 400 
  1        1  DA Znak zabrane NE 

11. 

 

Gornjane - Ispod groblja 44,2423 22,0697 2018: 12 

2019: 5 

2018: 280 

2019: 120 
   1         DA Znak zabrane NE 

 Gornjane - Iza doma 44,2441 22,0615 2018: 0,50 

2019: 0 

2018: 20 

2019: 0 
    1        NE Znak zabrane DA 

12. 

 

Krivelj - Krivina kod kopa 

Krivelj 
44,1141 22,1032 2018: 8 

2019: 4 

2018: 150 

2019: 80 
     1       DA Znak zabrane NE 

 Krivelj - Banjica 44,1375 22,0922 2018: 12 

2019: 0 

2018: 230 

2019: 0 
     1       NE Znak zabrane DA 

13. 

 

Krivelj - Stari Banovinski 

put 
44,1262 22,1003 2018: 5 

2019: 4 

2018: 50 

2019: 35 
     1       DA Znak zabrane NE 

14. 

 

Luka - Staro vašarište 44,1722 22,1851 2018: 7 

2019: 2 

2018: 270 

2019: 40 
  1   1       DA Znak zabrane NE 

15. 

 

Metovnica - Suva reka - 

ulaz u selo 
43,9818 22,1650 2018: 2 

2019: 1,5 

2018: 65 

2019: 30 
     1       DA Znak zabrane NE 
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16. 

 

Metovnica - Kod železničke 

stanice (most) 
43,9381 22,1516 2018: 8 

2019: 10 

2018: 390 

2019: 400 
     1       DA Znak zabrane NE 

17. 

 

Metovnica - Kod Kopilovića 43,9766 22,1338 2018: 9 

2019: 7 

2018: 170 

2019: 150 
            DA Znak zabrane NE 

18. 

 

Metovnica - Ispod Nikolića 

(kod Timoka)  
43,9424 22,1509 2018: 3 

2019: 2 

2018: 60 

2019: 40 
            DA Znak zabrane NE 

19. Metovnica - Izlaz (ulaz) iz 

sela 
43,9639 22,1359 2018: 6 

2019: 5 

2018: 150 

2019: 100 
  1   1       DA Znak zabrane NE 

20. 

 

Oštrelj - Valja Mira u reku 44,0703 22,1758 2018: 12 

2019: 10 

2018: 280 

2019: 220 
     1       DA Znak zabrane NE 

21. 

 

Oštrelj - Valja Mare 

Dan.Janošević 
44,0638 22,1771 2018: 2 

2019: 1 

2018: 40 

2019: 10 
  1   1       DA Znak zabrane NE 

22. 

 

Oštrelj - Kod groblja 44,0659 22,1701 2018: 2 

2019: 1 

2018: 40 

2019: 15 
  1          DA Znak zabrane NE 

23. 

 

Oštrelj - Ogašu Mira 44,0684 22,1664 2018: 2 

2019: 1 

2018: 40 

2019: 8 
  1          DA Znak zabrane NE 

24. 

 

Slatina - Izlaz kod mosta 44,0360 22,1745 2018: 0,50 

2019: 0,5 

2018: 12 

2019: 10 
   1         DA Znak zabrane NE 

25. 

 

Slatina - Tovilište 44,0311 22,1811 2018: 18 

2019: 5 

2018: 350 

2019: 20 
   1         DA Znak zabrane NE 

26. 

 

Slatina - Preko puta planira 

donji put kod Oštrelja 
44,0635 22,1395 2018: 10 

2019: 3 

2018: 230 

2019: 50 
            DA Znak zabrane NE 
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27. 

 

Šarbanovac - Groblje 43,9557 22,0878 2018: 8 

2019: 3 

2018: 200 

2019: 70 
            DA Znak zabrane NE 

28. 

 

Šarbanovac - Baba Jona 43,9178 22,1231 2018: 12 

2019: 10 

2018: 60 

2019: 50 
   1   1      DA Znak zabrane NE 

29. 

 

Šarbanovac - Andrejić 43,9509 22,0811 2018: 4 

2019: 3 

2018: 120 

2019: 38 
            DA Znak zabrane NE 

30. 

