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1 Циљеви израде локалног плана управљања отпадом 

Локални план управљања отпадом представља документ којим се организује процес 
управљања отпадом на нивоу општине или града. Законом о управљању отпадом 
(Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) кроз члан 13., дефинисана 
је обавеза израде општинских и регионалних планова управљања отпадом које треба 
међусобно усагласити. 

Локални план управљања отпадом представља полазни, стратешки документ којим се 
дефинишу циљеви управљања отпадом у складу са усвојеном Стратегијом управљања 
отпадом Републике Србије  (Службени гласник РС, бр. 29/2010). Овим документом се 
разматрају све врсте отпада и начини поступања, како би се одабрала решења која су у 
складу са принципима интегралног управљања отпадом и одрживим развојем.  

Локални план управљања отпадом обухвата све законом предвиђене појединачне 
програме, израђене за сакупљање неопасног и опасног отпада из домаћинства, сакупљање 
комерцијалног отпада, смањење биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном 
отпаду, управљања индустријским отпадом, поновну употребу и рециклажу компонената 
комуналног отпада, програме развијања  свести јавности и одговорности у управљању 
отпадом, као и податке о врстама, количинама и пореклу укупног отпада који настаје, 
односно који ће бити искоришћен или одложен на подручју општине/града. 

Основни циљ Локалног плана управљања отпадом је минимизација утицаја отпада на 
животну средину и повећање ефикасности коришћења ресурса, односно допринос 
одрживом развоју кроз развој система управљања отпадом који ће обезбедити контролу 
стварања отпада, искоришћење отпада и подстицаје за инвестирање и афирмацију 
економских могућности које настају из отпада.  

У оквиру овог локалног плана управљања отпадом анализирано је тренутно стање у 
области управљања отпадом у општини Варварин, дат је преглед количина и врста отпада, 
начин његовог сакупљања, третирања и коначног збрињавања. Извршена је анализа 
постојећих капацитета за управљања отпадом, на основу чега су разматране потребе за 
побољшањем и унапређењем постојећег система. Дефинисани су правци и приоритети, као 
и динамика и начин решавања проблема у складу са позитивним националним и ЕУ 
законодавством из области заштите животне средине и управљања отпадом. 

Сврха израде плана је дугорочно успостављање одрживог система управљања отпадом, 
пре свега на нивоу општине, али и будућег управљања отпадом на нивоу расинског региона, 
на начин који има минималан штетни утицај на животну средину и здравље садашњих и 
будућих генерација, уз рационално коришћење ресурса и поштовање савремених принципа 
управљања отпадом, а уз координисано учешће свих субјеката управљања отпадом – 
републичке власти, локалних власти, домаћинстава, привредних и комерцијалних 
организација, невладиних институција, приватног сектора и наравно сваког појединца.  

То подразумева дефинисање најприхватљивијих модела за постизање пуне контроле над 
свим токовима отпада од настајања, раздвајања, сакупљања, транспорта, третмана и 
депоновања. Систем управљања треба да обезбеди смањење количине отпада, издвајање 
корисних компонената из отпада и рационално прикупљање и одлагање отпада, 
сагледавајући инвестициона улагања, динамику активности и финансијску и технолошку 
спремост преласка на нови систем рада. 
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Локалним планом управљања отпадом омогућено је да се: 

• стекне потпуни увид у садашњу ситуацију управљања отпадом у општини 
Варварин, 

• одреде циљеви управљања отпадом на нивоу општине у складу са домаћим 
законодавством, 

• дефинише оптимални систем за управљања отпадом, 

• утврде метод и оптимални рокови за имплементацију плана, 

• процене укупна финансијска улагања као и финансијска улагања за приоритетне 
делове плана које је неопходно одмах имплементирати. 

Локални план управљања отпадом за општину Варварин усклађен је са Регионалним 
планом управљања отпадом, који је урађен кроз техничку помоћ пројекта немачко српске 
развојне сарадње „DKTI – Управљања отпадом у контексту климатских промена“ 
који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у 
сарадњи са партнерима. 
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2 Подаци о општини 

Општина Варварин смештена је у средишњем делу Србије, на самом југу Шумадије, лежи 
на левој обали Велике Мораве и лево од Каленићке реке тј. на њеној левој обали, на платоу 
надморске висине од 144 метара и заузима повољан географски положај. Протеже се на 
површини од 248,8 км2, коју покривају 21 насеље укључујући и варош Варварин као 
средиште општине. Према попису из 2011. у општини је живело 17.966 становника (9.136 
жена). По величини територије и по броју становника општина Варварин спада у мање 
општине Србије, а по морфолошкој структури рељефа у мање сложене. 

Већи део територије ове општине лежи у долинској равни Велике Мораве и њене притоке 
Каленићке реке, са просечном надморском висином око 140 м. Западни део територије чини 
издигнутије побрђе Темнића, а на северозападном и северном делу терен се постепено 
издиже у блаже падине, па у стрмије планинске стране Јухора. Тако су на територији ове 
општине заступљене три морфолошки и висински различите просторне целине, од којих је 
долинска раван Велике Мораве најпространија, а планински део Јухора најмањи део 
територије.  

У хидрографији општине централно место припада Великој Морави која и настаје, спајањем 
Јужне и Западне Мораве, на 129,4 м надморске висине, на месту Саставци, на ивици 
Варваринског поља. Сва су насеља углавном смештена поред главних саобраћајница, дуж 
Западне и Велике Мораве и Каленићке реке. 

 

 

Слика 2.1.  Варварин 

Варварин чини раскрсницу путева регионалног ранга који повезују јужну и северну Србију 
са крушевачким и краљевачким подручјем. Источну границу општине Варварин тангира 
магистрални пут М-5 (Појате-Крушевац-Краљево), а у непосредној близини се налази 
саобраћајна петља Појате преко које се читаво подручје прикључује на аутопут-европску 
путну мрежу. Насеља варваринске општине смештена су у области коју карактерише 
умерено континетална клима, првенствено са хладним зимама и топлим летима, са 
специфичним модификацијама. 
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2.1 Територија и становништво 

Општину чине 21 насељено место, од којих је једно градског и 20 сеоског типа, насеља су: 
Бачина, Бошњане, Варварин, Село Варварин, Горњи Катун, Доњи Катун, Горњи Крчин, 
Доњи Крчин, Залоговац, Избеница, Карановац, Мала Крушевица, Мареново, Маскаре, 
Обреж, Орашје, Пајковац, Парцане, Суваја, Тољевац, Церница.. 

 

 

Слика 2.2. Положај и територија општине Варварин 

Према званичним резултатима пописа из 2011. године, општину Варварин укупно настањује 
17.966 становника (9136 жена), док је процена броја становника на дан 30.6.2018. износила 
16.340 (8918 жена). Демографију општине Варварин задњих 40 година карактерише 
константно опадање броја становника. Када је у питању кретање броја становника, 
становништво се у периоду од 1991 - 2011. године смањило за укупно 5.855 становника, 
односно за 24,6%.  

Проценат становника који живи у градском подручју, тј. градском насељу Варварин износи 
12,1 %. Од 21 насеља општине, њих 7 има мање од 300 становника, 5 насеља са бројем 
становника између 300 и 500, три насеља са бројем становника између 500 и 1000 и 6 
насеља са преко 1000 становника. Укупна густина насељености на територији читаве 
општине Варварин износи 66 становника по км2. 
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Слика 2.3. Упоредни преглед броја становника у периоду 1948 - 2011. године за 
општину Варварин 

 

Табела 2.1 Подаци о броју становника, броју и типу домаћинстава 

Бр. Насеље 
Број становника и 
удео у односу на 

целу општину 

Укупан број 
домаћинства 

Бр. 
индивидуалних 
домаћинстава 

Бр. 
колективних 
домаћинстав

а 

Бр. 
стамбених 

зграда 

1.  Варварин 2.355 13,6% 785 587 198 8 

2.  Бачина 1.992 11,5% 664 664 0 0 

3.  Бошњане 1.638 9,5% 546 546 0 0 

4.  Варварин 
село 

1.386 8,0% 462 462 0 0 

5.  Горњи Катун 1.182 6,8% 394 394 0 0 

6.  Горњи Крчин 171 1,0% 57 57 0 0 

7.  Доњи Катун 828 4,8% 276 276 0 0 

8.  Доњи Крчин 333 1,9% 111 111 0 0 

9.  Залоговац 609 3,5% 203 203 0 0 

10.  Избеница 666 3,8% 222 222 0 0 

11.  Карановац 336 1,9% 112 112 0 0 

12.  Мала 
Крушевица 

225 1,3% 75 75 0 0 

13.  Мареново 309 1,8% 103 103 0 0 

14.  Маскаре 531 3,1% 177 177 0 0 

15.  Обреж 2.661 15,4% 887 887 0 0 

16.  Орашје 603 3,5% 201 201 0 0 

17.  Пајковац 150 0,9% 50 50 0 0 

18.  Парцане 390 2,3% 130 130 0 0 

19.  Суваја 240 1,4% 80 80 0 0 

20.  Тољевац 516 3,0% 172 172 0 0 

21.  Церница 195 1,1% 65 65 0 0 

Укупно - Општина 17.966 100% 5.722 5.574 198 8 

Укупан број домаћинстава у општини је 5.722, са просечном величином домаћинства од 
3,14 чланова. Од укупног броја домаћинстава, већина су индивидуалног типа - око 96% 
(5.574), док се само 4% (око 198) налази у оквиру колективног типа становања, и то само у 
централном насељу Варварин.  
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2.2 Економска и привредна активност општине Варварин 

Најзаступљеније гране привреде и индустријски капацитети 

У структури запослених доминантно је учешће запослених у предузећима, установама, 
задругама и организацијама. У квалификационој структури запослених доминирају лица са 
средњом стручном спремом, док је најмање учешће лица са високом стручном спремом. Из 
тога се може закључити да су лица са средњом стручном спремом у лошијој позицији од 
осталих и да је један од предуслова који даје и веће шансе за запослење и виши ниво 
образовања с обзиром на све већу конкуренцију међу радном снагом. У 2016. години у 
општини Варварин било је регистровано 3.137 запослених лица. 

Табела 2.2 Регистрована запосленост 

Општина Укупно 

Запослени у 
правним 
лицима 

(привредна 
друштва, 

предузеће, 
установе, 
задруге и 

друге 
организације) 

Приватни 
предузетници 

(лица која 
самостално 

обављају 
делатност) и 

запослени 
код њих 

Регистровани 
индивидуални 

пољопривредници 

Број запослених на 
1000 становника 

укупно 

запослени у 
правним 
лицима 

(привредна 
друштва, 

предузећа, 
установе, 
задруге и 

друге 
организације) 

Варварин 3.137 1.122 712 1.303 187 67 

Извор: Општине у Србији, Републички завод за статистику. 

 

Број незапослених лица износи 1.133, док је структура незапослених лица приказана у 
наредној табели (Табела 2.3.). 

 

Табела 2.3 Незапослена лица 

Општина 
Укупно 

Први пут траже запослење Без квалификација Жене 
На 1000 

становника свега % свега % свега % 

Варварин 1.113 284 25.5% 422 37,9% 558 50,1% 66 

Извор: Општине у Србији, Републички завод за статистику. 

Због повољног географског положаја и близине Коридора 10, као путног правца европског 
значаја. На основу евиденције на територији општине Варварин делатност обавља 85 
правних лица (предузећа), од којих се индустријском производњом баве: 

1. ’’Sparrow’’, д.о.о Варварин – производња пелета, 
2. ''Варварин – воће'', д.о.о Варварин – прерада воћа и производња воћних 

концентрата, 
3. Долина Мораве'', д.о.о Варварин – прерада и конзервирање воћа и поврћа, 
4. ''Пластик'', д.о.о Село Варварин – производња столарије, 
5. ''Бачина вино'', д.о.о Бачина – производња вина, 
6. ’’DND company’’, д.о.о Обреж – прерада дрвета и производња намештаја, 
7. ''Брана ММ комерц'', д.о.о, Бачина-производња сточне хране. 

 

Од пољопривредних делатности заступљени су: гајење бројлера и кока носиља, воћарство 
и виноградарство, а због економске исплативости, у новије време популарно је гајења 
јагода, малина и купина. 
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2.3 Саобраћајна инфраструктура 

Варварин чини раскрсницу путева регионалног ранга који повезују јужну и северну Србију 
са крушевачким и краљевачким подручјем. Источну границу општине Варварин тангира 
магистрални пут М-5 (Појате-Крушевац-Краљево), и чијом трасом по Просторном плану 
Републике Србије, треба да прође новопланирани аутопут Е-761 који би повезивао аутопут 
Београд – Ниш са будућим аутопутем Београд – Јужни Јадран (у зони Чачак –Пожега).  

Преко овог путног правца и саобраћајне петље Појате, остварује се веза варваринске 
општине са аутопутем Е-75, тј. европским коридопом 10. 

Најфреквентнија саобраћајница општине је државни пут IIA реда Доњи Крчин – Варварин -
Ћићевац). Ова саобраћајница најдиректније повезује Варварин са ширим окружењем и са 
Горњим Темнићем у оквиру општине.  

Железнички саобраћај чине магистрална железничка пруга Београд-Ниш и пруга Сталаћ-
Крушевац. Најближе железничке станице налазе се у Ћићевцу (6 км) и Сталаћу (11 км).  

2.4 Геолошке карактеристике 

По морфолошкој структури рељефа општина Варварин спада у мање сложене. Већи део 
територије ове општине лежи у долинској равни Велике Мораве и њене притоке Каленићке 
реке, са просечном надморском висином око 140 м. Западни део територије чини 
издигнутије побрђе Темнића, а на северозападном и северном делу терен се постепено 
издиже у блаже падине, па у стрмије планинске стране Јухора. Тако су на територији ове 
општине заступљене три морфолошки и висински различите просторне целине, од којих је 
долинска раван Велике Мораве најпространија, а планински део Јухора најмањи део 
територије. На настанак и обликовање оваквог рељефа главни утицај имали су тектонски 
односи, речна ерозија и денудација.  

Три типа издиференцираних предеоних морфолошких целина су: 

• Ниска долинска раван Велике и Западне Мораве, чији је главни део на левој страни 
Велике Мораве и у доњем току њене притоке Каленићке реке; 

• Простране, заталасане и денивелисане заравни Темнића (који припада ивичном 
делу Шумадије) до 503 м надморске висине (изнад М. Крушевца). Подручје је 
према југу нагнуто и постепено прелази у Темнићко поље. Ове заравни су на 
северном делу оивичене Каленићком реком; 

• Северно од Каленићке реке и села Орашје и Избеница уздиже се трећа и 
најмања брдско планинска целина јужног дела Јухора. Захвата ужи појас 
издигнутог побрђа, висине изнад 400 м и стрмије планинске стране Јухора до 
његовог развршја (кота 734 м) и највишег врха Велики ветрен (775 м). 
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2.5 Хидролошке карактеристике 

Западна Морава тече јужном границом општине Варварин у правцу запад-исток. Велика 
Морава тече источном границом у правцу југ-север. Од река које кроз територију општине 
Варварин протичу, највећа је Каленићка река која с десне стране прима Крушевичку и 
Церничку реку а са леве Избеничку реку у коју се улива Сувајачка река. Ту су још водотоци 
Вратарске реке која је састављена из два крака: Падешке и Залоговачке реке, које пошто 
се саставе ниже Вратара, чине Вратарску реку која се улива у Западну Мораву испод села 
Бошњана. Десна притока Велике Мораве која делом протиче кроз територију општине 
Варварин атаром села Доњи Катун јесте Јовановачка река. 

2.6 Климатске карактеристике 

На подручју општине Варварин (што је карактеристика и поморавља у целини) преовлађује 
умерено континентална клима, са нешто израженијим променама панонске климе у 
равничарском делу општине. Основне карактеристике ове климе су хладне зиме и доста 
топла лета, што је донекле ублажено (због утицаја рељефа) на брежуљкасто-брдским 
деловима општине. Утицај панонске климе долази јаче до изражаја зими, када хладне масе 
ваздуха продиру долином Мораве дубоко на југ. У пролеће се, с друге стране, осећа утицај 
топлијих јужних ветрова, због чега се доста рано отапа снег и креће вегетација. Јесени су 
благе и већином умерено влажне и топлије су од пролећа. У просеку сваке пете године зиме 
су оштре, а сваке треће без јачих мразева. Највише водених талога пада у пролеће (када је 
влага иначе најпотребнија), док су лета најчешће сува и дефицитарна са влагом. 

Средња годишња температура овог краја износи 10,8 °С. Најхладнији месец је јануар са 
просечном температуром од 0,8 °С, а најтоплији јул са 20,7 °С. 
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3 Институционални оквир управљања отпадом 

3.1 Субјекти и одговорности у управљању отпадом 

Према Закону о управљању отпадом („Сл. гласник РС”, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 
95/2018 ) одговорости и надлежности у управљању комуналним отпадом, подељене су 
између Републике и локалне самоуправе. Одговорност Републике односи се на доношење 
закона и подзаконских прописа, обезбеђење економских инструмената за спровођење 
управљања отпадом, развијање јавне свести у друштву, иницирање разговора 
заинтересованих страна у циљу успостављања партнерства у управљању отпадом, док са 
друге стране локална самоуправа има одговорност за спровођење закона, уређење и 
обезбеђивање услова управљања комуналним отпадом. 

Република Србија (Влада и Министарства), Аутономна покрајина Војводине (Извршно 
веће), јединица локалне самоуправе, Агенција за заштиту животне средине, овлашћене 
организације за испитивање отпада, невладине организације и организације потрошача су 
учесници у доношењу закона и других прописа у овој области, односно субјекти управљања 
отпадом. 

1. Одговорност Владе Републике Србије огледа се у следећем: 

• спровођење политике Републике Србије, извршавање закона, прописа и општих 
аката које доноси Народна скупштина; 

• доношење уредби, одлука и осталих аката који су неопходни за примењивање 
закона; 

• предлагање буџета, годишњих биланса, развојног и просторног плана; 

• предлагање закона, дугих прописа и општих аката; 

• одређивање принципа, унутрашње организације министарстава, агенција и 
посебних управних организација. 

2. Министарства Републике Србије су одговорна за: 

• примену закона и других прописа из ове области; 

• планове и програме из оквира права и дужности Републике; 

• извршавање закона и других прописа, њихово спровођење, као и надгледање раз- 
воја и примене програма и планова; 

• одлучивање и решавање о питањима из области за коју су надлежни (дозволе, 
одобрења, сагласности, мишљења). 

3. Министарство заштите животне средине 

Обезбеђује спровођење система и основа заштите и унапређивања животне средине и 
одрживо коришћење природних богатстава; развија националну политику и национални 
програм управљања отпадом; припрема документа, планове и програме од стратешког 
значаја за земљу; развија и предлаже Стратегију управљања отпадом Влади Републике 
Србије; припрема прописе и техничке стандарде за општине и предузећа; припрема нацрт 
законодавства хармонизованог са ЕУ законодавством; издаје дозволе, сагласности, 
потврде и акте прописане законом о управљању отпадом као и другим законима и води 
одговарајуће регистре; координира послове управљања отпадом од значаја за Републику 
и прати стање; усваја регионалне планове управљања отпадом, осим планове на 
територији аутономне покрајине; даје оцену извештаја о процени утицаја на животну 
средину; врши функције у складу са међународним уговорима и споразумима; издаје 
дозволе за увоз, извоз и транзит отпада, тј. управља хемикалијама, опасним и штетним 
материјама и отпадом, укључујући и производњу и промет отрова и прекогранично кретање 
отпада сагласно Базелској конвенцији; управља или координира имплементацију великих 
инвестиционих пројеката у области отпада финансираних из међународних или домаћих 
извора; утврђује овлашћене организације у вези управљања отпадом; успоставља и развија 
информациони систем о отпаду на територији Републике; врши инспекцијски надзор и 
контролу примене мера поступања са отпадом, и слично.
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 Јединица локалне самоуправе 

Јединице локалне самоуправе у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018) имају следеће одговорности: 

• припремају регионалне планове управљања отпадом, усклађене са Стратегијом 
управљања отпадом Републике Србије и у сарадњи са осталим општинама, 

• доносе локалне планове управљања отпадом, усклађене са Стратегијом 
управљања отпадом Републике Србије, 

• просторним плановима утврђују локације за постројења за управљања отпадом, 

• удружују се са другим општинама у циљу заједничког управљања отпадом, 

• спроводе санацију и затварање одлагалишта сагласно плану управљања отпадом, 

• организују сакупљање и сигурно одлагање отпада у складу са стандардима и 
локалним планом управљања отпадом, 

• омогућују одвојено сакупљање секундарних сировина и органског отпада, и 
организују превоз до центара за управљања отпадом, 

• достављају податке Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије у 
складу с прописима. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе у складу са Законом: 

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

• уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљања комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом на својој територији; 

• уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом; 

• издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом, води евиденцију и 
податке доставља надлежном министарству; 

• на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје 
мишљење у поступку издавања дозвола; 

• врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом, 
као и друге послове утврђене законом. 

