ОБРАЗАЦ
за достављање примедби, предлога и сугестија за измену и/или допуну
ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2022-2024. ГОДИНЕ
Молимо да примедбе, предлоге и сугестије са навођењем конкретних предлога за измену и/или
допуну пошаљете на е-mail адресу: cirkularna@ekologija.gov.rs
У email subject поруке потребно је да наведете ''Јавна расправа –Предлог програма развоја
циркуларне економије у Републици Србији за период 2022-2024. године''

Датум: 11.1.2022.
Место: Бор
ПРЕДЛАГАЧ:
Име и презиме

Драган Rанђеловић, председник и законски заступник ДМИ Бор

Установа/институција

Друштво младих истраживача Бор, удружење Грађанска
читаоница Европа Бор, Удружење Виллаге Бор

Email адреса

kancelarija@mibor.rs

1. НАЧЕЛНЕ ПРИМЕДБЕ И ПРЕДЛОЗИ
Поред низа предложених мера промотивног, информативног и едукативног карактера
потребно је разрадити и реалне мере институционалног јачања, посебно локалних
самоуправа и одговарајућих државних органа, привредних асоцијација и др. као и мере
обезбеђивања средстава за развој и подстицање циркуларне економије (например посебне
кредитне линије, посебни фондови и сл.)

2. ПРЕДЛОЗИ И ПРИМЕДБЕ У ПОЈЕДИНОСТИМА:
Назив поглавља
6. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ЦИЉЕВА
Посебан циљ 2: Подршка локалним самоуправама у стварању
циркуларних заједница

Предлог за измену и/или
допуну

Додати посебну меру 2.3. Подршка локалним самоуправама у
институционалном јачању кроз формирање посебних тела и
органа управе за бављење развојем ЦЕ
Активности у оквиру ове мере би биле формирање различитих
тела која би се бавила развојем ЦЕ на локалном нивоу,
кадровско јачање локалне управе и оспособљавање нових
стручних кадрова. Они би радили на реализацији мапа путева
према специфичностима сваке локалне заједнице.

Образложење

У опису посебног циља 2. Подршка локалним самоуправама у
стварању циркуларних заједница наведено је да приоритетне
области за циркуларну економију на локалном нивоу, поред
управљања отпадом и мобилности, треба да буду управљање
водама и енергетска ефикасност и да су за потпуно
искоришћење тог потенцијала потребна специфична знања и
вештине. Стање са кадровима у локалним самоуправама је такво
да се скоро да нема коме преносити знање и искуства о ЦЕ, те је
претходно или истовремено потребно успоставити посебна тела
- радне групе, савете, канцеларије и др. којa ће се бавити
развојем ЦЕ односно областима које су наведене као
приоритетне. Затим кадровски ојачати локалне органе управе и
континуирано оспособљавати кадрове локалне самоуправе.
У делу Мапирање заинтересованих страна, на стр. 55 наведено
да је једна од кључних потреба локалних самоуправа
„успостављање одговарајуће инфраструктуре“.

Назив поглавља

Посебан циљ 3: Унапређење система управљања отпадом кроз
ефикасније коришћење отпада у циркуларној економији

Предлог за измену и/или
допуну

Образложење

Додати нови меру 3.5 Подршка рударском сектору у развоју
система управљања рудничким отпадом
Активности: завршетак израде и стално ажурурање катастра
рудничког отпада, развој технологија за коришћење рудничког
отпада и сл.
Највеће количине отпада припадају рудничком отпаду за који
евиденцију води Министарство рударства и енергетике. Постоје
велике могућности управљања овим отпадом на принципима
циркуларне економије што се увелико већ користи у концепту
зеленог рударства – коришћење рудничке и флотацијске
јаловине за запуњавање старих површинских копова и јамских
ходника, поновна прерада јаловине за извлачење преосталих
метала, прерада отпадних вода, рециркулација отпадних вода,
коришћење хумуса са раскривке, итд. За ову меру би било
задужено Министарство за рударство и енергетику.
Активности би могле да буду завршетак израде и стално
ажурурање катастра рудничког отпада, развој технологија за
коришћење рудничког отпада и сл.

За остале предлоге/сугестије копирати табелу по потреби