 

Šarbanovac - Nestorov 

potok - raskrsnica 
43,9717 22,0455 2018: 4 

2019: 3 

2018: 180 

2019: 120 
   1         DA Znak zabrane NE 

31. 

 

Tanda - Centar most 44,2289 22,1471 2018: 0,50 

2019: 0,3 

2018: 10 

2019: 4 
            DA Znak zabrane NE 

32. 

 

Zlot - Dubrava 1 43,9975 21,9895 2018: 16 

2019: 7 

2018: 160 

2019: 50 
      1      DA Nasipanje i znak zabrane NE 

33. 

 

Zlot - Dubrava 2 43,9980 21,9888 2018: 13 

2019: 5 

2018: 300 

2019: 40 
          

1 

 
 DA Znak zabrane NE 

34. 

 

Zlot - Početak ul. Đure 

Jakšića 
44,0079 21,9869 2018: 3 

2019: 1 

2018: 90 

2019: 10 
          1  DA Nasipanje i znak zabrane NE 

35. 

 

Zlot - Iznad vašarišta duž 

puta 
44,0008 21,9957 2018: 30 

2019: 10 

2018: 300 

2019: 120 
          1  DA Znak zabrane NE 

36. 

 

Zlot - Manastirište 44,0194 21,9758 2018: 12 

2019: 8 

2018: 80 

2019: 50 
          1  DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane  
NE 

37. 
 

Zlot - Vašar.pored OFK Zlot 44,0033 21,9928 2018: 8 
2019: 3 

2018: 180 
2019: 252 

   1       1  DA Znak zabrane NE 

NAPOMENA> CRVENOM BOJOM SU OZNAČENE LOKACIJE IZ 2018.GOD. NA KOJIMA, PREMA DOSTAVLJENOM IZVEŠTAJU VIŠE NEMA DEPONIJA! 
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Планови за будући период на локалном нивоу 

• Израда Програма заштите животне средине 
• Ажурирање ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
• Израда Плана детаљне регулације за подручје на коме је званична 

несанитарна депонија 
• Парцелација локације због издвајања дела намењеног Трансфер станици 
• Израда пројекта санације депоније 
• Успостављање примарне селекције у наредном периоду 
• Едукација становништва о престанку употребе лаких пластичних кеса и 

управљање посебним токовима отпада 
• Сарадња са еколошким и другим удружењима на локалу 
• Наставак успостављања регионалног управљања отпадом 

  
 У поступку је решавање власничке структуре локације која је предвиђена 
просторним планом за комуналне делатности, очекује се израда Плана 
детаљне регулације центра за управљање отпадом на територији града Бора, 
парцелација постојеће локације за различите сегменте управљања отпадом: 
трансфер-станице, могућег дела за мини-компостане, возног парка за потребе 
ЈКП "3. октобар", дефинисање подручја обухваћеног пројектом санације 
депоније, рекултивације и њеног затварања. 
 
 Још увек није учињен корак ка промени начина управљања отпадом на 
локалном нивоу, у складу са регионалним и локалним планом и законским 
решењима. Неопходно је у наредним годинама увести систем примарне 
селекције кроз пројектована решења, едукацију свих нивоа, медијску кампању, 
примену стимулативних и казнених мера, ангажовање удружења и 
заинтересованих страна, прилагодити начин рада комуналног предузећа новом 
начину функционисања. 
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РЕГИОНАЛНИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 

Закон о управљању отпадом дефинисао је обавезе јединица локалних 
самоуправа при спровођењу Стратегије управљања отпадом Републике 
Србије: 

• Две или више јединица локалне самоуправе заједнички обезбеђују и 
спроводе управљање отпадом, под условима и на начин утврђеним 
законом, Стратегијом и споразумом скупштина јединица локалне 
самоуправе. 

• Две или више јединица локалне самоуправе које су донеле регионални 
план управљања отпадом разматрају извештај о реализацији плана 
једанпут годишње и извештај достављају министарству, Агенцији и 

надлежном органу аутономне покрајине. 

Припреме за израду Регионалног плана управљања отпадом – улазни 

подаци - мерења и анализе. 