На основу Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 
95/2018) одређују се комуналне делатности и општи услови и начин њиховог обављања. 
Комуналне делатности у смислу овог закона су делатности пружања комуналних услуга од 
значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица. Комуналне делатности 
су делатности од општег интереса у које између осталих спада и делатност управљања 
комуналним отпадом. 

У оквиру Општинске управе Општине Варварин, Одељење за општу управу, заједничке 
послове и инспекцијски надзор обавља послове заштите и унапређивања животне средине: 
управљање отпадом, заштиту ваздуха, заштиту вода, заштиту и унапређивање зелених 
површина, заштиту од буке у животној средини, заштиту природе, процену утицаја на 
животну средину итд. 

Одељење и предлаже мере и врши надзор над применом закона и подзаконских аката из 
области заштите животне средине: поступање са отпадним материјама, заштита од 
нејонизујућих зрачења, заштита природе, заштита од буке у животној средини, поступање 
са хемикалијама, управљање отпадом и  процена утицаја на животну средину, доноси 
решења и налаже мере и прати њихово спровођење, прати стање, предлаже мере и врши 
инспекцијски надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну 
делатност и поступање предузетника и грађана, у погледу придржавања закона, других 
прописа и општих аката, надзор у области уређивања и одржавања објеката и јавних 
површина, прати јавну хигијену, уређење општине, јавних зелених површина, јавне расвете, 
снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и 
топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа., сахрањивање, гробља, кафилерије, 
димничарске услуге, делатности пијаца, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и 
других јавних површина и друге послове комуналне хигијене. 
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Учешће жена у одлучивању, као одборника у Скупштини града је 37,1%. Варварин има 
председницу општине. У Општинској управи једна жена је руководилац организационе 
јединице која се баве управљањем отпадом и једна жена је запослене на пословима 
управљања отпадом. 

4.  Агенција за заштиту животне средине 

Агенција за заштиту животне средине води и ажурира базу података о управЉању отпадом 
у информационом систему заштите животне средине, у складу са законом којим се уређује 
заштита животне средине. 

5.  Стручне организације за испитивање отпада 

Стручне организације и друга правна лица, овлашћени за узорковање и карактеризацију 
према обиму испитивања за која су акредитована у складу са законом о управљању 
отпадом, врше испитивања отпада ради класификације отпада за прекогранично кретање, 
третман отпада и одлагање отпада. Карактеризација отпада врши се само за опасан отпад 
и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан, осим отпада 
из домаћинства. Стручне организације издају извештај о испитивању отпада. 

3.2 Законодавни оквир 

Национални прописи у области управљања отпадом 

1) Закон о управљању отпадом  

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) уређује врсте 
и класификацију отпада, планирање управљања отпадом, субјекте, одговорности и обавезе 
у управљању отпадом, управљања посебним токовима отпада, услове и поступак издавања 
дозвола, прекогранично кретање отпада, извештавање, финансирање управљања 
отпадом, надзор и друга питања од значаја за управљања отпадом. Управљања отпадом је 
делатност од општег интереса, а подразумева спровођење прописаних мера за поступање 
са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, 
укључујући надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљања отпадом 
после затварања. Циљ закона је да се обезбеде и осигурају услови за: 

• смањење настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним 
коришћењем природних богатстава, као и смањење опасних карактеристика 
отпада чији се настанак не може избећи; 

• поновну употребу и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада 
и коришћење отпада као енергента; 

• правилно одлагање отпада;  

• санацију неуређених одлагалишта отпада. 

Члан 13. утврђује обавезу доношења плана управљања отпадом у општинама и 
усаглашеност са плановима вишег реда, односно Регионалним планом управљања 
отпадом и Стратегијом управљања отпадом Републике Србије: „Скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси локални план управљања отпадом којим дефинише циљеве 
управљања отпадом на својој територији у складу са Стратегијом“. Чланом 14. прописан је 
садржај плана управљања отпадом. 
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Донети су следећи подзаконски акти: 

• Уредба о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу 
докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово 
попуњавање („Службени гласник РС“, број 60/2009); 

• Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
("Службени гласник РС" број 92/2010); 

• Образац уз Правилник о изгледу и садржини дозволе складиштење, третман и 
одлагање отпада („Службени гласник РС“, број 93/2019); 

• Правилник о изгледу и садржини дозволе складиштење, третман и одлагање 
отпада („Службени гласник РС“, број 93/2019); 

• Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и 
одлагање отпада, („Службени гласник РС“, број 72/2009); 

• Правилником о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавања ("Службени гласник РС", број 114/2013) 

• Правилником о обрасцу документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног 
обавештења, начину његовог достављања и упутству за његово попуњавање 
(„Службени гласник РС“, број 17/2017) 

• Правилник о методологији за израду пројекта санације и ремедијације („Службени 
гласник РС“ број 74/2015) 

• 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 („Службени гласник РС“, број 54/2010);  

• Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник 
РС“, бр. 104/2009 и 81/2010); 

• Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени 
гласник РС“, број 56/2010); 

• Правилник о методологији прикупљања података о саставу и количинама 
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 61/2010); 

• Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима 
(„Службени гласник РС“, број 71/2010); 

• Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за 
складиштење инертног и неопасног отпада („Службени гласник РС“, број 73/2010); 

• Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“, 
број 75/2010); 

• Правилник о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС“, број 
78/2010); 

• Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима 
(„Службени гласник РС“, број 86/2010); 

• Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/2010); 

• Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман („Службени гласник 
РС“, број 102/2010); 

• 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 („Службени гласник РС“, број 99/2010); 

• Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Службени 
гласник РС“, број 98/2010);  

• Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије 
(„Службени гласник РС“, број 98/2010);  

• Правилник начину и поступку за управљања отпадним флуоресцентним цевима 
које садрже живу („Службени гласник РС“, број 97/2010).  
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2) Закон о амбалажи и амбалажном отпаду  

(„Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 95/2018 – др. закон) уређује услове заштите животне 
средине које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет, управљања амбалажом 
и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном отпаду, економске 
инструменте, као и друга питања од значаја за управљања амбалажом и амбалажним 
отпадом.  

Овај закон примењује се на увезену амбалажу, амбалажу која се производи, односно 
ставља у промет и сав амбалажни отпад који је настао привредним активностима на 
територији Републике Србије, без обзира на његово порекло, употребу и коришћени 
амбалажни материјал. Донети подзаконски прописи су следећи: 

• Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2015. до 
2019. године („Службени гласник РС“, број 144/2014); 

• Уредба о критеријумима за обрачун накнаде за амбалажу или упаковани производ 
и ослобађање од плаћања накнаде, обвезницима плаћања, висини накнаде, као и 
о начину обрачунавања и плаћања накнаде (Службени гласник РС“, бр. 8/2010, 
22/2016); 

• Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања („Службени гласник РС“, 
број 70/2009); 

• Правилник о критеријумима за одређивање шта може бити амбалажа, са 
примерима за примену критеријума и листи српских стандарда који се односе на 
основне захтеве које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет 
(„Службени гласник РС“, број 70/2009); 

• Првилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно 
обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено 
складиштење („Службени гласник РС“, број 70/2009); 

• Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива 
систем идентификације и означавања амбалажних материјала („Службени гласник 
РС“, број 70/2009); 

• 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 управљања амбалажним отпадом („Службени гласник РС“, број 
70/2009); 

• 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 („Службени гласник РС“, број 
70/2009); 

• Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за управљања 
амбалажним отпадом („Службени гласник РС“, број 76/2009); 

• Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним 
отпадом („Службени гласник РС“, бр. 21/2010, 10/2013, 44/2018 – др. закон). 

Остали прописи релевантни за управљања отпадом су: 

• Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 
72/2009, 14/2016, 76/2018 и 95/2018 - др. закон);  

• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/2004, 88/2010);  

• Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 
36/2009);  

• Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 25/2015);  

• Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014, 
101/2016 – др.закон и 47/2018); 

• Закон о заштити природе (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 
14/2016 и 95/2018 – др.закон); 

• Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013);  
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• Закон о водама (“Службени гласник РС”, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018 
- др. закон); 

• Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 
64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – 
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон) 

• Закон о комуналној полицији ("Службени гласник РС", број 51/2009); 

• Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - 
др. закон); 

• Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/2009 и 20/2015) 

• Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 92/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017 
– усклађени дин.изн., 89/2018 - усклађени дин.изн. и 95/2018 – др.закон) 

• Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015): 

• Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС“, бр. 
88/2011, 15/2016, 104/2016); 

• Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 
РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);  

• Закон о Просторном плану Републике Србије („Службени гласник РС“, број 
88/2010); 

• Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 
– аутентично тумачење). 

Законодавство ЕУ у области управљања отпадом 

Кључне директиве ЕУ у области управљања отпадом су следеће: 

Директива 2008/89/ЕС о отпаду која замењује и допуњује Оквирну директиву 
75/442/ЕЕС, 2006/12/ЕС (Оквирна директива) - Циљ Директиве је успостављање система 
за координисано управљања отпадом у ЕУ са циљем да се ограничи производња отпада. 

Директива Савета 99/31/ЕС о депонијама - Циљ Директиве је да се увођењем строгих 
техничких захтева редукују негативни ефекти одлагања отпада на околину, нарочито на 
земљиште, подземне и површинске воде, као и на здравље становништва.  

Одлука Савета о успостављању критеријума и процедура за прихватање отпада на 
депонији у складу са Директивом 99/31/ЕС - Одлуком се успостављају критеријуми и 
процедуре за прихватање отпада на депонијама у складу са захтевима Директиве 99/31/ЕС. 

Директива Савета 2010/75/ЕУ о индустријским емисијама – Директива је интегрисала 
неколико прописа којима је претходно регулисано спречавање загађења путем 
индустријских емисија, укључујући Директиву 2000/76/ЕС о спаљивању отпада и Директива 
78/176/ЕЕС о отпаду из индустрије у којој се користи титан-диоксид. Одредбе индустријске 
директиве које се односе на инсинерацију отпада дефинишу стандарде за смањење 
загађења ваздуха, воде и земљишта узроковано спаљивање, ради спречавања ризика по 
људско здравље. Одредбе Директиве се односе и на постројења у којима се врши ко-
спаљивање. Одредбе индустријске директиве које се односе на отпад из индустрије у којој 
се користи титан-диоксид обавезују чланице на предузимање мера које имају за циљ 
спречавање настанка отпада, поновну употребу и рециклажу отпада као сировина и 
предузимање мера да се одлагање отпада обавља уз бригу о људском здрављу и животној 
средини. 

Директива Савета 94/62/ЕС о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена Директивом 
2005/20/ЕС, 2004/12/ЕС 1882/2003/ЕС имплементира стратегију ЕУ о отпаду од 
амбалаже  има за циљ да хармонизује националне мере за управљања отпадом од 
амбалаже, да смањи утицаје амбалажног отпада на животну средину са једне стране, а са 
друге да осигура добро функционисање унутрашњег тржишта и избегне стварање препрека 
у трговини, опструисање и ограничавање конкуренције унутар тржишта ЕУ.  
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Директива Савета 2006/66/ЕС и амандман 2013/56/ЕУ која замењује и допуњује Директиву 
91/157/ЕЕС о батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце уводи мере за 
одлагање и контролу одлагања истрошених батерија и акумулатора који садрже опасне 
материје у циљу смањења загађења тешким металима који се користе у производњи 
батерија и акумулатора.  

 

Директива 86/278/ЕЕС о заштити животне средине и посебно земљишта у случају 
коришћења секундарних ђубрива у пољопривреди - Директива дефинише употребу муљева 
из постројења за прераду отпадних вода у пољопривреди у циљу превенције загађења 
земљишта, вегетације, људи и животиња.  

Директива Савета 2000/53/ЕС о отпадним возилима - Директивом се успостављају мере 
за превенцију над настајањем отпада од ислужених возила тако што се стимулише 
сакупљање, поновна употреба и рециклажа њихових компонената у циљу заштите животне 
средине. 

Директива 2012/19/ЕС о отпаду од електричне и електронске опреме и Директива 
2011/65/ЕС о ограничавању коришћења неких опасних супстанци у електричној и 
електронској опреми имају за циљ ограничавање коришћења неких опасних супстанци у 
електричној и електронској опреми, односно промоцију поновне употребе, рециклаже и 
искоришћења електричне и електронске опреме у циљу смањења количине отпада. 

Директива 96/59/ЕС о одлагању PCB и PCT- Директива Савета 96/59/ЕS има за циљ да 
дефинише контролисани начин поступања и елиминације полихлорованих бифенила (PCB) 
и полихлорованих терфенила (PCT) и деконтаминацију опреме у којој су се налазили, као и 
начин одлагања опреме која је загађена са PCB, а није извршена њена деконтаминација.  

Уредба 1774/2002 о отпаду животињског порекла прописује технолошке поступке 
прераде отпада животињског порекла који није намењен за људску употребу. 

 

Прописи локалне самоуправе 

Одлуком о одржавању чистоће на територији општине Варварин („Службени лист 
Општине Варварин“, бр. 2/2013) се уређује одржавање чистоће на површинама јавне 
намене односно чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других 
површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, 
одржавање и пражњење посуда за отпаде на површинама јавне намене као и одржавање 
јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета.  

Овом Одлуком уређује се и начин одржавања чистоће на осталим површинама које немају 
третман јавне површине. Јавном комуналном предузећу ''Варварин'' из Варварина поверава 
се обављање комуналне делатности из ове Одлуке. 

Одлуком о управљању комуналним отпадом на територији општине Варварин 
(„Службени лист Општине Варварин“, бр. 12/2019)  уређују се: врсте и класификација 
отпада; планирање управљања отпадом; субјекти управљања отпадом; одговорности и 
обавезе у управљању отпадом; управљање комуналним отпадом; примарна селекција 
отпада; начин сакупљања, транспорт и третман отпада; финансирање управљања 
отпадом; надзор, као и друга питања од значаја за управљање отпадом.   
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4 Стање у области управљања отпадом у општини Варварин 

Анализа стања у управљању отпадом укључује основне информације о: учесницима у 
сакупљању и транспорту отпада; количинама и саставу отпада; техничкој опреми (возила и 
контејнери) која се користи за сакупљање отпада; људским ресурсима, поновном 
коришћењу и рециклажи отпада; условима на постојећим одлагалиштима; економским 
аспектима. У односу на наведене податке анализира се постојеће стање и идентификују 
проблеми на основу којих се дефинишу стратешки кораци за решавање кључних проблема 
и успостављање одрживог система управљања отпадом. 

4.1 Врсте, количине и састав отпада 

Према Стратегији управљања отпадом и Закону о управљању отпадом, отпад је свака 
материја или предмет који власник одбацује, намерава или мора да одбаци. 

Врсте отпада су:  

• комунални отпад (отпад из домаћинства);  

• комерцијални отпад;  

• индустријски отпад.  

Комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због 
своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства. 

Комерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, институцијама и 
другим организацијама, које се у целини или делимично баве трговином, услугама, 
канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из 
домаћинства и индустријског отпада. 

Индустријски отпад је отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази 
индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома. 

У зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну средину, 
отпад може бити:  

• неопасан;  

• инертан; 

• опасан.  

Неопасан отпад је отпад који, због своје количине, концентрације или физичке, хемијске и 
биолошке природе, за разлику од опасног отпада, не угрожава здравље људи или животну 
средину и нема карактеристике опасног отпада. 

Инертан отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или биолошким 
променама; не раствара се, не сагорева или на други начин физички или хемијски реагује, 
није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у 
контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или угрози здравље 
људи; не поседује ни једну од карактеристика опасног отпада (акутна или хронична 
токсичност, инфективност, канцерогеност, радиоактивност, запаљивост, експлозивност); 
садржај загађујућих материја у његовом воденом екстракту не сме угрожавати законом 
прописани. 

Опасан отпад је отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја 
може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од 
опасних карактеристика (експлозивност, запаљивост, склоност оксидацији, органски је 
пероксид, акутна отровност, инфективност, склоност корозији, у контакту са ваздухом 
ослобађа запаљиве гасове, у контакту са ваздухом или водом ослобађа отровне супстанце, 
садржи токсичне супстанце са одложеним хроничним деловањем, као и екотоксичне 
карактеристике), укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован. 
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Подаци о количинама, врстама и саставу отпада на територији једне општине представљају 
полазну основу у процесу планирања управљања отпадом. Процес планирања управљања 
отпадом мора бити заснован на поузданој бази података о постојећим количинама отпада, 
постојећем начину управљања (сакупљања), третману, начину одлагања, изворима и 
врстама отпада. У Табели 4.1 приказане су количине комуналног отпада који се генерише у 
општини Варварин. 

С обзиром на то да на градској депонији не постоји колска вага и услови за континуално 
праћење сакупљене количине отпада, не постоје ни релевантни подаци о маси сакупљеног 
и генерисаног комуналног отпада. Ипак, на основу процена ЈКП „Варварин“ заснованој на 
бази запремине превезеног отпада, претпоставка је да се на годишњем нивоу организовано 
сакупи око 3.000 т отпада. Узимајући у обзир ниво покривености општине организованим 
сакупљањем отпада од  100%, претпоставка је да укупна количина генерисаног отпада 
износи око 3.641 т/год, односно да се генерише око 0,58 кг комуналног отпада по становнику 
дневно. 

 

Табела 4.1 Генерисане количине комуналног отпада у општини Варварин 

Општина 
Површина,  

км² 

Број 
становника 

Број 
домаћинстава 

Генерисана 
количина 

(кг/становник/д
н) 

Количина 
генерисаног 

отпада у 
општини (т/год.) 

Варварин 249 17.966 5.722 0,58 3.641 

 

Табела 4.2 Количина сакупљеног комуналног отпада и проценат примарне сепарације 
отпада  

Општина 
Количина сакупљеног отпада 

(т) 
% покривености 

% домаћинстава са 
успостављеним 

системом примарне 
сепарације 

Варварин 3.000 100% 100% 

 

Морфолошки састав отпада представља удео појединих врста отпада у карактеристичном 
узорку отпада. На морфолошки састав отпада утиче број становника, економска ситуација, 
годишње доба, клима и географски положај. Масени састав се најчешће одређује у односу 
на: папир, отпад од хране – органски отпад, дрво, метал, текстил, гуму, пластику итд.  

Подаци везани за морфолошки састав комуналног отпада, потребни за прорачун потребног 
броја канти/контејнера и возила за сакупљање у склопу увођења система примарне 
сепарације отпада, добијени су коришћењем просечних националних вредности о 
морфолошком саставу отпада1, као и на основу података из GIZ Студије2, где је рађена и 
анализа морфолошког састава отпада. Просечан морфолошки састав отпада за општину 
Варварин приказан је у Табели 4.3. 

