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Пројекат: ОПЛАНЕТИ СЕ – За зелени дијалог

Циљеви одрживог развоја у области 
заштите ваздуха и управљања 

отпадом



Шта су циљеви одрживог 
развоја?

• Агенда УН 2030 из 2015. ГС УН

• 17 ЦОР – циљева одрживог развоја

• Значај ЦОР за развој Србије

• Нови документи развојне политике 
Србије - планови одрживог развоја

• Активности у Бору – израда Доприноса 
за реализацију ЦОР у области заштите 
животне средине



Хијерархија докумената јавне 
политике



Садржај Доприноса

• Одабрано 7 ЦОР који се односе на област 
заштите живитне средине и дефинисани 
приоритетни цељеви и мере:

➢ЦОР 4 – чиста вода
➢ЦОР 7 – обновљива енергија
➢ЦОР 11 – одрживо градови и заједнице
➢ЦОР 12 – одговорна потрошња и производња
➢ЦОР 13 – акција за климу
➢ЦОР 14 – живот под водом
➢ЦОР 15 – живот на земљи



ЦОР 11 одрживи градови и 
заједнице

• Приоритетни циљ 1. До 2025. године успостављени 
принципи одрживости локалне заједнице у области 
заштите животне средине:

➢ Мера 1. Успостављање планског и институционалног 
оквира за реализацију мера заштите квалитета ваздуха 
(Доношење и реализација Плана квалитета ваздуха за 
агломерацију Бор).

➢ Мера 2. Усвајање и примена мера за оптимизацију 
саобраћаја у Бору (Уређење система јавног саобраћаја, 
паркирања и изградња јавних гаража, бициклистичких 
стаза).

➢ Мера 3. Развој урбаних зелених површина.



ЦОР 11 одрживи градови и 
заједнице

• Приоритетни циљ 2. До 2024. године развијен 
плански, институционални и инфраструктурни 
оквир за управљање (селекцију и рециклажу) 
отпадом.

➢Мера 1. Усвајање потребних планских и 
нормативних аката у надлежности локалне 
самоуправе за управљање отпадом ( Локални 
план управљања отпадом који, између 
осталог, обухвата активности на изградњи 
постројења за сепарацију отпада и трансфер 
станицу).



ЦОР 12 одржива потрошња и 
производња

• Приоритетни циљ 1. До 2024. године 
унапређен систем за рециклажу отпада:

➢Мера 1. Унапређење капацитета ЈКП за 
разврставање и секундарну селекцију 
отпада



Шта даље?

• Потребно је убрзати активности на изради Плана 
развоја града Бора

• Приоритетни циљеви и мере које буду дефинисане 
коначно у Плану развоја града Бора морају бити 
конкретизовани и разрађени у посебном Плану 
заштите животне средине (досадашњи ЛЕАП) и у 
посебним плановима заштите ваздуха и управљања 
отпадом

• Обавеза је обезбедити да у овим активностима 
јавност односно грађани буду укључени од 
најранијих фаза иузраде докумената