За израду квалитетног и сврсисходног плана управљања отпадом, како 
на локалном, тако и на регионалном нивоу, од изузетног значаја су улазни 
подаци, односно количина и морфолошки састав отпада који се генерише од 
стране становништва. Тачни улазни подаци гарантују добре процене, 
прорачуне и предвиђања, који су неопходни да би се што прецизније 
установили сви важни фактори (финансијски, кадровски, временски…) у 
поступку успостављања одрживог система управљања отпадом. У пројектовању 
оваквог начина рада подједнако је лоше успоставити систем прорачуна са 
мањим количинама отпада од реалног стања, као и премашити реалне 
капацитете у значајној мери. Све се то одражава на лошу реализацију плана, у 
крајњој линији на одрживост и финансијски моменат при реализацији плана. 
Веома је чест случај, који се бележи и у нашем региону, да комунална 
предузећа не врше мерења састава и количине генерисаног комуналног отпада 
на исте начине, или их уопште не врше због недостатка одговарајуће опреме, 

већ податке заснивају на проценама које су далеко од стварних вредности. 

Из поменутог разлога, Одбор за координацију сарадње у региону је 
инсистирао да обрађивач плана пре приступа изради овог документа, изврши 
униформна мерења у свим градовима и општинама у региону. Циљ је био да се 
у старту приступи изради плана са улазним подацима који су прецизнији и 
сачињени у периоду израде плана, да би се добио реалнији приказ а самим тим 
и квалитетан план управљања отпадом. 

 Униформна мерења су подразумевала исту методологију, при којој први 

сегмент експерименталних мерења обухвата мерења у оквиру 7 дана 

сакупљања комуналног отпада и заснива се на мерењу масе празног камиона, и 

масе камиона са сакупљеним количинама отпада. Други сегмент је узорковање 

и анализа морфолошког састава отпада, узорак обухвата масу од око 500кг 

отпада, анализирају се 3 узорка и то 2 из градске зоне становања (једна из зоне 

колективног а 2. из зоне индивидуалног) и један из сеоског дела општине, 

односно града.  
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Ове врсте мерења су извршене за све општине и градове у региону, 

вршене су две кампање истраживања - за два различита годишња доба  и узети 

су у обзир подаци и за урбане и за руралне средине. 

Резултати мерења су представљени у наредним табелама. 

Табела 3. Генерисане количине отпада 

Општина 

/град 

 
Бољевац 

Бор Кладово Књажевац Мајданпек Неготин Зајечар Укупно 

Измерено 

t/недељи 

26.39  162.34  126.52  149.46  73.18  190.01  436.00  1163.90  

Укупно 

сакупљено 

t/годишње 

1376.05  8464.61  6597.38  7793.01  3815.55  9907.72  22734.70  60689.02  

Генерисана 

количина 

Kg/ст. дан 

0.73  0.66  0.98  0.91  0.83  1.14  1.12  /  

Генерисана 

количина 

Kg/ст. 

годишње 

267.19  239.80  357.04  331.80  302.10  417.75  407.94  /  

Укупно 

генерисано 

отпада за 

целу 

општину/град 

t/годиње 

3471.92  11658.08  7367.51  10448.75  5645.09  15480.05  24256.74  78328.14  

Број 

корисника 

услуга 

5150  35298  18478  23487  12630  23717  55730  174490  

Покривеност 

становника 

услугама 

комуналног 

% 

39.63%  72.61%  89.55%  74.58%  67.59%  64.00%  93.73%  /  

 

Из Табеле 3. се види да се на нивоу региона, од стране комуналних 

предузећа, у току године сакупи нешто више од 60.600t. Тренутни просек 

обухвата становништва услугом сакупљања отпада на нивоу региона износи 

преко 71%. 

Међутим, треба се рачунати и на увећање количине отпада у наредним 

годинама, с обзиром да је један од основних циљева, који је и дефинисан 

националном стратегијом, поред примарне селекције отпада и већа 

покривеност домаћинстава услугом сакупљања од стране локалних комуналних 

предузећа. 
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Према ранијим истраживањима, просечан грађанин Републике Србије 

генерише 0,95kg отпада дневно. Посматрајући наш регион, у просеку један 

становник генерише 1,06кг отпада дневно, односно 332,15kg отпада годишње. 