 

1 IMG, Извештај о генерисаном отпаду и саставу отпада  у Србији, 2015 

2 GIZ, Data collection and MFA analysis in waste and wastewater management in 5 municipalities, 2015 
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Табела 4.3 Морфолошки састав комуналног отпада за општину Варварин 

Врста отпада 
Састав отпада 

(%) 

Баштенски отпад 25,3 

Остали биоразградиви отпад 29,3 

Папир 6,9 

Картон 2,9 

Стакло 4,9 

Композитни материјали 0,8 

Метална амбалажа и остало 0,9 

Алуминијумске конзерве 0,4 

Пластични амбалажни отпад 3,8 

Пластичне кесе 7,0 

ХДПЕ пластика 1,8 

Текстил 3,3 

Кожа 0,7 

Пелене 3,3 

Фина фракција 8,7 

УКУПНО 100,0 

 

На основу просечног састава комуналног отпада може се закључити да мешани 
рециклабилни материјали (који укључују: папир и картон, композитне материјале – 
тетрапак, метал – амбалажни и остали, алуминијумске конзерве, пластични амбалажни 
отпад, пластичне кесе и HDPE пластику) и стакло сачињавају 24,5%, односно 4,9%, док 
70,6% представља биоразградиви и остали отпад (који укључује: баштенски и „зелени“ 
отпад, остали биоразградиви (кухињски) отпад, текстил, кожу, пелене и фину фракцију < 
20мм). 

4.2 Сакупљање отпада и транспорт 

Појам сакупљања отпада је онај функционални елемент који подразумева сакупљање и 
транспорт након преузимања генерисаног отпада до места где се возило за сакупљање 
празни. Процес сакупљања отпада је важан због очувања здравља људи и животне 
средине. 

Организовано сакупљање отпада за општину Варварин врши се преко ЈКП ''Варварин'' из 
Варварина, а отпад се одлаже на званичној депонији коју заједнички користе општине 
Варварин и Ћићевац. Основна делатност предузећа је пречишћавање и дистрибуција воде, 
споредне делатности сакупљање отпада, одржавање гробља, одржавање канализације, 
јавних зелених површина, чишћење јавних површина. Пословима сакупљања отпада и 
одржављања чистоће бави се Радна јединица „Изношење и депоновање отпада“. Приватне 
компаније нису ангажоване на сакупљању отпада.   
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Табела 4.4 Комунална предузећа задужена за сакупљање и транспорт отпада 

Општина Површина, км² 

Сакупљена 
количина отпада 

т/дан 

Надлежност 

Варварин 249 10 ЈКП „Варварин“ 

 

Организовано сакупљање комуналног отпада ЈКП врши из свих насељених места. На 
основу података добијених од стране комуналног предузећа, отпад се сакупља и од 
привредних субјеката, од којих већина има седиште у Варварину. 

Опрема за сакупљање мешаног комуналног отпада у општини није на задовољавајућем 
нивоу. У ту сврху користи се 200 контејнера од 1,1 м3 и око 1.000 пластичних канти од 120 
л. Канте су подељене домаћинствима у оквиру индивидуалног становања, док су контејнери 
постављени у зони стамбених зграда као и за кориснике услуга из комерцијалног сектора. 
Поред тога, постављено је и 180 контејнера за одвојено сакупљање ПЕТ-а, 50 за 
папир/картон и 30 за стакло У центру се контејнери празне пет пута недељно, а у урбаним 
срединама једном недељно. У сеоским срединама за сакупљање отпада се користе џакови. 
У осталим сеоским срединама комунални отпад се депонује неконтролисано на обалама 
река и осталим површинама, чиме се угрожава животна средина.  

 

Табела 4.5 Постојећа опрема – контејнери и канте у општини 

Ток отпада 
Број постојећих канти/контејнера 

5 м3 1.1 м3 120 л 240 л Остало 

А. Мешани комунални отпад  200 1.000   

Б. Примарно издвојен комунални отпад (мешани рециклабилни и остали) – „систем 2 канте“ 

Мешани рециклабилни отпад   
   

Остали комунални отпад   
   

Ц. Примарно издвојен комунални отпад (појединачни токови отпада) 

Пластика  50 
  

130 

Папир и картон  50 
   

Стакло  
   

30 

Метал  
    

Биоразградиви отпад  
    

Текстил  
    

Друго *навести  
    

Д. Остало (*навести):      

УКУПНО / 300 1.000 / 160                       
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Сакупљање комуналног отпада  се обавља углавном добро, упркос недостатку савремених 
возила за сакупљање отпада и недовољног броја контејнера, као и проблема са 
финансирањем. За сакупљање и транспорт отпада се користе 2 камиона аутосмећара, 
капацитета 16м3. Аутосмећари се користе за сакупљање мешаног тока комуналног отпада 
из контејнера од 1,1 м3 као и из канти од 120л. Посаду у аутосмећару отпада чине три 
запослена – један возач и два запослена на утовару канти/контејнера. 

 

Табела 4.6 Број расположиве опреме за сакупљање отпада 

Камион 

(Категорија) 

Година 
производње 

Капацитет 
(м3) 

Врста канти/ 

контејнера 

Врста 
отпада који 
се сакупља 

Пређена 
километража 

(км/год) 

Годишња 
потрошња 

горива 
(л/год) 

ДАФ 1997. 16 м3 120л/1.1м3 
Мешани 

комунални 
21.600 9.840 

ДАФ 2019. 16 м3 120л/1.1м3 
Мешани 

комунални 
19.440 9.588 

 

Камиони сакупљају отпад 6 дана у току једне седмице у једној радној смени. Према 
проценама запослених у ЈКП „Варварин“, просечна попуњеност камиона је око 80% и током 
истовара сакупљеног отпада на градској депонији камиони се обично задржавају око 30 
минута. Просечна пређена километража за посматране камионе износи 20.520 км/год, уз 
просечну потрошњу горива од око 9.714 литара на годишњем нивоу. На основу 
достављених података од стране ЈКП „Варварин“, конфигурација терена је таква да око 25% 
општине није приступачно камионима капацитета већим од 16 м3. 

4.3 Рециклажа отпада и други облици искоришћења отпада 

Редукција отпада и рециклирање су примарни начини за смањење зависности од одлагања 
отпада и необновљивих ресурса. Иако ће увек постојати потреба за одлагањем отпада, 
добро планирани и промовисани програми за редукцију и рециклирање отпада могу 
значајно да смање количине отпада који мора да се одлаже на депонију. Рециклирање 
представља извор драгоцених сировина чија цена расте на тржишту што може 
представљати додатни извор финансирања како појединаца тако и неких организација, а 
свакако ће смањити трошкове управљања отпадом. 

Организована је примарна сепарација на целокупној територији општине  Варварин. 
Тренутно се у домаћинствима примарно издваја ПЕТ и папирна амбалажа, као и стакло и 
картон из ресторана и комерцијалних корисника. У ту сврху, у општини су распоређени 
жичани и метални контејнери од 1,1 м3 за ПЕТ и картон, док се за стакло користе звона. 
Општина Варварин поседује оперативно постројење за секундарно издвајање отпада малог 
капацитета (рециклажни центар). Сакупљен отпад из примарне сепарације се превози до 
постројења где се даље распакује, уклањају се веће нечистоће уколико их има и ПЕТ и 
папирна амбалажа се пресују и балирају. У постројењу је тренутно запослено 3 радника. 
ЈКП „Варварин“ има  потписан уговор са фирмом који преузима наведени амбалажни 
материјал.  
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На подручју општине постоје 3 оператера која имају дозволе за управљања отпадом и која 
се баве одређеном врстом рециклаже (Табела 4.7). ЈКП''Варварин'' је у поступку 
прибављања дозволе за сакупљање и транспорт секундарних сировина. 

 

Табела 4.7 Оператери са дозволама за управљања отпадом 

Назив оператера 
Надлежни орган који је 

издао дозволу 
Врста дозволе за управљања 

отпадом 

ДКД-УНИОН 
Министарство заштите 

животне средине 
сакупљање и транспорт неопасног 

отпада из текстилне индустрије 

ДКД-УНИОН 
Oпштинска управа 
општине Варварин 

складиштење и третман неопасног 
отпада из текстилне индустрије 

ФИЛЦ-ЈЕЗГРО 
Министарство заштите 

животне средине 
сакупљање и транспорт неопасног 

отпада из текстилне индустрије 

ФИЛЦ-ЈЕЗГРО 
Општинска управа 
општине Варварин 

складиштење и третман неопасног 
отпада из текстилне индустрије 

Радња за сакупљање 
секундарних сировина 

''Зоран'' Горњи Катун 

Општинска управа 
општине Варварин 

сакупљање и транспорт металног 
отпада 

4.4 Друге опције третмана 

Компостирање 

Практично једини облик компостирања у општини је нека врста кућног компостирања. 
Оваква врста третмана биоразградивог отпада углавном је заступљена у оквиру 
домаћинстава претежно из сеоских подручја, коришћењем најелементарнијих техника 
биолошке разградње отпада. 

У сеоским областима, општа пракса која се односи на управљања органским, 
биодеградабилним отпадом је: 

• коришћење кућног биоразградивог и баштенског отпада за храњење животиња; 

• закопавање повртарског и кућног биоразградивог отпада у земљу; 

• гомилање стајског ђубрива (гомиле се не окрећу, већ се после пар година 
компостирано стајско ђубриво користи за побољшање земљишта); 

• спаљивање баштенског отпада и лишћа. 

Анаеробна дигестија 

Третман комуналног отпада анаеробном дигестијом није заступљен у општини Варварин. 

Инсинерација (спаљивање) отпада 

Овај облик третмана комуналног отпада није заступљен у општини Варварин. 
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4.5 Одлагање отпада 

Варварин се налази у неповољној ситуацији када се говори о депоновању комуналног 
чврстог отпада. Општине Варварин и Ћићевац користе заједничку депонију, која се налази 
на територији општине Варварин, и на којој се отпад одлаже  више од 30 година. Ова 
депонија је неуређена и не испуњава ни минималне услове за смањење и спречавање 
потенцијалних негативних утицаја на животну средину.  

 

 

Слика 4.1 Положај и изглед градске депоније у општини Варварин 

Локација постојеће депоније налази се југоисточно од Варварина и западно од Ћићевца. 
Депонија је лоцирана између одбрамбеног насипа и реке Велике Мораве, на њеној десној 
обали, са удаљеношћу од речног тока око 500 – 600 м. Удаљеност депоније од центра 
Варварина је 1.000 – 1.200 м, а од села Варварина 800 – 1000 м. На северозападној страни 
има неколико појединачних кућа које се налазе на удаљености од 500 м од локације 
депоније. На депонији се налазе напуштене јаме од експлоатације шљунка, различитих 
димензија, које су испуњене водом. 

Стање на депонији је следеће: 

• депонија се налази на локалитету званом “Моравиште”  

• површина депоније је око 3 ха (мада она често мења димензије површине због тога 
што није прецизно дефинисана њена граница)  

• на депонију се довози отпад из домаћинстава општине Варварин  и општине 
Ћићевац  као и  са јавних површина  и привредних субјеката обе општине  

• геолошки састав терена: 15 – 20 м квартарне подлоге од песка и шљункова 
(алувијум, старости око милион година), подлога је порозна, а подземне воде се 
користе за наводњавање агроекосистема и за пиће у насељима низводно (Доњи 
Катун, Горњи Катун, Обреж)  

• депонија није ограђена, нема прикључак на градски водовод, нема објекта за 
раднике и нема струје  

• довоз отпада из насеља на депонију врши се помоћу једног типског возила по 
општини  

• отпад се повремено сабија булдожером  

• заштита од поплава не постоји јер се депонија налази између одбрамбеног насипа 
и реке, а приликом топљења снега честе су поплаве Велике Мораве   

• грађани комунални отпад такође индивидуално довозе на депонију  
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• опасност од загађења околине димом због паљења или самозапаљивања, ширења 
непријатних мириса и разношења отпада постоји  

• угрожавање подземних и површинских вода такође постоји јер је депонија 
лоцирана у алувијуму где је висок ниво подземних вода (око 5 м), а на депонији се 
налазе напуштене јаме које су испуњене водом у које се смеће повремено гура 
булдожером  

• удаљеност од регионалног пута Варварин – Ћићевац је око 300 м, од бензинске 
пумпе око 700 м, а обрадиве површине се налазе свуда око депоније, док поједине 
парцеле са засадима су само пар десетина метара удаљене од депоније  

• депонија не задовољава санитарно – хигијенске критеријуме.  

Поред ове (главне) депоније, у Варварину је регистровано и десетак дивљих депонија. 

4.6 Индустријски и опасан отпад 

Постоји врло мало података о индустријском отпаду. Под индустријским отпадом се 
подразумевају све врсте отпадног материјала и нуспроизвода који настају током одређених 
технолошких процеса. Достављање података о генераторима и количинама Агенцији за 
заштиту животне средине представља законску обавезу према Закону о управљању 
отпадом. Неопасан индустријски отпад се углавном одлаже заједно са комуналним отпадом 
на градску депонију. 

4.7 Остале врсте отпада 

Посебни токови отпада и амбалажни отпад 

Обзиром да је детаљна евиденција о посебним токовима отпада, како је предвиђено 
Законом о управљању отпадом, још увек у фази успостављања, до података се дошло на 
основу информација из постојећих планских и стратешких докумената или проценом. 

Истрошене батерије и акумулатори 

Батерије или акумулатори означавају сваки извор електричне енергије произведене 
директним претварањем хемијске енергије, док су истрошене батерије или акумулатори они 
који се не могу поново користити и представљају отпад, а намењени су третману односно 
рециклирању. Истрошене батерије и акумулатори се класификују као опасан отпад. Према 
броју регистрованих возила (путнички аутомобили, аутобуси и теретна возила), процењује 
се да се на територији општине Варварин годишње генерише око 1.5003 комада истрошених 
акумулатора. 

Отпадна уља 

Отпадним уљима се сматрају сва минерална или синтетичка уља или мазива, која су 
неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су хидраулична уља, 
моторна, турбинска уља или друга мазива, бродска уља, уља или течности за изолацију 
или пренос топлоте, остала минерална или синтетичка уља, као и уљни остаци из 
резервоара, мешавина уље - вода и емулзије. Отпадно јестиво уље је уље које настаје 
обављањем угоститељске и туристичке делатности, у индустрији, трговини и другим 
сличним делатностима. 

Процена је да се на територији општине Варварин годишње генерише око 18 т отпадног 
моторног уља4. 

Отпадне гуме 

 

3 Подаци добијени на основу процене. Ако се акумулатори мењају у просеку сваке треће године, на годишњем нивоу то је  

33% од укупног броја регистрованих возила. 

4 Подаци добијени на основу процене, да просечна годишња потрошња уља по возилу износи 4 литра, остале врсте уља нису 

узете у обзир 
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Отпадне гуме јесу гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала 
и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, вучених машина и сл. након 
завршетка животног циклуса, односно гуме које власник одбацује због оштећења, 
истрошености или других разлога. 

Процењује се да у општини Варварин годишње настане око 80 т отпадних гума5. 

Отпадна возила 

Отпадна, односно неупотребљива возила јесу моторна возила или делови возила која су 
отпад и која власник жели да одложи. 

Према Републичком заводу за статистику, у 2017. години Варварин је имао око 4.500 
регистрованих возила. Отпадна возила се већим делом предају ауто-отпадима. 

Отпад од електричне и електронске опреме 

Отпад од електричне и електронске опреме (производи којима је за рад потребна 
електрична енергија или електромагнетно поље) укључује опрему и уређаје које власник 
жели да одбаци, као и склопове и саставне делове који настају у индустрији. 

Процена је да се на територији општине Варварин годишње генерише око 14 т отпада од 
електричне и електронске опреме6 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу не сакупљају се одвојено од осталог 
отпада, осим спорадичних случајева. Због одређеног садржаја живе истрошене сијалице се 
морају убудуће третирати као опасан отпад, тј. сакупљати одвојено и предавати 
овлашћеном сакупљачу који ће предузети даље активности третмана. Овај отпад се одлаже 
са осталим комуналним отпадом и нема одвојеног сакупљања отпадних флуоресцентних 
цеви. 

Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (POPs отпад) 

POPs отпад је отпад који се састоји, садржи или је контаминиран дуготрајним органским 
загађујућим супстанцама (POPs), где спадају PCB отпад и отпадни POPs пестициди (као 
DDT).  

Нема података да оваква врста отпада постоји на територији општине Варварин. 

Медицински отпад 

У Крушевцу је 2008. године отворен Регионални центар за третман инфективног 
медицинског отпада, који покрива територију Расинског округа, а од 2009. године, 
захваљујући пројекту ЕУ, Центар је уписан у листу највећих и најмодернијих регионалних 
центара за третман и прераду медицинског отпада. Центар се налази у кругу Опште 
болнице у Крушевцу. Целокупна количина, свих врста, створеног медицинског отпада се 
третира у аутоклаву који се налази у Општој болници у Крушевцу. Прикупљени отпад са 
свих одељења Опште болнице и Домова здравља из Крушевца, Варварина, Ћићевца, 
Бруса, Трстеника и Александровца, се специјалним возилом, транспортује до места за 
стерилизацију.  

После извршене стерилизације и дробљења, медицински отпад поприма карактеристике 
обичног комуналног отпада и одлаже се у контејнере 1,1 м3 који се налазе у кругу Опште 
болнице, а затим се возилима ЈКП „Крушевац“ одвози на депонију у Срњу. Укупна количина 
сакупљеног и стерилисаног отпада у Крушевцу годишње износи   110 тона. 

Отпад животињског порекла 

 

5Подаци добијени на основу процене, да се сет аутомобилских гума мења на  4 године, a да се камионске гуме  мењају на 2 

године 

6Процена генерисаног отпада од електричне и електронске опреме – сваких 10 година по домаћинству се баци један уређај, 

просечна тежина једног уређаја  25 kg (2,5 kg елект. отпада/год.по домаћинству) 
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Животињски отпад настаје у кланицама, постројењима за прераду меса, риба, објектима за 
узгој и држање животиња итд. Поступање са животињским отпадом подразумева 
сакупљање, разврставање према степену ризика (категорије), складиштење и третман у 
складу са Правилником о начину разврставања и поступања са споредним производима 
животињског порекла, ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за 
сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла, начину 
спровођења службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме 
гробнице (''Службени гласник РС'', бр. 31/2011, 97/2013, 15/2015, 61/2017). 

На територији општине Варварин постоје: 

• фарма  за тов свиња капацитета 30.000 свиња годишње и  фабрика сточне хране 
које тренутно не раде, 

• кланица пилића ''Бројлер'', која тренутно не ради, 

• велики број фарми за тов бројлера и кока носиља 

Пољопривредни отпад 

Пољопривредни отпад је отпад који настаје од остатака из пољопривреде, шумарства, 
прехрамбене и дрвне индустрије. Подручје општине је богато пољопривредним 
земљиштем. Алувијалне равни у равничарском делу општине погодују развоју ратарства, 
повртарства и фармског сточарства, а брдско-планински део за виноградарство, воћарство 
и нешто екстензивније сточарство. Земљиште је махом искоришћено за оранице, воћњаке 
и винограде. 

Табела 4.8. Преглед потенцијала биомасе у општини  Варварин 

Врста отпада Енергетски т/год Материјални т/год 

Остаци из пољопривредне 
производње 

13.800 0 

Остаци резидбе воћњака и 
винограда 

1.450 0 

Стајњак 17.500 0 

Шумска биомаса  380 0 

Остаци одржавања зелених 
површина  

3,3 29,7 

Биоразградив отпад 20 0 

Извор: Студија оцене потенцијала производа, нус производа и отпада органског порекла 
из пољопривреде и шумарства - GIZ - 2016. 

Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода 

Према стандардима Европске уније свако насеље веће од 2.000 становника мора имати 
постројење за пречишћавање отпадних вода, што је и један од услова пријема у Европску 
унију.  
Постројење за пречишћавање комуналних отпадних вода не постоји у општини Варварин. 
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Грађевински отпад и отпад од рушења 
Грађевински отпад укључује отпад који настаје приликом градње грађевина, 
реконструкције, одржавања или рушења постојећих грађевина, као и отпад настао од 
ископаног материјала, који се не може без претходне обраде користити. Општина Варварин 
је Одлуком о одређивању и одржавању локација за  складиштење, третман или одлагање 
грађевинског отпада и отпада од рушења објеката („Службени лист општине Варварин“, бр. 
3/2010), одредила је следеће локације: 

• Део постојеће локалне депоније на простору званом ''Моравиште'' (за депоновање 
грађевинског отпада са територије Варваринa, Село Варварина и Горњег Катуна)  

• Локације које су поједине месне заједнице одредиле као локације за депоновање 
комуналног отпада (Доњи Катун, Бачина, Обреж, Маскаре). 

Отпад који садржи азбест 

За одлагање ове врсте отпада није предвиђен посебан простор па он завршава као део 
комуналног отпада на главној депонији, локацији одређеној за одлагање грађевинског 
отпада или на дивљим сметлиштима у општини. 

Отпад од експлоатације минералних сировина и отпад из енергетике 

На подручју општине, не генерише се отпад од експлоатације минералних сировина и отпад 
из енергетике. 

Отпад из индустрије титан диоксида 

Нема података да такав отпад постоји на територији општине Варварин. 
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5 Стратешки оквир и потребне промене 

Регионални концепт управљања отпадом дефинисан је националном Стратегијом 
управљања отпадом Републике Србије . Потребе Региона за управљања отпадом који чине 
Град Крушевац је заједно са општинама Александровац, Брус, Ћићевац, Варварин и Блаце 
су: 

• унапређени институционални капацитети; 

• обезбеђење организованог сакупљања отпада на целом подручју региона и 
увођење примарне сепарације отпада; 

• изградња рециклажних дворишта; 

• изградња постројења за сепарацију отпада; 

• изградња постројења за компостирање биоразградивог отпада; 

• развијање свести грађана – ширење културе одговорног поступања са отпадом и 
системско образовање јавности о потреби сепарације отпада и рециклаже; 

• затварање и санација постојећих сметлишта. 

У циљу смањења негативног утицаја на животну средину, смањења прекомерне потрошње 
ресурса и екомоски рационалног управљања отпадом, у оквиру локалног плана биће 
приказане и анализиране различите могућности управљања отпадом. Локалним планом 
управљања отпадом потребно је обезбедити смањење настајања, генерисања комуналног 
отпада кроз образовање и развијање  свести јавности и обезбеђење алтернатива за 
подстицање домаћинстава и привреде. Осим смањења продукције отпада, неопходно је 
увести савремене мере управљања продукованим количинама отпада, кроз различите 
облике сепарације, рециклаже, третмана и других облика искоришћења отпада, при чему је 
неопходно водити рачуна о односу утицаја на животну средину и трошкова таквих 
поступака, односно могућности корисника услуга да финансирају рад новог система 
управљања отпадом.  

5.1 Количине, врсте и састав отпада у будућем периоду 

Поуздани подаци о количини и саставу генерисаног отпада, представљају полазну основу 
за успешно дефинисање и планирање свих елемената система управљања отпадом, који 
укључују сакупљање, транспорт, третман и коначно одлагање. Поред утицаја на избор 
опреме и оптимизацију процеса у техничком смислу, процена будућих инвестиција такође 
је уско повезана са информацијама о количини и саставу комуналног чврстог отпада. Из тог 
разлога, јасно је да су релевантни подаци о карактеристикама комуналног отпада за 
општину Варварин, неопходни не само за садашњи већ и за будући период, како би се 
успешно пројектовао будући систем управљања отпадом на локалном нивоу.  

Предвиђање будућих карактеристика отпада није лако одредити са веома великим нивоом 
поузданости и представља сложен задатак. Да ли ће неки материјал и у којој мери постати 
отпад, зависи од великог броја фактора, који могу да се групишу у: економске, социолошке, 
културолошке, климатске, законодавне и многе друге факторе. Ипак, у циљу ефикасног 
планирања у области управљања отпадом, предикција будућих карактеристика отпада је 
кључна и представља незаобилазан корак. Генерално, количина отпада и његов састав 
зависе од низа различитих фактора, као што су:број становника;  

• кретање индустријске производње;  

• пораст пољопривредне производње;  

• увођење одвојеног сакупљања отпада и рециклаже; 

• пораст количина неопасног индустријског отпада пропорционално економском 
развоју. 
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5.1.1 Превенција настајања отпада 

Значајније резултате у погледу смањења настајања отпада, сама општина не може 
остварити без одређених државних стратегија управљања отпадом. Стратегијом 
управљања отпадом је дефинисано да Влада треба да буде носилац политике превенције 
настајања отпада. За разлику од других опција у хијерархији управљања отпадом, 
превенција настајања отпада није опција која се може одабрати у недостатку других. О 
превенцији настајања отпада мора се размишљати сваки пут када се доноси одлука о 
коришћењу ресурса. 

Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у пракси управљања 
отпадом, а ти приоритети су: 

• превенција настајања отпада и редукција, односно смањење коришћења ресурса 
и смањење количина и/или опасних карактеристика насталог отпада, 

• поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу 
намену, 

• рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог 
или другог производа, 

• искоришћење, односно коришћење вредности отпада (компостирање, спаљивање 
уз искоришћење енергије и др.), 

• одлагање отпада депоновањем. 

Као што се види, превенција настајања отпада представља сам врх у хијерархији 
управљања отпадом. Остваривање позитивних резултата у овом делу процеса управљања 
отпадом свакако има одраз на све остале делове управљања отпадом. Управљања било 
којом количином отпада изискује одређене трошкове, а мања количина отпада свакако ће 
допринети мањим трошковима. 

Превенција настајања отпада мора бити осмишљена у фази пројектовања, преко израде, 
паковања, до транспорта и пласмана производа. Потрошачи такође треба да активно 
учествују у редукцији отпада куповином производа са мање амбалаже. Инструменти који 
укључују пројектовање пре производње, промене у управљању и процесу производње и 
развој чистијих технологија и безотпадних технологија захтевају предузимање мера на 
националном нивоу али и на нивоу предузећа. Постоји значајна многућност да се отпад 
поново искористи. Остале предложене мере добијају на значају једино уз упоредно 
спровођење редукције настајања отпада, и оне не само што не искључују овај први корак, 
већ једино кумулативном применом и постижу пројектоване ефекте. 

Превенција настајања отпада има ефекат на тржиште у смислу: 

• промоције поновног искоришћења отпада, поготово амбалажног отпада 

• промоције чистих технологија, које подразумевају рециклажу и поновно 
коришћење у оквиру сопствених производних система 

• развој тржишта секундарних сировина 

Могућност рециклирања представља један од значајнијих аспеката смањења количине 
отпада и уштеду природних ресурса. Комунални отпад садржи значајну количину фракција 
које се могу рециклирати, као што су папир, картон, органски отпад, пластика, метал, стакло. 
Стога су у оквиру Плана дате главне мере које се предлажу за следећих 10 година како би 
се постигла одговарајућа стопа рециклирања, нарочито комуналног отпада. Постоји јасна 
сврха за промоцију и повећање превенције настајања отпада. С тим у вези је и могуће 
увођење депозитног система за ПЕТ и алуминијумску амбалажу која би била решена на 
републичком нивоу.  

Велики подстицај за превенцију настајања отпада било би и спровођење начела "загађивач 
плаћа", којим би се преузела одговорност (пре свега у продукцији амбалажног отпада) за 
решавање проблема у смислу средстава уложених за сакупљање као одвојеног тока, 
рециклажу, поновну примену, одлагање или адекватно уништавање (што је посебно 
значајно за опасан отпад).   
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Тренутно, најчешће тешкоће на које се наилази су приликом повезивања произвођача 
отпада и потенцијалних корисника отпада приликом поновног коришћења. 

Поред наведених акција које се у циљу постизања тржишних ефеката и начела заштите 
животне средине могу имплементирати кроз производне процесе, превенција настајања 
отпада укључује и социјалне аспекте, јер подразумева кампање за развијање свести  
грађана о управљању отпадом и обуку становништва. Локалним планом управљања 
отпадом предвиђа се спречавање настајања комуналног отпада на извору кроз 
образовање, информисање и развијање  свести јавности и обезбеђење алтернатива за 
подстицање домаћинстава и привреде. Локалне власти треба да предузму кораке да се 
минимизира отпад и да буду активне у промоцији и образовању, на пример, обезбеђивањем 
и  обуком за коришћење кућних компостера за храну из домаћинства и едукацијом грађана 
у циљу спречавања настајања отпада. Приликом припреме активности, локалне власти 
морају да осигурају учешће грађана, као и да изврше процену ефеката мера и политика на 
социо-економски положај становништва.   

5.1.2 Процена будућих количина комуналног отпада у општини Варварин 

Пројекција будућих количина комуналног отпада за општину Варварин за наредних 10 
година, заснована је на корелацији између количине и састава отпада са просечном 
месечном зарадом на општинском нивоу. Кроз литературу, потврђена је јака веза између 
БДП-а (или сличних других економских показатеља) са карактеристикама генерисаног 
отпада. У циљу да се изврши што реалнија пројекција будућих карактеристика отпада, 
додатни утицајни фактори који се односе на податке о становништву на општинском нивоу 
су такође посматрани. Количине произведеног отпада у општини су директно 
пропорционалне броју становника. На основу података Завода за статистику Републике 
Србије, број становника у општини Варварин се смањивао током последњих година, што је 
евидентно на основу поређења броја становника из Пописа 1991, 2002. и 2011. године. 

Конкретно, на бази претпоставке да постоји одговарајућа корелација, у оквиру модела 
пројекције будућих каратеристика отпада, били су укључени следећи параметри: 

1. Просечна месечна нето зарада у општини и пројекција националног БДП-а 
(изражена у РСД)7,8 

2. Пројекција промене броја становника за општину у наредном периоду9 

3. Удео урбаног становништва у општини (%)10 

У наредној табели, приказане су процењене вредности будућих количина различитих 
фракција комуналног отпада за општину Варварин. 

  

 

7 Републички завод за статистику, https://data.stat.gov.rs/Home/Result/2403040403?languageCode=sr-Cyrl  

8  Републички завод за статистику https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20198006.pdf  

9Републички завод за статистику: 
https://www.mdpp.gov.rs/doc/projekcije/Projekcije%20stanovnistva%20Republike%20Srbije%202011-
2041.%20godine.pdf  

10 Републички завод за статистику, http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162  

https://data.stat.gov.rs/Home/Result/2403040403?languageCode=sr-Cyrl
https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20198006.pdf
https://www.mdpp.gov.rs/doc/projekcije/Projekcije%20stanovnistva%20Republike%20Srbije%202011-2041.%20godine.pdf
https://www.mdpp.gov.rs/doc/projekcije/Projekcije%20stanovnistva%20Republike%20Srbije%202011-2041.%20godine.pdf
http://popis2011.stat.rs/?page_id=2162
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Табела 5.1. Пројектована количина комуналног отпада до 2030. год.  за општину 
Варварин 

Година 

Укупна количина 
комуналног 

отпада  

Различити извори биоразградивог комуналног 
отпада (т/год) 

Укупан 
биоразгради

ви 
комунални 

отпад (т/год) 

Укупни 
рециклаби
лни отпад 

(т/год) 

Биоразгради
ви отпад из 

домаћинстав
а (баштенски 

и храна)  

Папир 
и 
картон 

Остало 
(текстил, 

дрво, 
кожа, 
фина 

фракција) 

Зелени 
отпад 

(паркови 
и јавне 

површин
е) 

т/год кг/ст/дн 

2018. 3.641 0,58 1.775 316 302 109 2.503 1.138 

2019. 4.102 0,66 1.977 360 341 123 2.801 1.301 

2020. 4.151 0,68 1.978 367 346 125 2.816 1.335 

2021. 4.202 0,69 1.979 376 351 126 2.832 1.370 

2022. 4.260 0,71 1.982 385 357 128 2.852 1.408 

2023. 4.321 0,73 1.987 394 363 130 2.873 1.448 

2024. 4.386 0,74 1.993 404 369 132 2.897 1.489 

2025. 4.447 0,76 1.996 413 375 133 2.917 1.530 

2026. 4.511 0,78 2.000 423 381 135 2.939 1.572 

2027. 4.578 0,80 2.004 434 387 137 2.962 1.616 

2028. 4.649 0,82 2.010 444 393 139 2.987 1.662 

2029. 4.723 0,83 2.016 455 400 142 3.013 1.710 

2030. 4.801 0,85 2.023 467 407 144 3.041 1.760 

 

На основу добијених резултата моделовања, процена је да ће укупна количина генерисаног 
комуналног отпада у општини Варварин у наредних 10 година, односно 2030. године, 
износити 4.801 тона, што изражено у форми кг по становнику дневно износи 0,85 кг/ст/дн. 
Поређењем у односу на 2020. годину, закључак је да ће се укупна количина генерисаног 
отпада повећати за 650 тона, односно 15,7% или око 1,6 % годишње. 

Процена будућих количина индустријског и опасног отпада за индустријска предузећа у 
општини није вршена, јер не постоје релевантни садашњи подаци. Очекује се да ће 
обавезно извештавање према Агенцији за заштиту животне средине у наредном периоду 
омогућити приступ валидним подацима о количинама опасног и индустријског отпада. 
Опасан отпад треба транспортовати на најближе регионално складиште опасног отпада 
које ће бити изграђено у околини и које је планирано према Просторном плану Републике 
Србије («Сл. гласник РС», бр. 88/10). 

Када је у питању морфолошки састав отпада, у наредном периоду не очекују се значајне 
промене процентуалног удела појединачних фракција комуналног отпада. У односу на 
тренутни састав отпада (Табела 4.3), претпоставка је да ће се проценутална заступљеност 
биоразградиве фракције у односу на преостале категорије отпада у наредних 10 година 
смањивати, док ће удео рециклабилних категорија отпада бити у порасту. 
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5.2 Расински регион управљања отпадом 

Национална Стратегија управљања отпадом (''Службени гласник РС'', број 29/2010) и Закон 
о управљању отпадом (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010,14/2016 и 95/2018), су 
као оптимално решење за управљања отпадом у Србији дефинисали формирање 
регионалних центара заснованих на изградњи санитарних депонија са додатним 
технологијама и постројењима за третман отпада. Предложено је да сваки регион покрива 
најмање 250.000 становника.  

У том смислу, Град Крушевац је заједно са општинама Александровац, Брус, Ћићевац и 
Варварин формирао расински регион управљања отпадом, који за циљ има формирање 
заједничког и интегрисаног система за управљања отпадом. Почетком 2020. године, жељу 
да се придружи расинском региону управљања отпадом изразила је и општина Блаце, чиме 
сада формално регион чини 6 општина са укупно 210.787 становника. Споразум о 
обављању послова управљања комуналним отпадом између поменутих шест локалних 
самоуправа из Расинског и Топличког округа потписан је 28. фебруара 2020. године и 
представља кључни фактор за успешност и одрживост ове иницијативе.  

Овај споразум представља правни документ и довољну основу за оснивање регионалног 
предузећа за управљања отпадом. Споразум дефинише обавезе сваке локалне 
самоуправе у погледу организације и управљања регионалним центром. Свака од локалних 
самоуправа је овлашћена да уђе у заједнички споразум званичном одлуком Скупштине 
општине/града. Споразум дефинише и одређује критеријуме за капитална улагања и 
проценат учешћа сваке од потписнице споразума на основу укупног броја регистрованих 
становника сваке локалне самоуправе. Локалне самоуправе ће имати своје право 
одлучивања, као и права на профит и губитак и учествоваће у шеми финансирања у складу 
са бројем становника. 

 

Слика 5.1 Општине које формирају расински регион управљања отпадом 
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Тренутно се у Расинском региону за управљања отпадом на годишњем нивоу генерише око 
69.360 тона комуналног чврстог отпада. Проценат становништва обухваћеног услугом 
сакупљања и одлагања отпада од стране локалних ЈКП износи око 78%. Сакупљени отпад 
се одлаже на локалним општинским депонијама које не испуњавају стандарде. Остали 
генерисани отпад који се не прикупља организовано од стране комуналних предузећа 
углавном се одлаже на илегалне депоније. 

Систем одвојеног сакупљања рециклабилних материјала на регионалном нивоу је 
делимично успостављен, али још увек на релативно ниском нивоу. Највећа количина 
одвојено сакупљеног отпада је у Крушевцу са 80 тона ПЕТ-а и 38 тона папира и картона. 
Остале општине имају релативно занемарљиве количине примарно издвојених 
рециклабилних материјала. 

Будући концепт управљања отпадом у Расинском региону предвиђа изградњу регионалне 
депоније за поменуте општине и тренутно је у току израда Студије изводљивости за 
пројекат изградње регионалне санитарне депоније у Крушевцу. Локација планиране 
регионалне депоније је локација постојеће контролисане депоније "Срње" која се налази на 
око 6,5км од Крушевца. Укупна површина комплекса је 37ха, од чега само тело депоније 
заузима површину од 20 ха. Иако у Крушевцу постоји функционална линија за сепарацију 
отпада, у предложеном концепту биће неопходна њена модификација и проширење 
капацитета. 

Регионални концепт управљања отпадом дефинисан је националном Стратегијом 
управљања отпадом Републике Србије 2010-2019., као и Нацртом Националне стратегије 
управљања отпадом са Националним планом за период 2020-2025. Потребе Региона за 
управљања отпадом који чине Крушевац, Александровац, Брус, Блаце, Варварин и 
Ћићевац су: 

• обезбеђење организованог сакупљања отпада на целом подручју региона и 
увођење примарне сепарације отпада; 

• изградња рециклажних дворишта; 

• изградња Регионалног центра, укључујући регионалну депонију, трансфер 
станицу, постројење за сепарацију отпада; 

• изградња постројења за компостирање биоразградивог отпада и др.; 

• развијање свести грађана – ширење културе одговорног поступања са отпадом и 
системско образовање јавности о потреби сепарације отпада и рециклаже; 

• затварање и санација постојећих сметлишта.  

Прва фаза основне инфраструктуре за управљања отпадом садржи следеће елементе:  

• 100 % покривености услугом сакупљања отпадом у Региону 

• Набавка возила за сакупљање и транспорт отпада 

• Примарна сепарација – систем „две канте“, са посебним сакупљањем 
рециклабилних материјала 

• Изградња Центара за одвојено сакупљање рециклабилног отпада (рециклажних 
дворишта) (кабасти отпад, отпад од електричне и електронске опреме, опасан 
отпад итд.) у Граду Крушевцу и општинама Александровац, Брус, Блаце, Варварин 
и Ћићевац; у општини Брус рециклажно двориште ће се налазити у оквиру 
трансфер станице 

• Изградња трансфер станице у Брусу за потребе општина Брус и Блаце 

• Потпуно опремљена санитарна депонија (са сабијањем отпада) 

• Секундарна сепарација рециклабилних материјала – изградња постројења за 
сепарацију отпада у Регионалном центру  

• Затварање постојећих депонија (престанак одлагања, ограда и капија). 

Друга фаза за Расински регион подразумева: 

• сакупљање биодеградабилног отпада (трећа канта) и биолошки третман, односно 
изградња постројења за компостирање у Регионалном центру 

• кућно компостирање  
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Трећа фаза подразумева рекултивацију старих депонија и сметлишта у Региону.  