Према резултатима мерења, град Бор и општине Бољевац и Мајданпек једине 

су по генерисаним количинама отпада испод националног просека. Постоје 

бројни разлози за ову разлику од републичког просека, почев од обухвата 

становништва услугом сакупљања, економске ситуације, броја сеоских 

домаћинстава која улазе у састав града, еколошке свести становништва, броја 

дивљих депонија, нелегалног спаљивања сопственог отпада, удела 

биоразградљивог отпада, компостирања, броја викенд насеља, миграције 

становништва, великог броја запошљених у иностранству и другим градовима у 

Србији и много других фактора. 

На основу спроведених анализа састава отпада у градовима и 

општинама региона, добијени су резултати који су презентовани у Табели 4. 

Табела 4. Морфолошки састав отпада по општинама/градовима 

Општина 

 
Врста отпада 

 
Бољевац 

Бор Кладово Књажевац Мајданпек Неготин Зајечар 

Баштенски 

отпад 

19,91%  12,06%  24,55%  15,53%  8,24%  37,53%  32,23%  

Остали 

биоразградљив 

отпад 

29,54%  39,67%  29,94%  40,32%  40,36%  29,12%  31,97%  

Папир 5,78%  4,24%  4,65%  3,52%  3,93%  2,78%  4,06%  

Картон 5,10%  5,78%  5,31%  2,25%  3,67%  3,26%  2,35%  

Композитни 

материјали 

0,86%  1,07%  1,13%  0,88%  1,45%  1,16%  1,03%  

Стакло 4,11%  3,02%  4,93%  2,69%  4,60%  2,42%  2,13%  

Aмбалажни и 

остали метали 

0,92%  0,75%  0,49%  0,67%  1,16%  0,44%  0,44%  

Алуминијумске 

конзерве 

0,24%  0,40%  0,21%  0,35%  0,60%  0,21%  0,18%  

ПЕТ флаше 4,16%  4,89%  5,89%  3,66%  4,58%  3,14%  3,43%  

Пластични 

амбалажни 

отпад 

0,81%  1,18%  1,04%  1,66%  1,32%  0,95%  0,74%  

Пластичне 

кесе 

4,88%  10,89%  5,70%  8,10%  7,13%  4,11%  5,80%  

Тврда пластика 1,68%  1,77%  1,27%  1,01%  1,47%  1,08%  0,97%  

Текстил 5,02%  2,32%  3,34%  4,16%  2,04%  1,63%  2,21%  

Пелене 4,57%  5,31%  3,41%  3,39%  5,70%  3,31%  2,72%  
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Грађевински 

отпад 

3,22%  0,49%  1,30%  0,63%  1,39%  0,29%  1,31%  

Електрични и 

електронски 

отпад 

0,14%  0,08%  0,13%  0,10%  1,55%  0,03%  0,09%  

Медицински 

отпад 

0,00%  0,02%  0,20%  0,08%  0,00%  0,01%  0,08%  

Кожа 0,00%  0,22%  0,22%  0,00%  0,16%  0,17%  0,15%  

Дрвени 

предмети 

1,37%  0,13%  1,52%  0,00%  1,95%  1,23%  0,00%  

Остали токови 

отпада 

0,33%  0,33%  0,75%  0,58%  1,01%  1,61%  0,17%  

Фини елементи 

<10mm 

7,35%  5,42%  4,02%  10,41%  7,69%  5,51%  7,94%  

 

 

Резултати приказују оно што је и очекивано – највећи је удео органских 

фракција отпада, са уделом од чак 57,82% односно – остали биоразградљиви 

отпад (34,66%) и баштенски отпад (23,16%). 

Анализом табеларних података, може се закључити и да су 

рециклабилне фракције у целокупној маси генерисаног отпада, заступљене у 

малој мери, што није повољна ситуација за регион са аспекта искоришћења 

рециклабила. 

Овако добијени резултати су представили квалитетну основу за израду 

Регионалног плана управљања отпадом за градове Бор и Зајечар и општине 

Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац. 

12. јуна 2018. Усвојен је Регионални план управљања отпадом за градове 

Бор и Зајечар и општине Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац. 

Израдили су га стручњаци са Департмана за инжењерство заштите животне 

средине, Факултета техничких наука, Универзитета у Новом Саду.  

Пројекат регионални систем управљања отпадом представљен је кроз 

варијантна решења са различитим технологијама за третман отпада на 

просечно повећање цена услуга одношења отпада која би плаћала 

домаћинства (изражено по ЕУР по тони отпада). 

 План је да се формира предузеће Регионална депонија, а постојећа 
комунална предузећа затворила би депоније и отпад депоновали у 
Регионалном центру. 

 Разматране су 3 опције управљања отпадом, и све 3 опције 
подразумевају сакупљање отпада у 2 канте - посуда за рециклабилни отпад и 
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посуда за остали мешани отпад. Посуда са рециклабилним отпадом иде на 

линију за механичку сепарацију 

- Опција са компостирањем - постројење за компостирање - посуда са 
осталим мешовитим отпадом третира се третманом биолошке 

стабилизације у постројењима за компостирање; 

- Опција са анаеробном дигестијом - постројење за анаеробну дигестију- 

посуда са осталим мешовитим отпадом третира се анаеробном дигестијом 

- Опција са инсинератором - изградња инсинератора - третирање у 
Инсинератору  

 Разрађене су и варијанте по основу власничке структуре. 

 Процењено време реализације је 12 месеци од проналаска инвеститора, 

и обезбеђења финансијских средстава, трајност пројекта је процењена на 25 

година, финансирала би се из текућег пословања одн. будуће акумулације РД и 

ЈКПова 

 Цене депоновања отпада на РД прорачунате су на основу критеријума 

финансијске прихватљивости инвестиције за улагање приватног капитала у 

циљу његовог привлачења јер општине нису инвестиционо способне за 

привлачење инвестиција (по прописаним условима... 

 На основу укупних инвестиција и улазне количине отпада на РД, као и 

оперативних трошкова (потрошни материјал, енергија, услуге, плате 

запослених, одржавање, амортизација и др. трошкови) формирана је цена 

депоновања по тони отпада. Повећање цена ЈКПова за одношење отпада 

према становништву, из социјалних разлога, прорачунато је са мин 

критеријумом прихватљивости и формирана је на основу улазних података, као 

што су укупне инвестиције, укупно сакупљена количина отпада, оперативни 

трошкови, потенцијални приходи од продаје секундарних сировина, расходи 

плаћања регионалном центру за депоновање, Цена је формирана тако да ЈКП 

буде ликвидно у свим год пословања и да им просечна нето добит буде 

минимално 1% 

 Имплементација Регионалног плана управљања отпадом 

подразумева следеће активности Јединице локалне самоуправе: 

• обезбеђење услова за одвојено сакупљање отпада системом 2 посуде: 
посуде за рециклабилни отпад и посуде за остали мешани отпад 

• опредељење за једно од варијантних решења (изградња трансфер-
станице) 

• санирање и рекултивација дивљих депонија 
• обезбеђивање континуиране едукације јавности, стручњака и одговорних 

лица из локалне самоуправе ради подизања свести о управљању 
отпадом 

• активан рад на успостављању новог система, пожељно и уз сталну 
међуопштинску сарадњу 
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• обезбеђивање финансијских и материјалних средстава у висини 
утврђеној Споразумом о међуопштинској сарадњи 

• редовно извештавање о спровођењу регионалног плана и мера 

утврђених у њему на својој територији најмање једном годишње 

 Праћење промена 

 Годишњи извештај о имплементацији плана треба да буде достављен 

свим Скупштинама општина и градова, са кратким приказом развојног плана за 

наредну годину. То ће осигурати да план остане актуелан, биће мерљив 

напредак и дефинисана кључна питања која треба решавати у наредном 

периоду. Ревизија плана треба да се изврши на 5 година како би се извршила 

провера најприхватљивијих опција за животну средину у зависности од 

социјалног, економског, технолошког и институционалног развоја.  