Регионалним планом, предвиђено је да сакупљање и транспорт отпада до Регионалног 
центра за управљања отпадом остају и даље у надлежности ЈКП из појединачних локалних 
самоуправа. Рециклажна дворишта у локалним самоуправама ће бити у надлежности 
општинских ЈКП. Трансфер станица ће бити у надлежности предузећа које управља 
Регионалним центром. Организациона структура регионалног система управљања отпадом     
уређена је Међуопштинским споразумом који су потписале све локалне самоуправе које 
чине регион за управљања отпадом. 

5.3 Сакупљање и транспорт отпада 

Планом сакупљања отпада се предвиђа наставак редовног уклањања отпада пре свега из 
насеља, како би се спречили негативни ефекти који произилазе из дужег задржавања 
отпадних материја у насељеним деловима, а који се односе на угрожавање здравља 
становништва и животне средине. Када је реч о будућем систему сакупљања отпада у 
општини Варварин, највећи акценат и промене односиће се на успостављање концепта 
примарне сепарације отпада из домаћинстава који је погодан за рециклирање. 

Примарна сепарација сматра се једним од најважнијих предуслова у циљу успостављања 
одрживих система за рециклажу отпада. Већа чистоћа материјала за рециклирање, 
повећане количине секундарних сировина, смањење количине отпада која се депонује и 
повећање свести о питањима животне средине међу становништвом, главне су користи 
примарне сепарације. Постоје вишеструке економске користи и користи за животну средину 
од увођења примарне сепарације отпада. Смањењем количине отпада која се депонује 
смањује се заузимање слободног простора на депонији, смањују трошкови транспорта и 
прераде несортираног отпада и доприноси смањењу коришћења природних ресурса. Често 
највећи дугорочни утицај има чињеница да раздвајање отпада у домаћинствима подиже 
ниво свести о питањима животне средине међу грађанима, што током времена може 
утицати на то да друштво постане спремније и проактивније у подршци достизања 
адекватних стандарда животне средине. 

Међутим, успостављање одговарајућег система примарне сепарације захтева додатне 
трошкове пре свега у виду планирања људских ресурса (ангажовања додатне радне снаге), 
неопходне опреме за сакупљање селектованог отпада (канте и возила за сакупљање) и 
пратећих објеката за секундарно раздвајање (тј. линије за сепарацију отпада), али и 
времена и напора за усвајање промена образаца понашања и навика  становништва, што 
представља велики изазов. Овај приступ захтева пренос одговорности и напора везаних за 
раздвајање комуналног отпада, тј. отпада из домаћинства са јавних комуналних предузећа 
на лица која генеришу отпад, односно појединце, домаћинства и предузећа.  

Сакупљање два (или више) тока отпада од стране потрошача ће укључивати додатне 
капиталне инвестиције и оперативне трошкове за пружаоца услуга сакупљања отпада 
(јавно комунално предузеће). У поређењу са сакупљањем једног (мешаног) тока отпада, 
увођење система сакупљања два тока ће највероватније захтевати скоро двоструко више 
контејнера као и већи и опремљенији возни парк за сакупљање, укључујући и додатно 
особље и трошкове горива. Прелазак са једне на две канте може увећати трошкове 
сакупљања и за 50%. За увођење система са три или четири канте, трошак постаје још већи.  

Због тога, како би нови систем примарне сепарације постао приуштив и одржив, треба узети 
у обзир што је више могуће других финансијских користи, укључујући финансијску вредност 
уштеде празног простора на депонији, приходе од продаје рециклабилних материјала, као 
и смањење трошкова сакупљања преосталог (несортираног) отпада. 

Концепт примарне сепарације који се препоручује подразумева коришћење канти од 120 л 
и 240 л за индивидуална домаћинства, односно контејнера од 1,1 м3 у зонама стамбених 
блокова, уз услов да обе врсте канти/контејнера за сакупљање сувих материјала за 
рециклирање и тока несортираног отпада морају бити обезбеђене на свакој локацији за 
сакупљање.  
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У првој канти/контејнеру сакупљаће се све фракције тзв. „сувог“ отпада, што обухвата 
различите врсте материјала погодног за рециклирање, као што су пластика (ПЕТ, пластична 
фолија, кесе и HDPE тј. тврда пластика), папир и картон, композитни материјали (тетрапак) 
метал (алуминијум и ферозни метали), док ће се у другој канти/контејнеру, намењеним за 
такозвану „влажну“ фракцију, сакупљати сав преостали отпад (односно „несортирани“ 
отпад), који се у највећој мери састоји од биоразградиве фракције у отпаду (остаци хране и 
кухињски отпад), али и компоненти, као што су текстил, кожа, земља, и условно 
рециклабилнх фракција за које у датом моменту не постоји развијено тржиште секундарних 
сировина.  

Фракције рециклабилног отпада које треба да се сакупљају у „сувој“ канти и за које тренутно 
постоји развијено и доступно тржиште у Србији, су: 

• ПЕТ – транспарентни и мешани 

• Папир, картон, тетрапак 

• Пластична фолија – транспарентна и мешана 

• HDPE (тврда) амбалажна пластика 

• Алуминијумске конзерве 

• Остали амбалажни метали 

Поред, „сувог“ и „влажног“ тока отпада, предложени модел примарне сепарације 
подразумева и одвојено сакупљање стакла. Главни разлози за издвајање стакла из тока 
рециклабилних материјала је ризик од потенцијалног оштећења/контаминације уколико се 
стакло помеша са осталим материјалима који се могу рециклирати (нпр. папир). Такође, 
сакупљање стакла заједно са осталим рециклабилним материјалима може проузроковати 
накнадне проблеме на линији за сепарацију и оштетити опрему. Одвојеним сакупљањем 
стакла, поменути проблеми се могу избећи и могу се обезбедити веће количине сакупљеног 
стакла. Одвојено сакупљање стакла предвиђено је по принципу „система доношења” и 
постављања наменских контејнера од 1,1м3 за стакло. 

 

Слика 5.2 Општа шема предложеног концепта примарне сепарације отпада 
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Предложени концепт примарне сепарације је замишљен на начин да се сав сакупљен отпад 
у општини Варварин (рециклабилни материјали и несортирани преостали отпад) 
транспортује у регионални центар за управљања отпадом у Крушевцу. Након тога, ток 
рециклабилног материјала ће се третирати у будућем постројењу за секундарну сепарацију 
отпада (линија за сепарацију отпада) у регионалном центру, са циљем даљег издвајања 
секундарних сировина према врсти (пластика, папир, метал, итд.), и њихове припреме за 
продају на тржишту секундарних сировина, односно за рециклажу. 

Сакупљени материјали погодни за рециклирање (које у највећој мери чини амбалажни 
отпад) могу се ефикасно додатно сортирати помоћу једноставних механичких процеса у 
комбинацији са ручним одвајањем. 

Претпоставка је да ће чистоћа сакупљеног стакла бити задовољавајућа у смислу да неће 
бити потребно додатно третирање, па би целокупна сакупљена фракција стакла била 
привремено складиштена унутар регионалног центра за управљања отпадом, и након тога 
продавана на тржишту секундарног стакленог материјала. Поред одвајања секундарних 
сировина из мешаног тока сувог отпада, једна од могућности унутар постројења за 
сепарацију материјала је да се из процеса издвоје и калоричне фракције, тј. “гориво 
добијено из отпада” (РДФ). РДФ је погодан за даљи термички третман у цементарама у 
Србији, било директно, или мешањем са другим материјалима високе калоријске 
вредности, у зависности од његовог квалитета (односно постигнуте калоричне вредности). 
Коначно, сви остаци из процеса секундарне сепарације, односно део улазног тока отпада 
који се не може поново користити, рециклирати или прерадити, ће се одлагати на 
санитарној депонији. 

Ток преосталог несортираног (“влажног”) отпада који би се састојао углавном од 
биоразградивих фракција, у првој фази био би одлаган директно на санитарну депонију. 
Ово је због чињенице да у посматраном региону још увек нису изграђена постројења за 
третман биоразградивог отпада, а изградња постројења оваквог типа планира се у оквиру 
регионалног центра Крушевац. Адекватан механичко-биолошки третман сакупљене 
фракције преосталог тока отпада, који би подразумевао неки облик обраде биоразградивог 
отпада пре његовог одлагања, мораће се спровести у каснијој фази, нарочито како би се 
испунили захтеви дефинисани у законодавству ЕУ (тј. достизање циљева за постепено 
преусмеравање биоразградивог комуналног отпада са депонија дефинисаних у Директиви 
о депонијама). 

5.3.1 Програм сакупљања отпада из домаћинства 

Индивидуална домаћинства 

За сва индивидуална домаћинства у општини препоручује се постављање пластичних 
канти. Узимајући у обзир алтернативне опције за сакупљање отпада из појединачних 
домаћинстава, као што су кесе/вреће, закључак је да су HDPE (полиетилен високе густине) 
канте најпожељнија опција за општине у Србији. Конкретно, препорука је да се за ток 
“несортираног” отпада користе канте капацитета од 120 л, а да канте капацитета од 240 л 
служе за сакупљање рециклабилних материјала. Због чињенице да су у многим општинама 
пластичне канте капацитета од 120 л за сакупљање мешовитог отпада већ у употреби, 
препорука је да се те канте и даље користе, али за сакупљање тока несортираног отпада у 
будућности. Канте капацитета од 120 л требало би да буду довољне за одлагање 
генерисаног несортираног отпада у периоду од једне недеље, у складу са предложеном 
фреквенцијом сакупљања за тај ток отпада. У већини случајева пластичне канте од 120 л 
које се већ користе у домаћинствима у општинама у Србији су зелене боје. Дакле, да би се 
створио визуелни осећај различитих токова отпада међу становништвом, канте од 240 л за 
скупљање комбинованог сувог материјала за рециклирање требало би да буду различите 
боје (нпр. плаве боје) и/или адекватно означене. 
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У најкраћем, за успешну имплементацију предложеног модела примарне сепарације отпада 
у општини Варварин, свако домаћинство индивидуалног типа требало би опремити са: 

• Једном пластичном (HDPE) кантом од 240 л (нпр. плаве боје) за сакупљање 
рециклабилног тока отпада 

• Једном пластичном (HDPE) кантом од 120 л (нпр. зелене боје) за сакупљање 
преосталог тј. „несортираног”тока отпада 

Такође, сви становници појединачних домаћинстава у сваком насељу, треба на 
одговарајућој удаљености да имају омогућен приступ локацијама где се налази: 

• Најмање један пластични контејнер (HDPE) капацитета 1,1 м3 (нпр. жуте боје) за 
одвојено сакупљање стакла. 

 

 

 

Слика 5.3 Предложен модел примарне сепарације отпада за рециклабилну и 
преосталу фракцију отпада, уз одвојено сакупљање стакла 

Иако предложени концепт примарне сепарације за појединачна домаћинства претпоставља 
да ће сва домаћинства у општини бити опремљена двема описаним врстама канти, у неким 
специфичним случајевима, као што су удаљена или разуђена рурална подручја, где је 
количина рециклабилних материјала релативно ниска и где приступ „две канте” не би био 
финансијски оправдан, могуће је имплементирати концепт „зелених/рециклажних острва” 
са пунктовима који се састоје од контејнера од 1,1 м3.   
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Да би се утврдило у којим насељима треба успоставити систем примарне сепарације „две 
канте” са кантама од 120 л и 240 л, а у којима би евентуално било пожељно поставити 
локације зелених острва са контејнерима од 1,1 м3, потребно је укључити следеће 
критеријуме. 

За сва насеља у општини која се састоје од појединачних домаћинстава, и имају мање од 
100 домаћинстава, или се налазе на више од 15 км од центра општине, и имају мање од 
500 домаћинстава, требало би увести систем „зелених острва“, тј. локација са контејнерима 
од 1,1 м3 за различите токове отпада (несортирани, мешани рециклабилни и стакло).  

Другим речима, за сва насеља која имају више од 100 домаћинстава и налазе се на 
удаљености мањој од 15 км од центра за управљања отпадом, требало би увести концепт 
примарне сепарације „две канте”, где треба бити обезбеђена једна канта капацитета од 240 
л за сакупљање сувих рециклабилних материјала, и једна канта капацитета од 120 л за 
сакупљање преосталог „несортираног” отпада, за свако домаћинство. За обе разматране 
опције, пластични контејнери капацитета од 1,1 м3 за одвојено сакупљање стакла треба да 
се обезбеде у свим насељима. 

Приликом одређивања локација зелених острва за различите токове отпада, потребно је 
водити рачуна о томе да локација буде приступачна, без архитектонских баријера и на 
осветљеном месту.  

 

Подручја са стамбеним блоковима и комерцијални сектор 

У густо насељеним градским подручјима и подручјима са стамбеним блоковима у већини 
општина у Србији, концепт од „две канте” није погодан због чињенице да зграде немају 
одговарајући простор за држање канти/контејнера, па се у овим зонама препоручује систем 
доношења, односно систем са контејнерима од 1,1 м3. Такође, пошто је велики број 
контејнера од 1,1 м3 већ у употреби, додавање „само” додатних контејнера (за ток сувог 
рециклабилног отпада и стакло) на већ постојећим локацијама које се користе за 
сакупљање мешаног комуналног отпада, обезбедило би значајне уштеде у погледу 
потребних улагања.  

За сакупљање преосталог тока несортираног отпада, препорука је да се користе постојећи 
метални контејнери од 1,1 м3, који се тренутно користе за мешовити комунални отпад. 
Поред наведених уштеда у погледу потребних улагања, коришћење металних контејнера је 
пожељно и због природе преосталог несортираног отпада (нпр. пепео може потенцијално 
оштетити пластични контејнер). Предлог је да се сакупљање суве фракције у стамбеним 
блоковима врши помоћу пластичних (HDPE) обојених (нпр. плавих) контејнера од 1,1 м3. За 
рециклабилни отпад, пластични контејнери су погодни јер је ова врста отпада углавном 
много лакша и са мањом густином.  

Коначно, за сакупљање стакла предлажу су пластични (HDPE) обојени (нпр. жути) 
контејнери од 1,1 м3. Ови контејнери требало би да буду посебно дизајнирани за сакупљање 
стакла (да имају поклопац са рупама) како би се избегло одлагање других фракција отпада 
и на тај начин спречила контаминација. У случају пластичних (HDPE) контејнера за стакло 
од 1,1 м3, иста возила за сакупљање која сакупљају рециклабилне материјале такође се 
могу искористити и за сакупљање стакла, али у оквиру одвојених рута за сакупљање. Број 
постављених контејнера требало би да буде довољан да обезбеди да се све генерисане 
количине стакла сакупљају најмање на месечној основи. 

У подручјима са стамбеним блоковима зграда препоручује се успостављање локација по 
принципу „система доношења“, које би се састојале од следећих група контејнера: 

• Метални контејнери од 1,1 м3 за сакупљање несортираног преосталог тока отпада; 

• Пластични (HDPE) контејнери од 1,1 м3 (нпр. плаве боје)за сакупљање мешаног 
тока рециклабилних фракција; 

• Пластични (HDPE) контејнери од 1,1 м3 (нпр. жуте боје) за сакупљање стакла. 
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Приликом одређивања локација за постављање нових контејнера или премаштање 
постојећих потребно је водити рачуна да место буде приступачно, без архитектонских 
баријера и осветљено. Такође, приликом набавке нових контејнера неопходно је водити 
рачуна о томе да контејнери буду приступачни и  једноставни за коришћење, прилагођени 
потребама осетљивих група (старија популација, особе са инвалидитетом 

Поред опреме за сакупљање (канте и контејнери), за увођење примарне сепарације у 
општини, главни део инвестиционих трошкова односи се на набавку додатних возила за 
сакупљање отпада. У погледу опреме за потребе сакупљања и транспорта отпада, 
препорука је да се користе возила за сакупљање и превоз отпада са утоваром са задње 
стране и механизмом за пресовање (са компакцијом) отпада са 2 осовине капацитета 
најмање 16 м3, или са 3 осовине капацитета од 20 м3 или 22 м3, са дуплим механизмом за 
подизање канти (120 л и 240 л) и контејнера (1,1 м3) у складу са стандардима EN840-1 i EN 
840-3. 

 

Слика 5.4 Предложен модел возила за сакупљање и транспорт рециклабилних 
материјала 

У складу са предложеним моделом примарне сепарације и уз коришћење прорачуна, 
добијен је неопходан број и дефинисана врста канти/контејнера у циљу потпуног увођења 
система примарне сепарације отпада за целу територију општине Варварин, конкретно: 

• 3.619 пластичних (HDPE) канти од 120 л са точкићима (зелене боје) за сакупљање 
преосталог тока отпада 

• 4.619 пластичних (HDPE) канти од 240 л са точкићима (плаве боје) за сакупљање 
рециклабилног тока отпада 

• 0 металних контејнера од 1.1 м3 са точкићима за сакупљање преосталог тока 
отпада 

• 77 пластичних (HDPE) контејнера од 1.1 м3 са точкићима (плаве боје) за 
сакупљање рециклабилног тока отпада 

• 41 пластичних (HDPE) контејнера од 1.1 м3 са точкићима (жуте боје) за сакупљање 
стакла 

Укупна инвестиција неопходна за набавку наведене опреме процењена је на 205.869 €. 
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Такође, додатни неопходан број возила за одвојено сакупљање 2 тока отпада и транспорт 
рециклабилног тока из свих домаћинстава до будућег постројења за издвајање секундарних 
сировина у оквиру регионалног центра у Крушевцу односи се на набавку: 

• 1 двоосовинско возило за сакупљање и превоз преосталог тока отпада капацитета 
10-12 м3 са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 
120л/240л и контејнера од 1,1 м3, у складу са Стандардима EN840-1 i EN 840-3. 

• 1 двоосовинско возило за сакупљање и превоз преосталог тока отпада капацитета 
16 м3 са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања канти од 
120л/240л и контејнера од 1,1 м3, у складу са Стандардима EN840-1 i EN 840-3. 

• 1 двоосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног тока отпада и стакла 
капацитета 16 м3 са механизмом за пресовање отпада и могућношћу прихватања 
канти од 120л/240л и контејнера од 1,1 м3, у складу са Стандардима EN840-1 i EN 
840-3. 

Потребна инвестиција за набавку наведених возила за одвојено сакупљање 2 тока отпада 
износи 500.000 €.  

Комбинација адекватне техничке инфраструктуре за одвојено сакупљање отпада, 
финансијски одржив модел, адекватни и обучени радници-е у сектору комуналних услуга, 
добро дефинисана институционална структура и безбедни услови рада и одговарајућа 
комуникација између доносиоца одлука и јавности, сматрају се главним предусловима за 
успешно увођење примарне сепарације отпада у општини Варварин. 

5.3.2 Програм сакупљања опасног отпада из домаћинства 

Опасан отпад, у складу са Законом о управљању отпадом, је отпад који по свом пореклу, 
саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну 
средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика укључујући и 
амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован. 

Опасне карактеристике су:  

• експлозивност,  

• запаљивост, 

• склоност оксидацији, 

• органски је пероксид, 

• акутна отровност, 

• инфективност,  

• склоност корозији,  

• у контакту са ваздухом ослобађа запаљиве гасове,  

• у контакту са ваздухом или водом ослобађа отровне супстанце,  

• садржи токсичне супстанце са одложеним хроничним деловањем,  

• има екотоксичне карактеристике 

Опасан отпад из домаћинства је само мали део опасног отпада (2-3 %), али представља 
озбиљан проблем. Онда када опасни производи за домаћинство нису више од користи или 
нису потребни постају опасан отпад.  

У табели 5.2 је приказана листа опасног отпада који се може наћи у домаћинству. Због 
опасности коју представљају, кућни опасни производи захтевају посебно руковање и 
одлагање. 
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Табела 5.2 Класификација опасног отпада који се може наћи у отпаду из 
домаћинства према Каталогу отпада 

Број Опис 

20 комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), 
укључујући одвојено сакупљене фракције 

20 01  одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01) 

20 01 13* растварачи 

20 01 14* киселине 

20 01 15* базе 

20 01 17* фото-хемикалије 

20 01 19* пестициди (хербициди, инсектициди, фунгициди; средства против 
мишева и пацова итд.) 