 Социо-економски приступ обухвата укљученост и партиципацију свих 

грађана, испитивање њихових потреба и укључивање различитих актера у 

процес и активности.  Подизање јавне свести, измена образаца у вези са 

отпадом ради измене ставова грађана и генератора отпада, затим укључивање 

грађана и других актера у селекцију и прикупљање, затим укључивање свих 

релевантних и заинтересованих актера да би се обезбедило да мере буду 

планиране у складу са стварним потребама и да би се избегли отпори и 

омогућила пуна реализација циљева. 

ПРЕГЛЕД ДЕШАВАЊА У ПРОЦЕСУ УСПОСТАВЉАЊА РЕГИОНАЛНОГ 

УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ од 2006. до 2020. год. 

5.4.2006. Локалне самоуправе борског и зајечарског округа су након тога 

потписале Споразум о намерама за успостављање регионалне сарадње 

управљања комуналним чврстим отпадом у борском и зајечарском управном 

округу., што је верификовано на Скупштини општине Бор 7. априла 2006. године  

Овим Споразумом је установљено и Регионално координационо тело, у које су 

именовани представници свих општина потписница. 

25.4.2007. у Сокобањи је потписан Споразум о заједничкој изградњи и 

коришћењу санитарне депоније на локацији Халово 2, КО Халово, Зајечар, 

општина борског (Бор, Кладово и Неготин, изузев Мајданпека) и зајечарског 

округа (Зајечар, Бољевац, Књажевац, Сокобања) и договорено заједничко 

финансирање даље реализације пројекта, пропорционално у односу на број 

становника сваке локалне самоуправе. Основан је и Одбор за координацију 

сарадње. (преко 200.000 становника по тадашњем закону). 

26.4.2007. Скупштина Општине Бор је ставила ван снаге Одлуку којом одређује 

локацију регионалне комуналне депоније на својој територији која је била 

донета 23.11.2006. године, у периоду када су Бор и Зајечар имали несугласице 

око тога на чијој територији ће бити регионална депонија. Политичким 

надгласавањем је изабрана локација Халово у Зајечару. 

Током 2007. године, тада формирана Регионална Агенција за развој источне 

Србије - РАРИС, је добила мандат да даље спроводи реализацију пројекта 
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изградње регионалне депоније. РАРИС је припремио предлог пројекта и 

предложили га за финансирање од стране НИП 2008, што је и прихваћено и 

финансиран је са 29 милиона динара за 2009. годину. 

21.07.2009. Сокобања је иступила из региона окрећући се ка Нишу, и укупан 

број становника је тиме био 228.938. а региону се прикључује општина 

Мајданпек. 

Током 2009. године средствима НИП и уз подршку Министарства за заштиту 

животне средине и просторног планирања, у оквиру спровођења пројекта 

израђена је следећа документација од стране Департмента за инжењерство 

зжс, Факутета тех. наука Универзитета Нови Сад: 

- Регионални план управљања отпадом 

- Претходна студија оправданости 

- Генерални пројекат изградње р. депоније Халово 

- Анализе и усаглашавања постојећих планова управљања отпадом 

- Концепт плана детаљне регулације 

- Нацрт плана детаљне регулације 

Паралелно РАРИС обезбеђује средства за: 

- Ревизију плана услед приступа Мајданпека 

- Стратешку процену плана 

- Израда катастарско-топографске подлоге 

Током 2011. средствима ИПА урађена је документација: 

- Нацрт идејног пројекта изградње регионалне депоније Халово и општинских 

трансфер станица отпада 

- Извештај о обављеним хидролошким и геотехничким истраживањима 

- Нацрт студије оправданости изградње регионалне депоније Халово и 

општинских трансфер станица 

- Нацрт анализе утицаја на животну средину 

План детаљне регулације Халово је усвојен 31.маја 2012. године 

Спроведена је и експропријација земљишта 

Средином 2013. године Регионални план је одбијен од стране Министарства јер 

није поседовао: 

- Извештај о стратешкој процени утицаја 

- Извештај о учешћу заинтересованих стране 

Средином 2014. је формиран Оперативни тим за реализацију пројекта. 
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31.јула 2014. је одлучено о припреми новог Споразума и Одлука о формиранју 

радне групе за његову израду 

15.12.2014. након усвајања Споразума на скупштинама свих ЈЛС, (у Бору 

28.11.2014.) он је потписан у присуству представника Министарства 

5.02.2015. КО је донео Одлуку о начину финансирања реализације Споразума о 

заједничком управљању отпадом кроз Јавно-приватно партнерство због 

могућности брже реализације  Споразума (предности су детаљно разрађене 

кроз Акциони план  за имплементацију споразума - усвојена на скупштинама 

ЈЛС 

16.10.2015. је потписан Уговор са факултетом тех. наука Нови Сад за израду 

Регионалног плана 

 У 2016. је донета измена и допуна Закона о управљању отпадом у којој уместо 

200.000 становника регион треба да садржи 250.000 становника и да је по 

новом закону за мањи број становника од наведеног потребна израда студије 

оправданости. 

27.05.2016. год. Министарство пољ. и з.ж.с. дало је сагласност да се заврши 

израда Регионалног плана за наш регион без израде студије оправданости. 

30.9.2016. достављени су коментари и примедбе на план од стране 

Министарства 

Октобра 2016. разматране су примедбе Министарства на Регионални план, и 

током 2017. вршене измене у плану 

13.03.2017. Кладово је донело одлуку о иступању из региона 

У априлу 2018. спроведен је поступак набавке за консултантске услуге за ЈПП у 

процесу одабира приватног партнера - оператера будућег Регионалног центра 

за управљање отпадом 

12. јуна 2018. чланови Координационог Одбора усвојили су Регионални 

план управљања отпадом, Извештај о стратешкој процени утицаја на ж.с. 

Региналног плана и Уговор о заједничком управљању комуналним 

отпадом који је проистекао из Споразума 

Потписани примерци су достављени Министарству на сагласност 

20.08.2018.год.. 

19.09.2018. Министарство заштите животне средине издало је сагласност 

на Извештај о стратешкој процени утицаја 

23.10.2018. Министарство заштите животне средине издало је сагласност 

на Регионални план управљања отпадом 

23.10.2018. КО је након спроведене јавне набавке одабрао консултанта за ЈПП 

конзорцијум који чине адвокатска канцеларија Тасић&Партнери из БГ, 

консултантско предузеће ТТТ group БГ специјализовано за комуналне 
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делатности и компанија WTS порези и финансије, део светске WTS Global 

mreže. Потписан је Уговор са њима 

08.11.2018. год. на састанку Координационог одбора донета је Одлука о 

формирању Јединице за имплементацију пројекта Регионални центар за 

управљање комуналним отпадом Халово и усвојена финална верзија Уговора о 

заједничком управљању комуналним отпадом између градова Зајечара и Бора 

и општина Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац. 

28.12.2018. закључен је Уговор на скупштини града Бора и донета ј Одлука о 

усвајању Регионалног плана 

12.03.2019. У Рарису презентован Предлог пројекта ЈПП за изградњу 

регионалног центра за управљање отпадом и пружање услуга третмана и 

одлагања комуналног отпада 

02.07.2019. у Зајечару представљен финални пројекат Јавно приватног 

партнерства и дате сугестије о евентуалним изменама. 

04.10.2019. Координациони одбор, који води реализацију пројекта Регионалног 

центра за управљање отпадом "Халово 2" усвојио је предлог пројекта ЈПП, а 

након тога упутио на усвајање градским, одн. општинским већима свих 

потписница. 

26.11.2019. је на Скупштини града усвојена Одлука о покретању поступка за 

реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за 

изградњу регионалног центра за управљање отпадом и пружање услуга 

третмана и одлагања комуналног отпада. 

26.11.2019. године закључен је Споразум о заједничком управљању 

комуналним отпадом између градова Зајечара и Бора и општина Бољевац, 

Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац. 