20 01 21* флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу (флуоресцентне 
лампе; 

20 01 23* одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике 

20 01 26* уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25 (моторно уље; уље 
и маст за подмазивање; течност за кочнице; одмашћивач за мотор; антифриз; 
разне врсте уља итд.) 

20 01 27* боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце 

20 01 29* детерџенти који садрже опасне супстанце (средства за чишћење 
домаћинства; паста за полирање; средство за прање мотора; средства за 
избеЉивање; средства за одгушивање; средства за одмашћивање итд.) 

20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекови  

20 01 33* батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и 
несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије 

20 01 35* одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене 
у 20 01 21 и 20 01 23 која садржи опасне компоненте 

20 01 37* дрво које садржи опасне супстанце 

 

Када је одложен на неодговарајући начин, опасан отпад представља претњу по раднике 
комуналног предузећа и по животну средину. Неке од претњи су:  

• Кућни опасан отпад убачен у контејнер се може упалити или експлодирати у возилу 
за сакупљање отпада 

• На депонији, овај отпад може исцурети у површинске или подземне воде – изворе 
воде за пиће 

• Просипање кућног опасног отпада у канализацију такође може загадити воду за 
пиће  

• У септичким јамама, опасан отпад може уништити организме помоћу којих систем 
функционише. Ово може бити узрок да нетретиран отпад прође у земЉиште и 
евентуално у подземне воде 

У циљу сакупљања опасног отпада из домаћинстава (батерија, акумулатора, лекова, 
запрљане амбалаже од боја и лакова и др.) периодично се могу организовати акције 
сакупљања и користити мобилне станице за сакупљање. Треба да се обезбеди редовно и 
адеватно  информисање грађана о местима за сакупљање опасног отпада из 
домаћинстава, као и о правилном поступању са овом врстом отпада. Стална едукација и 
циљане кампање су неопходне ради бољег разумевања и стварања партнерства између 
грађана и градске управе.   
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Мобилни систем сакупљања је специјално опремљени камион који се зауставља на свакој 
од унапред одређених локација где становништво и мањи произвођачи отпада могу предати 
свој опасни отпад.  

Опасан отпад ће се организовано превозити до регионалних складишта опасног отпада, 
која су предвиђена националном Стратегијом управљања отпадом и Просторним планом 
Републике Србије. Одатле ће се опасан отпад даље превозити на третман у централно 
постројење, које је у плану да буде изграђено према Стратегији управљања отпадом, или 
ће се извозити на третман уколико не постоји начин да се отпад третира или искористи у 
складу са законом у Србији. 

На локацији будућег рециклажног дворишта у општини Варварин треба посебно уредити 
део за сакупљање опасног отпада из домаћинстава. Посебно треба водити рачуна када се 
ради о отпадним пестицидима и поступати са њима искључиво према декларацији на 
производу и упутству које прати производ. Опасан отпад треба транспортовати у 
постројења која имају дозволу за третман појединих врста отпада, или у најближе 
регионално складиште опасног отпада које ће бити изграђено у околини и које је планирано 
према Просторном плану Републике Србије («Сл. гласник РС», бр. 88/10). У складу са 
Националном стратегијом управљања отпадом, а узимајући у обзир промене у сектору 
индустрије на само на територији Региона, већ и Републике Србије планирана је изградња 
једног Националног центра за управљања опасним отпадом. 

5.3.3 Програм сакупљања комерцијалног отпада 

Комерцијални отпад је отпад који настаје у привредним субјектима, институцијама и другим 
организацијама, које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским 
пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и 
индустријског отпада. Тренутно, највећи део комерцијалног отпада завршава на локалној 
депонији. У складу са Законом о управљању отпадом, овај отпад се мора разврставати и 
рециклирати. Потребно је организовати информативне семинаре, или путем штампаних 
брошура обавестити оне који производе комерцијални отпад да су дужни да отпад 
разврставају и предају лицима која врше рециклажу овог отпада. 

Папир је најпрофитабилнији материјал за сепарацију из комуналног отпада. Целулоза и 
дрвна пулпа се сматрају примарном сировином за папирну индустрију. Услед вишеструких 
могућности и релативно великог опсега искоришћења папирног отпада у индустрији папира, 
саветује се покретање прикупљања папирног отпада. Осим директних економских користи, 
прикупљање и поновна употреба папира има битан позитивни утицај и на животну средину, 
имајући у виду неопходно време за раст дрвећа и дуготрајну процедуру добијања 
целулозне масе из дрвета, која се користи у папирној индустрији. 

Одвојено сакупљање пластике као што је LDPE, HDPE, PP, PET, PS, PVC i PE потребно је 
ради рециклаже. Велике количине PVC и PET боца су веома штетне за животну средину и 
не могу се разградити на природни начин. Због тога је потребно њихово уклањање. 

У краткорочном периоду потребно је: 

• организовати информативне семинаре, или путем штампаних брошура обавестити 
оне које производе комерцијални отпад да су дужни да отпад разврставају и 
предају лицима која врше рециклажу овог отпада 

• склопити посебне уговоре о одношењу одвојеног комерцијалног отпада, пре свега 
папира 

• успоставити селекцију комерцијалног отпада из мешаног отпада 

• направити базу података о генераторима комерцијалног отпада 

• радити на увођењу наплате по количини мешаног отпада, уз стимулативне мере 
за сепарисани део 

• радити на едукацији запослених о обавези минимизације отпада (кроз потпуну 
рационализацију и оптимизацију штампаних материјала у оквиру њихове 
делатности) 
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5.3.4 Програм сакупљања кабастог отпада 

Рециклажна дворишта - центри за одвојено сакупљање рециклабилног отпада 
представљају фиксно место за издвојено одлагање разних врста отпадних ствари које 
настају у домаћинству укључујући и кабаст отпад. 

Предности одвојеног сакупљања отпада у овим рециклажним двориштима су: 

• грађани могу доносити отпад сваког дана, током целе године, и викендом, и без 
накнаде одлагати опасан и кабасти отпад, као и остале посебне токове отпада; 

• елиминише се евентуално разбацивање кабастог отпада на јавним градским 
површинама. На овај начин се спроводи квалитетније одвојено прикупљање 
кабастог отпада и тиме ефикасније рециклирање и уклањање појединих типова 
отпада (аутогуме, метали, расхладни уређаји, отпад од електричних и 
електронских производа и друго); 

• омогућава се равномерније и ефикасније сортирање и припрема за даљу обраду. 
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5.4 Опције третмана отпада 

5.4.1 Рециклажа 

Уколико је примарна сепарација добро организована, како у оквиру индустријских 
постројења тако и у оквиру домаћинстава, она се сматра једним од најважнијих предуслова 
у циљу успостављања одрживих система за рециклажу отпада. Већа чистоћа материјала 
за рециклирање, повећане количине секундарних сировина, смањење количине отпада која 
се депонује и повећање свести о питањима животне средине међу становништвом главне 
су користи примарне сепарације. Ипак, успостављање одговарајућег система примарне 
сепарације захтева додатне трошкове пре свега у виду неопходне опреме за сакупљање 
селектованог отпада (канте и возила за сакупљање) и пратећих објеката за секундарно 
раздвајање (тј. линије за сепарацију отпада), али и времена и напора за усвајање промена 
код становништва и у оквиру индустријских постројења, што представља велики изазов. 

Основне предности примене рециклаже огледају се у смањену потрошње примарних 
материјала, уштеди енергије за производњу и обраду примарних материјала и смањењу 
штетних утицаја на животну средину. Други поменути позитивни ефекти, поред 
финансијских, често нису узети у обзир приликом прорачуна укупног позитивног дејстава 
рециклаже, што је у великом броју случајева неопходно како би се процес рециклаже 
исплатио лицима која се њиме баве. Како очување ресурса није посао појединца већ 
друштва у целини, тако и рециклажа не треба да се посматра као потенцијална могућност 
појединца, односно одређеног привредног субјекта да оствари профит, већ и позитиван 
утицај на општа добра, па је самим тим потребно на неки начин наградити субјекте који се 
баве овом делатношћу. 

У наставку је изложено управљања индустријским отпадом и управљања амбалажним 
отпадом, све у циљу повећане стопе рециклаже. 

Управљања индустријским отпадом 

На основу доступних података, може се закључити да су основни проблеми у области 
управљања индустријским опасним отпадом у општини следећи: 

• не постоји едукација становништва/привреде/запослених о индустријском и 
опасном отпаду, начину поступања, обавези рециклаже, тако да постоје велики 
ризици по здравље људи и животну средину што изазива оправдану забринутост 
јавности; 

• не постоји комплетна база података (катастар загађивача) са идентификацијом 
свих произвођача у складу са прописима; 

• нису јасно дефинисани генератори секундарних сировина, нити одређени 
потенцијални корисници секундарних сировина; 

• постојећа складишта у оквирима већине фабрика су привременог карактера, без 
грађевинске и употребне дозволе, 

• не постоји план санације земљишта контаминираних опасним отпадом, нити 
санације дивљих индустријских депонија опасног отпада. 

Смањивање настајања индустријског отпада један је од значајних националних циљева у 
управљању отпадом који захтева комплексне промене у размишљању и управљању, од 
производног процеса до коначног одлагања, у односу на дугогодишњи начин управљања 
индустријским отпадом.  

Смањивање настајања индустријског отпада укључује различита технолошка решења у 
производним процесима и искоришћење отпада који је већ настао, примену принципа 
чистије производње. Процес имплементације смањивања индустријског отпада спор је 
развојни процес и његови резултати не морају бити видљиви одмах, већ се главни 
резултати очекују у одређеном средњорочно/дугорочном периоду, али су вишеструко 
корисни за целокупно друштво. 
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Ради правилног управљања индустријским отпадом и искоришћења у ланцима вредности 
на принципима циркуларне економије, веома је важно да: 

• постоји карактеризација индустријског отпада;  

• отпад буде ускладиштен у складу са прописима;  

• је урађена процена ризика;  

• се примењује интегрисана превенција и контрола загађивања; 

• свако предузеће има израђен План управљања отпадом, што је и законска 
обавеза; 

• су познате и да се примењују мере заштите;  

• се редовно ради мониторинг. 

Управљања индустријским отпадом треба да буде засновано на принципима циркуларне 
економије. Анализе показују да постоји велики потенцијал за синергију и сарадњу предузећа 
из више сектора за примену циркуларне економије у ланцу вредности. У Србији су посебно 
препознати сектори: пољопривреде и прехрамбене индустрије, односно производње хране, 
производње електричних и електронских уређаја и производње амбалаже. Иновативни 
пословни модели засновани на затвореним циклусима и ефикасности ресурса један су од 
најјачих покретача циркуларне економије. Тамо где се успешно успостави, такви пословни 
модели ће имати директан и трајан утицај на економски систем и истовремено унапредити 
прилагођавање неопходног оквира. Циркуларна економија предлаже нови модел друштва 
који користи и оптимизује залихе и токове материјала, енергије и отпада, а његов циљ је 
ефикасно коришћење ресурса. Нова економија се заснива на принципу “затварања 
животног циклуса”. Циркуларна економија ствара и нова радна места.  

Иако постоје неки елементи циркуларне економије и у линеарној економији, као што су 
рециклажа и компостирање, где даљи напредак такође треба одржавати, циркуларна 
економија иде даље од настојања да се смањи настајање отпада како би инспирисала 
технолошке, организационе и друштвене иновације широм и унутар ланаца вредности. 
Однос између актера у ланцу вредности може бити важно ограничење за остваривање 
потенцијала циркуларне економије, посебно када је потребна иновација (у производима, 
организационој структури, знању или односима у ланцу вредности). 

Локални план подстиче даље напоре на управљању отпадом и рециклирању како би се 
подржале друге активности у циркуларној економији (тј. проширена поновна употреба, 
прерада и обнова); пружа подршку иницијативама одоздо према горе, развијање вештина 
и обезбеђивање подстицаја за иновације и бољу сарадњу између актера у ланцу вредности. 
Важно је да се структура ланца вредности и пословне могућности за примену циркуларне 
екомоније за различите актере детаљно схвате и узму у обзир у процесу даљег развоја. 
Потребно је започети следеће активности: 

• израдити упутства за информисање привреде и промоције могућности 
искоришћења отпадних токова индустријског отпада на принципима циркуларне 
економије; изградити систем информисања који ће свим заинтересованим 
субјектима учинити доступним све релевантне техничке информације и 
подстицати их на повезивање и сарадњу у циљу ефикаснијег коришћења ресурса, 
подстицати иновације и могућности за уштеду и оптимизацију у производњи 
коришћењем отпада из једног процеса као сировине у другој индустрији; 

• идентификовати индустријска предузећа која имају највише потенцијала за 
укључивање у процес циркуларне економије; 

• примењивати смернице примене циркуларне економије по индустријским 
секторима; 

• разрадити услове за увођење подстицаја за финансирање и имплементацију 
пројеката који се односе на примену принципа циркуларне економије;  

• Осиграти приступ средствима за финансирање пројектних идеја које за циљ имају 
побољшање животних услова осетљивих група и подстичу њихово запошљавање; 
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• побољшати везу између система образовања, запошљавања и привреде у циљу 
планирања улагања у људске ресурсе и повећања запослености, кроз развој 
циркуларне економије  

• Подстицати развој инфраструктуре за третман биоразградивог отпада за подршку 
циркуларној економији и промоцију смањења емисије гасова стаклене баште; 

• Побољшати сарадњу између истраживачких институција, универзитета, 
организацију цивилног друства, банкарског/финансијског сектора и приватног 
сектора за имплементацију принципа циркуларне економије и индустријске 
симбиозе; 

• Побољшати сарадњу између произвођача и рециклера. 

• Развити пословне моделе користећи примере најбоље праксе у циркуларној 
економији, међусекторску сарадњу и информације о погодностима које проистичу 
(посебно за мала и средња предузећа и предузећа у власништву жена). 

Управљања амбалажним отпадом 

Амбалажа представља све производе за паковање, чување, руковање, испоруку и 
промоцију робе, од сировина до готових производа, од произвођача до корисника или 
потрошача, без обзира на природу материјала од којег су израђени, а може бити: 

• продајна или примарна амбалажа – најмања амбалажна јединица у којој се 
производ продаје коначном купцу; 

• заједничка или секундарна амбалажа – амбалажна јединица која садржи више 
производа у примарној амбалажи тако да је производ приступачан купцу у групи, а 
може се издвојити и узети појединачно; 

• транспортна или терцијарна амбалажа – заштитна амбалажа која омогућава 
превоз, претовар и руковање одређеном количином производа пакованог само у 
продајној или у продајној и заједничкој амбалажи; у ову врсту амбалаже не спадају 
контејнери за друмски, железнички, прекоморски и ваздушни превоз робе. 

 

Табела 5.3 Класификација амбалажног отпада према Каталогу отпада 

Број Опис 

 ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, ФИЛТЕРСКИ 
МАТЕРИЈАЛИ И ЗАШТИТНЕ ТКАНИНЕ, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ 
СПЕЦИФИЦИРАНО 

15 01 

 

амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду) 

15 01 01 папирна и картонска амбалажа 

15 01 02 пластична амбалажа  

15 01 03 дрвена амбалажа 

15 01 04 метална амбалажа 

15 01 05 композитна амбалажа 

15 01 06 мешана амбалажа 

15 01 07 стаклена амбалажа 

15 01 09 текстилна амбалажа 

Амбалажу чине и помоћна средства за паковање која служе за омотавање или повезивање 
робе, паковање, непропусно затварање, припрему за отпрему и означавање робе. 
Амбалажни материјал је сваки материјал од којег се производи амбалажа, као што су: 
стакло, пластика, папир, картон, дрво, метал, вишеслојни мешани материјали и други 
материјали. Амбалажни отпад се дефинише као амбалажа или амбалажни материјал који 
остане након што се производ распакује и одвоји од амбалаже, искључујући производне 
остатке.  
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У контексту смањења амбалажног отпада неопходно је интервенисати у актима локалне 
самоуправе о комуналном отпаду од произвођача амбалаже кроз трговачку мрежу, кроз 
едукацију грађана у контексту одлагања отпада, постављањем одговарајућих контејнера за 
поједине врсте амбалаже – зелена острва (посебан осврт на папир, картон, пластику и др,). 
Стратегија је да се за паковање животних намирница производи и користи биоразградива и 
еколошки прихватљива амбалажа.  

Влада Републике Србије донела је током 2020. године Уредбу о утврђивању Плана 
смањења амбалажног отпада за период од 2020. до 2024. године, којом се утврђују 
национални циљеви управљања амбалажом и амбалажним отпадом, који се односе на 
сакупљање амбалаже и амбалажног отпада, поновно искоришћење и рециклажу 
амбалажног отпада. Национални циљеви који се односе на поновно искоришћење и 
рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се план доноси су општи циљеви и 
специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада.  

Општи циљеви су:  

• поновно искоришћење амбалажног отпада у проценту који је дат у табеларном 
прегледу за сваку годину која је обухваћена овим планом;  

• рециклирање у проценту који је дат у табеларном прегледу за сваку годину која је 
обухваћена овим планом.  

Специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада у периоду за који се доноси овај 
план, обухватају амбалажу од папира/картона, пластике, стакла, метала и дрвета.  

 

Табела 5.4 Општи и специфични циљеви за рециклажу амбалажног отпада у складу 
са Уредбом Владе 

  Општи циљеви 

  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

Поновно 
искоришћење 

% 61,0 62,0 63,0 64,0 65,0 

Рециклажа % 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 

  Специфични циљеви 

  2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

Папир/картон % 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 

Пластика % 26,0 30,0 34,0 38,0 42,0 

Стакло % 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 

Метал % 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 

Дрво % 17,0 19,0 21,0 23,0 24,0 

Извор: Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период 2020. до 2024. године ("Службени 
гласник РС", број 81/2020) 

 

Законом о амбалажи и амбалажном отпаду успостављен је свеобухватан систем 
управљања амбалажом и амбалажним отпадом. У складу са принципом «загађивач плаћа», 
трошкове поступања са отпадом покривају произвођачи и увозници амбалаже уплатом 
накнада приликом стављања производа на тржиште. 

Мере за успостављање и унапређење управљања амбалажом и амбалажним отпадом су: 

• подстицање смањења настајања амбалажног отпада, 

• подстицање поновне употребе и рециклаже, 

• подстицање изградње погона за рециклажу амбалажног отпада.  
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5.4.2 Биолошки третмани отпада 

Биолошки третмани отпада представљају групу третмана који се базирају на деградацији 
органске материје услед деловања микроорганизама у одговарајућим условима. 
Биодеградабилни отпад је отпад из домаћинстава и комерцијалних активности који се може 
подврћи биолошком разлагању. Отпад од хране и баштенски отпад, папир и картон су 
класификовани као биоразградиви отпад. Око 60 % укупног комуналног отпада је 
биоразградиво. Биолошки третман отпада врши се ради смањења одлагања 
биоразградивог отпада на депонију, настајања ефекта “стаклене баште” и њиховог утицаја 
на животну средину. Постоје два основна начина третмана биоразградивог отпада: 
компостирање и анаеробна дигестија. 

Компостирање представља убрзано, делимично, разлагање влажне, чврсте органске 
материје, првенствено отпада од хране, помоћу аеробних микроорганизама и под 
контролисаним условима. Као производ добија се користан материјал - компост, сличан 
хумусу, који нема непријатан мирис и који се може користити као средство за побољшање 
квалитета земљишта или као ђубриво. Предности и недостаци компостирања: предности – 
крајњи производ има извесну тржишну вредност, простор потребан за локацију постројења 
је релативно мали, цене транспорта нису много високе; недостаци – потребна су улагања у 
постројење, тржиште није увек осигурано, складиштење крајњег производа може бити 
проблем, често је потребно компост додатно третирати (процес стерилизације, итд.). 