12.12.2019. донет је Закључак о утврђивању Предлога пројекта јавно-приватног 

партнерства на градском већу града Бора 

05.06.2020. Достављен је државној комисији за Јавно приватно партнерство, 

предлог Пројекта ЈПП за изградњу регионалног центра за управљање отпадом 

"Халово 2" у Зајечару и пружање услуга третмана и одлагања комуналног 

отпада са подручја градова Зајечара и Бора и општина Бољевац, Кладово, 

Мајданпек, Неготин и Књажевац. 

 Дошли смо до фазе када следе наредни кораци:  

Државна Комисија за Јавно приватно партнерство треба да одобри предлог 

Пројекта како би се наставила даља реализација пројекта Регионалног центра 

за управљање отпадом "Халово 2" 

Након тога, објављује се јавни тендер, завршава јавна набавка за избор јавно 

приватног партнера, следи закључивање уговора са ЈПП и имплементација. 
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 Из свега напред наведено следи да је успостављање регионалног 
система управљања комуналним отпадом између више градова и 
општина у региону, дуготрајан и непредвидив процес, јер је неопходно 
ускладити потребе и могућности сваке локалне заједнице понаособ, 
сваку одлуку је неопходно усвојити на скупштинама свих јединица 
локалне самоуправе, што захтева доста времена. Оно што је 
превасходно отежавајуће, то је финансијски ефекат који утиче на 
зависност од извора финансирања реализације пројекта, с обзиром да 
се ради о општинама које имају мала буџетска средства а нагомилане 
проблеме. Присутно је и недовољно едукованог кадра, недовољно 
познавање саме области, па се прате искуства других при доношењу 
одлука и решења а сваки регион има своје специфичности. Многи 
прорачуни су базирани на систему процене, због неадекватних улазних 
параметара, што представља опасност да се не добију добри 
показатељи и да се пројектује на неадекватан начин.  
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НА КОЈИ НАЧИН ЈАВНОСТ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА МОГУ 
ДА БУДУ УКЉУЧЕНИ У РЕАЛИЗАЦИЈУ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА 
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

• Учествовање у предлагању, доношењу, изменама, спровођењу 
стратешких и нормативних аката на националном, регионалном и  
градском нивоу 

• Учествовање у радним групама које припремају ова акта, организовање 
консултација, јавних расправа и мониторинга спровођења планова и 
прописа 

• Анкетирања грађана у граду и околним селима - прикупљање идеја, 
података, мишљења, ставова, евидентирање забринутости становништва 

• Осмишљавање и реализација едукативних програма за различите циљне 
групе 

• Организовање волонтерских акција, мотивисање и укључивање јавности 
у њихову реализацију 

• Сарадња са медијима и представљање пројекта селекције отпада на 
извору настанка 

• Едукација и заговарање концепта зелене економије у овој области, 
односно рециклаже, циркуларне економије 

• Заговарање институционалног и кадровској јачања одговарајућих  органа 
управе, комуналних предузећа и привреде која се бави управљањем 
отпадом и рециклажом 

• Штампање и подела лифлета 
• Евидентирање дивљих депонија и ревидирање базе података, предлози 

решења 
• Организација манифестација од ширег значаја, јавне презентације и 

расправе, демонстрације примарне селекције на тргу 
• Организовање наменских емисија на медију, ТВу 
• Спремање извештаја за штампане и електронске медије 
• Локални медији, интернет сајтови и друштвене мреже, брошуре 
• Обележавање значајних еколошких датума 
• Сарадња еколошких организација на локалном нивоу као и 

међуопштинска сарадња невладиних организација кроз заједнички 
регионални приступ у активностима на решавању проблема отпада 

• Заједничке активности, сарадња и партнерство са осталим учесницима у 

управљању отпадом 

 

ЗАКЉУЧАК: 

ОТПАД НЕ ТРЕБА ТРЕТИРАТИ КАО ПРОБЛЕМ КОГА СЕ ТРЕБА РЕШИТИ НА 
БИЛО КОЈИ НАЧИН, ВЕЋ КАО РЕСУРС КОЈИ ТРЕБА ИСКОРИСТИТИ А 
УПРАВЉАЊЕ ЊИМЕ БОЉЕ ОРГАНИЗОВАТИ! 