Анаеробна дигестија је разлагање (ферментација) органског дела отпада (при чему се 
добија тзв. биогас који садржи у највећем проценту метан). У процесу разлагања отпада 
органска фракција се разлаже на: биогас, компост и воду. Биогас је еколошко гориво са 
топлотном моћи 6 -7 кWх/м3 и може се употребити у комерцијалне сврхе за производњу 
електричне енергије или као енергент у домаћинствима. 

У складу са Стратегијом управљања отпадом, и уз поштовање принципа хијерархије 
отпада, мере за успостављање и унапређење управљања биоразградивим отпадом су: 

• подстицање смањења настајања биоразградивог отпада; 

• изградња постројења за компостирање на локацији Регионалног центра у 
Крушевцу.  

• кампања и едукација грађана о могућностима и потребама селекције отпада и 
смањења настајања отпада, као и о могућностима кућног компостирања; 

Према Закону о управљању отпадом, Влада доноси Национални план смањења 
биоразградивог отпада, где су постављени циљеви за смањење удела биоразградивог 
отпада на депонијама и, на тај начин, смањење емисије гасова са ефектом стаклене баште, 
а у складу са ЕУ директивом о депонијама.  

За испуњење циљева смањења количине биоразградивог отпада на депонији, предложена 
је следећа динамика: 

• До краја 2023. године, дозвољена количина депонованог биоразградивог отпада 
може бити највише 75 % у односу на количину биоразградивог отпада генерисаног 
2008. године. 

• До краја 2026. године, дозвољена количина депонованог биоразградивог отпада 
може бити највише 50 % у односу на количину биоразградивог отпада генерисаног 
2008. године. 

• До краја 2030. године, дозвољена количина депонованог биоразградивог отпада 
може бити највише 35 % у односу на количину биоразградивог отпада генерисаног 
2008. године. 

У циљу спречавања негативног утицаја на животну средину и испуњавања захтева 
дефинисаних Директивом ЕУ о депонијама, Варварин и друге општине расинског региона, 
треба да дефинишу и спроведу стратегије за одговарајући третман биоразградивог отпада 
у складу са техно-економским могућностима и локалним условима.  
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Према тренутној процени која се односи на укупне количине и врсте биоразградивог отпада 
и захтевима за достизање најмање 65% његовог преусмеравања са депонија, план 
смањења за општину Варварин је заснован на примени проверених технологија које се у 
великој мери примењују и у европским земљама, конкретно:  

1. Успостављање кућног компостирања за најмање 20% домаћинстава индивидуалног 
типа у општини  

2. Увођење одвојеног сакупљања „зеленог отпада“ (отпад из паркова и са јавних 
површина) као и баштенског отпада из домаћинстава и њихов третман („отворено“ 
компостирање) у склопу регионалног Центра у Крушевцу 

3. Одвојено сакупљање преосталог тока отпада на локалном нивоу и његов даљи 
третман у будућем регионалном постројењу (на бази био-стабилизације) у склопу 
регионалног Центра у Крушевцу. 

У наставку су детаљније описана 3 поменута приступа за преусмеравање биоразградивог 
отпада у Варварину, укључујући информације о претпостављеним количинама 
биоразградивог отпада који ће се третирати, као и о основним карактеристикама процеса и 
планираних постројења. 

Увођење кућног компостирања за 20% индивидуалних домаћинстава у општини 

Кућно компостирање представља најпрактичнији и најпогоднији начин за управљања 
биоразградивим токовима отпада у појединачним домаћинствима, посебно у руралним 
подручјима. Применом кућног компостирања, велике количине органског материјала не 
завршавају на депонијама и претварају га у користан производ. Кућно компостирање 
смањује трошкове транспорта отпада и сматра се једним од значајнијих начина за 
превенцију настајања отпада с обзиром на то да се редукција количине врши пре самог 
сакупљања отпада. 

 

 

Слика 5.5 Приказ процеса кућног компостирања 

Кућно компостирање подразумева да домаћинстава раздвајају и компостирају свој 
баштенски и делом отпад од хране у сопственом дворишту. Процес кућног компостирања 
мора да буде контролисан, при чему је крајњи циљ да разградња органских материјала као 
што су лишће, гранчице, трава и одговарајући отпад од хране, резултира добијањем 
компоста који може да се искористи за кондиционирање земљишта.  

Процес је конципиран на начин да се постепено додаје органска материја у компостер која 
се током времена природним путем разграђује и претвара у компост. Употребом добијеног 
компоста побољшавају се карактеристике земљиште и биљака.  
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Висока температура током процеса убрзава сам процес разлагања, тако да компост може 
бити спреман за око 3 месеца. Током процеса компостирања, нека врста припреме 
материјала као што је његово уситњавање и повремено мешање/превртање је пожељно. 

Кућно компостирање се може практиковати у већини дворишта у сопствено израђеној канти 
за компостирање или једноставно на отвореној гомили. Постоји и неколико врста 
комерцијалних канти за компостирање, које се разликују по сложености и цени. Компостери 
су комерцијално доступни у различитим величинама од 75 до 400 литара и различитог типа 
(компостер од дрвета или метала, са једном/две/три преграде, са ротирајућим елементима, 
итд.). Компостирање на отвореној гомили је такође изводљиво, али процес разградње није 
тако брз и може потрајати неколико месеци. Такође, због потенцијалног ширења 
непријатних мириса и развоја микроорганизама, пожељно је ипак да се процес кућног 
компостирања обавља помоћу неке врсте компостера.Истовремено, како је циљ увођење 
кућног компостирања за 20% индивидуалних домаћинстава у општини, потребно је да се 
мапирају домаћинстава са индивидуалним типом становања, припреми план и стратегија 
одабира домаћинстава и процена њихових потреба и могућности. У процесу, поред 
представника локалне самоуправе и јавних комунуналних предузећа, могу бити укључени и 
представници организација цивилног друштва која делују о области заштите животне 
средине или управљања отпадом како би на најбољи начин информисали представнике 
домаћинстава. Такође, према постојећим подацима сеоска домаћинства су предвоници у 
кућном компостирању, па би повезивање, рамена знања,  али и евентуално опреме са 
становницима из градских подручја могло да унапреди процес и повећа број 
заинтересованих за компостирање.  

На основу наведеног, промоцијом кућног компостирања у деловима општине са 
индивидуалним типом становања, може се значајно смањити потреба за одвојеним 
сакупљањем биоразградивог отпада и редуковати количина која завршава на депонији. 
Међутим, с обзиром да није реално очекивати да сва појединачна домаћинства у општини 
спроводе кућно компостирање, претпоставка је да се увођење оваквог начина 
компостирања може успешно имплементирати за око 20% домаћинстава овог типа. Дакле, 
поред набавке неопходне опреме, кључно је информисање и мотивисање потенцијалних 
корисника. Општина и локално ЈКП требају кроз координиране активности планирати и 
континуално спроводити кампање за подизање свести јавности, уз сталну размену 
информација о кућном компостирању, те додатно мотивисати учешће грађана у таквим 
иницијативама (дистрибуција компостера без накнаде, смањење рачуна за домаћинства 
која спроводе кућно компостирање, итд.). Такође, поред учешћа организација цивилног 
друштва, потребно је успоставити сарадњу са приватним компанијама и произвођачима 
компостера, који имају развијену политику друштвено одговорног пословања и који могу да 
подрже проес увођења кућног компостирања у индивидуалним домаћинствима. 

 

Табела 5.5 Очекиване количине преусмереног биоразградивог отпада увођењем 
кућног компостирања* 

Општина 
Укупан бр. 

индивидуалних 
домаћинстава 

Бр. 
домаћинстава 

која ће 
спроводити 

кућно 
компостирање 

(20%) 

Просечна 
количина 

биоразгради
вог отпада 

по 
домаћинству 
(кг/дом/год) 

Укупна количина 
третираног 

биоразградивог 
отпада применом 

кућног 
компостирања - 

уз 60% 
ефикасности - 

(т/год) 

% укупно 
преусмереног 
биоразградив

ог отпада у 
општинама 

Варварин 5.574 1.115 498,9 333,7 11,6 % 

*Приказане вредности се односе на просечне количине у периоду 2018-2030 
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Такође, у контексту увођења система одвојеног сакупљања отпада по принципу „2 канте“, 
треба напоменути да се у стварности не може очекивати да се увођењем кућног 
компостирања третира сва количина отпада из "влажне" канте, тј. да одређене фракције као 
што су текстил, кожа, пелене, пепео, итд., није могуће третирати кроз овај процес. Стога, у 
сврху израчунавања количине биоразградивог отпада која ће се потенцијално преусмерити 
са депонија кроз акције кућног компостирања, претпоставља се да ће 60% отпада у „мокрој 
канти“ у одабраним домаћинствима бити коначно компостирано. У табели 5.5, приказана је 
индикација о очекиваним количинама биоразградивог отпада који се може третирати кроз 
програме кућног компостирања у општини Варварин. 

Коришћењем просечних вредности за период 2018-2030, резултати показују да кроз 
иницијативе кућног компостирања за најмање 20% појединачних домаћинстава, око 334 т 
биоразградивог отпада може да се преусмери са депонија, што представља око 11,6 % од 
укупне количине. 

Одвојено сакупљање „зеленог отпада“ и компостирање у склопу Регионалног центра 

Овај приступ односи се на одвојено сакупљање зеленог отпада на општинском нивоу и 
његов трансфер на централизовану локацију за компостирање у Крушевцу, са циљем 
производње квалитетног компоста. Да би се дефинисао одговарајући план прикупљања, 
зелени отпад условно је потребно поделити на 2 тока, односно: 

• Зелени отпад који настаје одржавањем паркова и других јавних површина 

• Баштенски отпад из домаћинстава (биоразградиви отпад генерисан у баштама и 
двориштима)  

Предлаже се да се сакупљање зеленог отпада из паркова и јавних површина врши помоћу 
камиона отвореног типа са краном (хидрауличном „руком“), капацитета најмање 6м3. 
Прикупљање овог тока отпада реализовало би се са "отворених површина" током (или 
непосредно после) акција одржавања паркова. Другим речима, овај приступ подразумева 
да се након сечења грана и прикупљања лишћа и траве, сав настали отпад привремено 
одложи на једној или више "гомила" на самој локацији. 

 

Слика 5.6 Пример камиона отвореног типа са краном (хидрауличном „руком“) за 
сакупљање зеленог отпада из паркова и јавних површина 

Предвиђено је да се посада камиона састоји од једног возача и најмање два радника који 
би "ручно" утоварали зелени отпад из поменутих гомила, директно у камион. Поред тога, у 
случају да генерисани отпад укључује теже и/или кабасте фракције (тј. веће гране и делове 
дрвећа) њихов утовар у камион би се вршио коришћењем кран механизма (Слика 5.6).  

Када је сав отпад прикупљен или је капацитет камиона у потпуности попуњен, зелени отпад 
из паркова и јавних површина би се директно одвозио до локације за компостирање у 
регионалном Центру у Крушевцу. 
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Сакупљање зеленог (баштенског) отпада из индивидуалних домаћинстава, захтева нешто 
другачији приступ и подразумева коришћење конвенционалних камиона аутосмећара са 
потисном плочим, који се обично користе и за сакупљање комуналног отпада. Предлаже се 
да се сакупљање спроводи на редовној бази (нпр. једном месечно), али и да се по потреби 
уведе и додатно сакупљање када се очекује повећана продукција ове врсте отпада. Ово 
може да се реализује организовањем наменских кампања прикупљања баштенског отпада 
од стране ЈКП у одређеним периодима (нпр. увођење сакупљања једном у две недеље у 
пролећним и летњим месецима). У складу са тим, неопходно је да ЈКП дефинише и 
благовремено информише грађане о кампањи, тј. плану прикупљања ове врсте отпада. 

 

  

Слика 5.7 Пример сакупљања зеленог (баштенског отпада) из индивидуалних 
домаћинстава 

Свако индивидуално домаћинство који учествује у програму сакупљања требало би да 
користи своје кесе/канте, или алтернативно ЈКП може да дистрибуира наменске кесе/џакове 
за прикупљање овог тока отпада током кампања прикупљања. Слично као у случају зеленог 
отпада из паркова и јавних површина, сав зелени/баштенски отпад из домаћинстава биће 
директно транспортован на центалну регионалну локацију за компстирање ове врсте 
отпада. Такође, постоји додатна могућност да грађани сами довезу свој баштнски отпад на 
дефинисане локације у општини (нпр. Сакупљачке центре) одакле ће се даље овај отпад 
транспортовати на централну локацију за компостирање. Треба нагласити да намена 
камиона аутосмећара са потисном плочом може бити двострука, односно да се може 
искористити и као допунска опрема за прикупљање зеленог отпада из паркова и јавних 
површина поред раније наведеног камиона отвореног типа са краном (хидрауличном 
„руком“) капацитета најмање 6м3. 

У опшем случају, компостирање зеленог отпада представља релативно једноставан и 
широко распрострањен процес. Прва фаза подразумева визуелну инспекцију како би се 
уклониле евентуалне „нечистоће“ као што су пластичне кесе, метални предмети или веће 
фракције сакупљеног зеленог отпада као што су гране и делови дрвећа који не могу 
директно да се компостирају. Након тога, отпад се уситњава помоћу машина за уситњавање 
и дробљење (шредера). Основна улога процеса уситњавања је да се повећава површинска 
област отпада, како бе се омогућила што већа активност микроорганизама и самим тим 
убрзао процес разградње. Уситњен отпад се затим поставља у више колона тзв. „отворених 
гомила“, чија дужина зависи од карактеристика терена и количине отпада који се 
процесуира. Температура унутар гомила се брзо подиже, а гомиле је потребно више пута 
„окретати“ током самог процеса.  

Окретање може да се врши „ручно“ коришћењем обичне опреме или специјалним 
машинама које се користе у ту сврху. Избор типа машине за окретање у великој мери зависи 
од количине третираног материјала и жељеног излазног продукта. Компостилишта већих 
капацитета могу ефективно да користе специјалне машине искључиво за ту намену, док 
мања компостилишта обично захтевају флексибилност, односно коришћење 
вишенаменских машина/возила.   
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Основна сврха процеса окретања је увођење додатног кисеоника у материјал која се 
третира, чиме се подстиче и убрзава процес компостирања. Током самог процеса испушта 
се значајна количина паре и топлоте чиме се конторлише температура унутар гомила. 

Коначан производ (квалитетан компост) може се продавати потенцијалним корисницима 
као средство за кондиционирање земљишта, док се фракција слабијег квалитета може се 
искористити као прекривка на депонијама или вратити као улазни материјал на поновни 
процес компостирања. Трошкови компостирања спадају међу најмање у поређењу са 
осталим опцијама за третман биоразградивог отпада и накнаде се обично крећу од 20€ до 
30€ по тони. Трошкови у великој мери зависе од капацитета, тј. количине третираног 
материјала, као и карактеристика потенцијаног тржишта за произведени компост. 

Тржиште за компост у Србији је тренутно још увек неразвијено и ограничено, али је 
претпоставка да ће употреба компоста у будућности бити у пољопривреди као 
највероватнијем тржишту које ће имати довољне капаците за прихватање количине 
компоста које ће бити произведене. У контексту кључних циљева који се наводе у Директиви 
за депоније и потребе да се смање количине биоразградног отпада који се депонује, сматра 
се да произведен компост на крају процеса неће имати више биоразградива својства и да 
ће једини биоразградиви материјал бити одбачена фракција која се шаље на депонију. На 
тај начин, коришћењем процеса компостирања обезбедило би се пресумеравање са 
депонија око 90-95% сакупљеног биорзаградивог отпада. 

 

 

Слика 5.8 Пример процеса компостирања зеленог отпада 

 

Због недостатка прецизних података о генерисаним количинама зеленог отпада пореклом 
из паркова и јавних површина у Варварину, узети су у обзир подаци из других општина где 
се ова врста отпада посебно мери на колским вагама (нпр. удео зеленог отпада у укупној 
маси комуналног отпада за Нови Сад - 4,4%, Панчево - 2,8% и Суботицу - 1,4%) и усвојена 
је просечна вредност од 3% у односу на укупан комунални отпад. Такође, поред зеленог 
отпада из паркова, потребно је додати и количину зеленог (баштенског) отпада који ће се 
одвојено сакупљати из домаћинстава кроз раније наведене кампање сакупљања. 
Процењује се да се спровођењем сезонских кампања сакупљања по принципу "од врата до 
врата" за индивидуална домаћинства може обезбедити додатних 15% до 20% зеленог 
отпада, што представља око 2% укупно генерисаног комуналног отпада. 
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Табела 5.6 Очекиване количине преусмереног зеленог отпада коришћењем процеса 
компостирања* 

Општина 

Укупна количина 
биоразградивог 

отпада у општини 
(т/год) 

Потенцијална количина 
одвојено сакупљеног зеленог 

отпада – 5% од укупног 
комуналног отпада (т/год.) 

Претпостављена количина 
преусмереног биоразградивог 

отпада узимајући у обзир 
ефикасност процеса од 90% 

т/год % 

Варварин 2.879 218,4 196,5 6,8 % 

*Приказане вредности се односе на просечне количине у периоду 2018-2030 

 

Узимајући ово у обзир, основни прорачун за општину Варврин показује да се применом 
одвојеног сакупљања зеленог отпада (отпада који настаје одржавањем паркова & јавних 
површина као и баштенског отпада из домаћинстава) и његовог третмана у централном 
компостилишту у Крушевцу, са депонија може преусмерити око 197 тона (6,8%) укупног 
биоразградивог отпада. 

Сакупљање преосталог тока отпада и третман био-стабилизацијом у оквиру будућег 
Центра у Крушевцу 

Последња и кључна опција за смањење депоноване количине биоразградног отпада у 
расинском региону представља успостављање одвојеног сакупљања и третман преосталог 
тока отпада („мокра канта“) у будућем регионалном постројењу за био-стабилизацију у 
склопу Центра за управљања отпадом у Крушевцу. Као што је раније наведено, будући 
концепт управљања отпадом у региону биће заснован на изградњи регионалног Центра за 
управљања отпадом који ће поред санитарне депоније и постројења/линије за сепарацију 
отпада, подразумевати и биолошки третман биоразградиве фракције и потенцијалну 
производњу РДФ-а у из преосталог тока отпада. 

Улазни материјал у постројење за био-стабилизацију ће се у највећој мери састојати од 
биоразградиве фракције (кухињски и баштенски отпад), али и нерециклабилних фракција 
попут земље, пепела, текстила, коже и осталих категорија. С обзиром на то да ће се у тзв. 
„сувој канти“ одвојено сакупљати сви рециклабилни материјали, отпад у другој („мокрој“) 
канти може условно да се опише као преостали ток отпада, тј. остатак у комуналном отпаду 
након примарно издвојених рециклабилних компоненти. У првој фази рада постројења, 
предлаже се коришћење технолошких решења базираних на аеробној стабилизацији 
улазног биоразградивог материјала, док се у наредним фазама могу размотрити и 
могућности обраде биоразградивих фракција у циљу производње квалитетнијег компоста. 
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Слика 5.9 Пример токова материјала у склопу постројења на бази био-
стабилизације 

Кључни циљ процеса био-стабилизације је стабилизација отпада и смањење количине 
биоразградивог комуналног отпада који се депонује. Другим речима, циљ процеса био-
стабилизације је да се елиминише органски део отпада који се одлаже на депонију, на 
еколошки прихватљив, али истовремено и логистички и економски одржив начин. Овај 
процес је важан јер је у складу са захтевима Директиве ЕУ о депонијама из 1999, којом се 
постепено ограничава одлагање претходно нетретираног биоразградивог комуналног 
отпада на депоније. 

Због тога, аеробна или био-стабилизација у већини случајева представља прву фазу 
развоја система којом се може помоћи у испуњавању тренутних законских захтева када је у 
питању преусмеравање биоразградивог отпада са депонија. Овај приступ комбинује 
биолошки третман са механичком обрадом за раздвајање производа из отпада пре или/и 
после биолошког третмана. Структура може да обухвата широки асортиман технологија и 
широки асортиман продуката. То се огледа у дијаграму токова масе који показују прилично 
широк асортиман производа који се могу издвојити (Слика 5.8). 

У општем случају, ако је улазни ток у постројење мешани преостали отпад, најчешћи 
приступ је издвајање РДФ-а који може да се искористи у различитим индустријским 
процесима као што су цементаре, електране на угаљ, постројења за сагоревање у оквиру 
одређеног индустријског процеса, или директно у инсинераторима за отпад. Ипак, с 
обзиром на то да ће се већина високо калоричних фракција из отпада (погодних за 
производњу РДФ-а) третирати одвојено у постројењу/линији за сепарацију отпада, 
истовремено издвајање веће количине РДФ-а (чак и слабијег квалитета) у постројењу за 
биостабилизацију и рециклабилних фракција на линији за сепарацију, није изводљиво. 

Током био-стабилизације, бактерије расту и размножавају се користећи енергију и 
материјале из органске материје и као последица тог процеса настају угљендиоксид и 
топлота. Време потребно за компостирање обично зависи од нивоа до ког се сировина 
хидролизује. Више температуре убрзавају фазу хидролизе али број микроорганизама који 
преживе ову фазу је смањен. Трајање процеса компостирања захтева додавање воде. Вода 
је потребна за хидролизу сировине и вршење биохемијских реакција.   
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Након процеса биостабилизације могуће је добити крајњи производ који у принципу 
представља „сиромашни“ тј. компост слабијег квалитета, који је богатији тешким металима 
и има лошије карактеристике са аспекта његове употребе у пољопривредне сврхе. Овакав 
излазни материјал, тј. стабилизовани отпад, може се депоновати.  

Иако су опште смернице јасне, ЕУ Директива о депонијама не даје јасно дефинисана 
упутства о томе како одредити ниво биоразградивости фракције отпада након његове 
обраде. У Немачкој, основни параметар који мора бити задовољен при третману отпада на 
овај начин јесте да укупни органски угљеник (ТОЦ) буде мањи или једнак од 250 мг/г суве 
материје. Доказано је да је отпад који испуњава овај услов, потпуно биолошки инертан. 

 

Табела 5.7 Очекиване количине преусмереног биоразградивог отпада у склопу 
постројења на бази био-стабилизације* 

Општина 

Укупна количина 
биоразградивог отпада из 

опстине која би се третирала 
у регионалном постројењу 

(т/год) 

Претпостављена количина преусмереног 
биоразградивог отпада коришћењем 

постројења на бази био-стабилизације 

т/год % 

Варварин 2.596 1.428 49,6 % 

*Приказане вредности се односе на просечне количине у периоду 2018-2030 

Узимајући у обзир наведене масене токове материјала у постројењу за био-стабилизацију 
и употребом одговарајућих података за општину Варварин, може се закључити да се 
примарном сепарацијом преосталог тока отпада на локалном нивоу и коначним третманом 
у оквиру будућег регионалног постројења, може допринети преусмеравању око 1.430 тона 
биоразградивог отпада, односно око 49,6 % од укупно генерисане количине биоразградног 
отпада у општини. 

Табела 5.8 Укупне количине потенцијално преусмереног биоразградивог отпада 

Општина 

Укупна 
количина 

биоразградивог 
отпада (т/год) 

Претпостављена количина и проценат преусмереног 
биоразградивог отпада коришћењем предложених приступа 

Посматрани приступ т/год % 

Варварин 2.879 

Кућно компостирање 333,7 11,6 % 

Компостирање зеленог отпада 196,5 6,8 % 

Третман преосталог тока отпада 
у постројењу на бази био-
стабилизације 

1.428 49,6 % 

Укупно 1.958 68,0 % 

 

Уз претпоставку потпуне примене посматраног сценарија, укупна количина биоразградивог 
отпада који потенцијално може бити преусмерен је приказан у горњој Табели. Коначан 
закључак је да у случају потпуне имплементације предложеног концепта, теоретски око 68,0 
% од укупне количине генерисаног биоразградивог отпада у општини Варварин може бити 
преусмерено са депонија, што значи да се циљеви за смањење депоноване количине 
биоразградивог отпада могу у потпуности остварити у складу са националном и ЕУ 
Директивом за депоније. 
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5.5 Одлагање отпада 

Будући концепт управљања отпадом у Расинском региону предвиђа изградњу централне 
регионалне депоније у Крушевцу, на коју ће отпад довозити све општине региона, 
укључујући и Варварин. 

 

Слика 5.10 Локација будуће санитарне депоније у Крушевцу 

Тренутно је у току израда Студије изводљивости за пројекат изградње регионалне 
санитарне депоније. Локација планиране регионалне депоније је локација постојеће 
контролисане депоније "Срње" која се налази на око 6,5 км од Крушевца. Укупна површина 
комплекса је 37 ха, од чега само тело депоније заузима површину од 20 ха. 

У таквом концепту, у циљу смањења негативних утицаја неадекватно депоновног отпада у 
протеклом периоду, потребно је извршити санацију општинске депоније (сметлишта) у 
Варварину и њено затварање за даљу употребу. За главну општинску депонију потребно је 
урадити пројекат санације на основу којег ће се приступити радовима. Такође, потребно је 
пронаћи одговарајући модел за санацију малих дивљих депонија у општини.  

5.6 Потребна инфраструктура и опрема на Регионалном нивоу 

У складу са Стратегијом управљања отпадом у Србији, а у циљу праћења савремених 
процеса и поступака управљања комуналним отпадом, неопходно је даље активности 
усмерити ка успостављању Регионалног центра за управљања отпадом. Успостављање 
Регионалног центра за управљања отпадом крајњи је циљ свеобухватног система 
управљања отпадом. Циљ је у склопу регионалног центра за управљања отпадом 
омогућити сортирање и раздвајање комуналног отпада ради искоришћења и рециклаже 
вредних компоненти отпада, компостирање органске (биоразградиве) фракције отпада и 
одлагање остатка на депонију. 

У складу са Нацртом Националне стратегије управљања отпадом са Националним планом 
за период 2020-2025., прва фаза основне инфраструктуре за управљања отпадом садржи 
следеће елементе: 

• 100 % покривености услугом сакупљања отпадом у Региону 

• Набавка возила за сакупљање и транспорт отпада 

• Примарна сепарација – систем „две канте“, са посебним сакупљањем 
рециклабилних материјала 
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• Изградња Центара за одвојено сакупљање рециклабилног отпада (рециклажних 
дворишта) (кабасти отпад, отпад од електричне и електронске опреме, опасан 
отпад итд.) у Граду Крушевцу и општинама Александровац, Брус, Блаце, Варварин 
и Ћићевац; у општини Брус рециклажно двориште ће се налазити у оквиру 
трансфер станице 

• Изградња трансфер станице у Брусу за потребе општина Брус и Блаце 

• Потпуно опремљена санитарна депонија (са сабијањем отпада) 

• Секундарна сепарација рециклабилних материјала – изградња постројења за 
сепарацију отпада у Регионалном центру  

• Затварање постојећих депонија (престанак одлагања, ограда и капија). 

Друга фаза за Расински регион подразумева: 

• сакупљање биодеградабилног отпада (трећа канта) и биолошки третман, односно 
изградња постројења за компостирање у Регионалном центру 

• кућно компостирање  

Трећа фаза подразумева санацију старих депонија и сметлишта у свим општинама у 
Региону.  

Динамика, према Плану имплементације Директиве о депонијама је следећа: 

• 2018. – Преузимање обавезе за припрему пројекта за Фазу 1. 

• 2020. – Преузимање обавезе за спровођење пројекта за Фазу 1. 

• 2024. – Оперативна Фаза 1.  

• 2022. – Преузимање обавезе за припрему пројекта за Фазу 2. 

• 2024. – Преузимање обавезе обавезе за спровођење пројекта за Фазу 2. 

• 2027. – Оперативна Фаза 2. 

• 2028. – Преузимање обавезе за припрему пројекта за Фазу 3. 

• 2030. – Преузимање обавезе за спровођење пројекта за Фазу 3. 
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5.6.1 Рециклажна дворишта 

Рециклажно двориште представља локацију за одлагање разних рециклабила и посебних 
токова отпада који настају у домаћинству. Ови центри имају битну улогу у свеукупном 
систему управљања отпадом, јер служе као веза између јединица локалне самоуправе и 
грађана, овлашћених сакупЉача и лица која врше третман отпада. Локације за 
постављање центара у којима ће се одвијати активности одвојеног прикупљања отпада 
треба да обезбеде јединице локалне самоуправе.  

Рециклажна дворишта су предвиђена у граду Крушевцу и општинама Александровац, Брус, 
Блаце, Варварин и Ћићевац. Рециклажно двориште у Брусу ће се налазити у оквиру 
трансфер станице. 

 

 

Слика 5.11 Пример рециклажног дворишта 

Сав отпад који се донесе у рециклажно двориште мора се преконтролисати, евидентирати 
и ускладиштити на место одређено за дату врсту отпада. Мешање отпада није дозвољено. 
Објекти у рециклажном дворишту пројектовани су тако да пруже довољно простора за 
вишедневно ускладиштење, а да при томе не угрозе локални транспорт, манипулацију, 
функционисање људи, машина, опреме и инфраструктуре. 

Функционална целина рециклажног дворишта (без линије за сортирање) састоји се од 
следећих целина (зона): 

• пријемно – отпремна зона; 

• хала за смештај пластике, ПЕТ амбалаже и папира; 

• надстрешница за отпад од електричних и електронских производа и кабасти отпад; 

• контејнерско острво за одвојено сакупљање отпада; 

• одвојен простор за прикупљање аутомобилских гума, отпадних уља, акумулатора 
и амбалаже од кућне хемије, боја и лакова. 

Локације рециклажног дворишта генерално треба да испуњава следеће услове:  

• рециклажно двориште треба да има прикључак на основну инфраструктуру: 
водоводну, канализациону и електродистрибутивну мрежу 

• локација мора бити ограђена и заштићена од неовлашћеног улаза 

• рециклажно двориште треба да буде у насељу, локација треба да буде поред 
пута, тако да буде лако доступна возилима грађана  
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• рециклажно двориште треба да има подну површину која мора бити непропусна и 
резистентна на дејство ускладиштеног отпада 

• потребно је прибавити локацијску и грађевинску дозволу од надлежних локалних 
органа 

• остали услови, правила и норме у погледу ограђивања, осветљ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ења, система за прихватање вода од падавина и употребљ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ених технолошких вода, противпожарних мера, као и са аспекта заштите животне 
средине и праћења утицаја на животну средину подлежу законским узансама за                               
сваки сегмент посебно 

У рециклажном дворишту, отпад се само доноси и оставља у за то намењеним 
контејнерима, осим евентуалног пресовања и балирања одређених врста отпада, нема 
других активности са отпадом. Сепарација рециклабилног отпада из комуналног отпада ће 
се одвијати у регионалном постројењу за сепарацију отпада које је предвиђено у 
Регионалном центру.  

У рециклажна дворишта становници ће имати могућност да сами доносе отпад и приоритет 
је дат најзаступљенијим врстама отпада који настају у домаћинствима (отпад који има 
карактеристике опасног отпада, као и врсте отпада које су у широкој употреби): 

• кабасти отпад из домаћинстава 

• стари намештај 

• електрични и електронски отпад (бела техника, кућни апарати, рачунари, мобилни 
телефони и сл.) 

• отпадне гуме 

• акумулатори и батерије 

• отпадна уља 

• флуоресцентне цеви 

Такође, потребно је да се размотри могућност успостављања услуге помоћи и одвожења 
кабастог отпада за посебно угрожење групе које немају могућност да самостално организују 
превоз (пре свега старачка домаћинства, једнородитељска домаћинства, особе са 
инвалидитетом). 

Отпад се у рециклажном дворишту може складиштити најдуже 12 месеци (изузимајући 
биодеградабилни отпад). Биодеградабилни отпад (уколико га има на локацији) може се 
складиштити најдуже 7 дана и то у затвореним условима.  

Услови минималне техничке опремЉености за рециклажно двориште су:  

• ограда минималне висине 2 м, са улазним вратима довољне ширине, која се могу 
закључавати 

• портирница 

• добро осветљење унутар круга и изван круга рециклажног дворишта 

• асфалтирана или бетонирана површина на местима где су постављени контејнери, 
асфалтирани пут одговарајуће ширине са ознакама смера кретања возила 

• затворени или наткривени простор одговарајуће величине за складиштење 
одговарајућих врста и количина опасног отпада 

• кутије са песком и пиљевином 

• други материјали за упијање (апсорбенси) 

• ватрогасни апарати 

• ручна средства за рад 

• лична средства заштите на раду 

• рециклажно двориште мора поседовати све дозволе у складу са релевантним 
законима 

• рециклажно двориште мора бити прописно обележено са подацима о врсти отпада 
који се складишти 
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5.6.2 Трансфер станице 

Отпад из Града Крушевца и општина Александровац, Варварин и Ћићевац би се возио 
директно на депонију, док би за општине Брус и Блаце била постављена једна заједничка 
трансфер станица.Регионални центар за управљања отпадом 

Регионална депонија 

Као што је већ напоменуто у поглављу 5.5, основу будућег концепта управљања отпадом у 
Расинском региону представља изградња регионалног центра за управљања отпадом, на 
локацији постојеће контролисане депоније "Срње" која се налази на око 6,5 км од Крушевца. 
Укупна површина комплекса регионалног центра је 37 ха, при чему тело депоније заузима 
површину од 20 ха.  

Прорачуном пројектованих количина отпада са проширењем обухвата за град Крушевац и 
општине Александровац, Брус, Блаце, Варварин и Ћићевац, дошло се до сазнања да 
потребна запремина депоније за период од 20 година износи 963.594 м3, укључујући 
додатак инертног материјала за прекривање. Очекује се да ће се на регионалну депонију у 
наредних 20 година одложити око 700.796 т отпада. 

 

Слика 5.12.  Планирани изглед и основне технолошке целине будућег регионалног 
центра за управљања отпадом 
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Према Уредби о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС“, број 92/10), на депонијама 
је забрањено одлагање: 

• течног отпада; 

• отпада који у депонијским условима може експлодирати, оксидисати, који је 
запаљив и који има остале карактеристике које га чине опасним у складу са 
посебним прописом којим се уређују категорије, испитивање и класификација 
отпада; 

• опасног медицинског и ветеринарског отпада који настаје у медицинским или 
ветеринарским установама, а који има својства инфективног у складу са посебним 
прописом; 

• отпадних батерија и акумулатора; 

• отпадних уља; 

• отпадних гума; 

• отпада од електричних и електронских производа; 

• отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу; 

• отпада који садржи ПЦБ; 

• отпадних возила; 

• термички необрађених отпадака који настају у установама у којима се обавља 
здравствена заштита; 

• боца под притиском; 

• одвојено сакупљених фракција отпада - секундарних сировина; 

• сваког другог отпада чије одлагање није дозвољено у складу са посебним 
прописом и који не задовољава критеријуме за прихватање отпада прописане овом 
уредбом. 

5.7 Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере 
за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама 

Мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен Планом 

На регионалну депонију допуштено је одлагање само неопасног отпада који је прописан у 
дозволи за одлагање отпада. Отпад прати документација. Отпад се проверава на три нивоа: 

• Визуелна инспекција отпада на улазу у депонију, као и на месту одлагања; 

• Верификација усаглашености отпада са описом из документације коју доставља 
власник; 

• Мерење и регистрација испоруке.  

Сваку испоруку прате следеће подаци који се уписују у регистар отпада сваког дана: 

• врста отпада; 

• карактеристике отпада; 

• тежина отпада; 

• порекло; 

• име и адреса фирме која је довезла отпад; 

• тачна локација на коју је отпад одложен на депонији. 

Свако илегално одлагање отпада који није на листи на депонију, или ван депоније, кажњиво 
је у складу са Законом о управљању отпадом.  

Опасан отпад се мора складиштити у складу са прописима и транспортовати до постројења 
за третман у другом региону или извозити на третман у иностранство. 
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Са посебним токовима отпада мора се поступати у складу са Законом о управљању 
отпадом и подзаконским прописима и мерама предвиђеним овим Планом. За поступање са 
отпадом супротно мерама које су предвиђене Планом, Законом о управљању отпадом су 
прописане казнене мере. Привредно друштво, предузеће или друго правно лице казниће 
се, ако: 

• на депонију прими отпад који не испуњава услове о одлагању отпада прописане 
дозволом или ако о одбијању прихватања не обавести надлежни орган;  

• складишти отпад на местима која нису технички опремљена за привремено чување 
отпада на локацији произвођача или власника отпада, у центрима за сакупљање, 
трансфер станицама и другим локацијама или по истеку прописаног рока за 
привремено складиштење;  

• третман отпада обавља супротно одредбама закона; 

• врши физичко-хемијски третман отпада супротно прописаним условима;  

• врши биолошки третман отпада супротно прописаним условима;  

• врши термички третман отпада супротно условима у дозволи;  

• врши одлагање отпада на локацији која не испуњава техничке, технолошке и друге 
прописане услове, односно супротно условима утврђеним у дозволи или без 
претходног третмана или одлаже опасан отпад заједно са другим врстама отпада;  

• приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, поновног 
искоришћења и одлагања опасан отпад не упакује и обележи на одговарајући 
начин;  

• меша различите категорије опасног отпада, осим у случају када је то дозвољено, 
одлаже опасан отпад без претходног третмана или врши разблаживање опасног 
отпада ради његовог испуштања у животну средину;  

• управља посебним токовима отпада супротно овом закону. 

 

Мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама 

Све количине неопасног отпада које настају у општини, а које нису предмет рециклаже или 
искоришћења, односно компостирања, морају бити одложене на регионалну депонију. 
Отпад у ванредним ситуацијама укључује отпад који може настати у непредвиђеним 
околностима, као што је отпад после олуја, поплава, пожара, великих саобраћајних удеса, 
али не представља отпад настао економским развојем, отпад од уклањања напуштених 
кућа и домаћинстава или других планираних активности. Уколико не постоји адекватан 
простор за одлагање отпада у ванредним ситуацијама, овакав отпад, након карактеризације 
и уз посебну дозволу, може бити одложен на регионалну депонију. 

Опасан отпад који може настати приликом хемијских удеса и сличних догађаја, предмет је 
посебних планова заштите од удеса, који су дужна да израде сва предузећа чија делатност 
представља ризик по здравље људи и животну средину. Опасан отпад се не може одлагати 
на регионалну депонију, која није предвиђена за одлагање опасног отпада. 
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5.8 Препоруке за санацију депонија-сметлишта 

Све постојеће депоније-сметлишта потребно је у што краћем року затворити и оградити. С 
обзиром да постојеће депоније-сметлишта нису санитарно уређене, нити су предузете мере 
заштите животне средине, неопходно је да се за сваку општинску депонију-сметлиште 
уради пројекат санације и рекултивације. Санација одлагалишта отпада треба да се 
спроводи у складу са усвојеним законима који су усаглашени са захтевима директива ЕУ. 
Садашње стање је следеће: 

• све локације су контролисана сметлишта без основних средстава за заштиту 
животне средине;  

• не врши се мерење отпада ни регистрација врсте и количине отпада; 

• постоје проблеми по животну средину у погледу пожара, процедних вода и 
непријатног мириса; 

• на депонијама-сметлиштима не постоји опрема за праћење загађења ваздуха и 
воде; 

• генерално, нису испуњени захтеви из прописа о заштити животне средине;  

• осим “званичних” депонија-сметлишта, постоји и већи број дивљих сметлишта. 
Велики део овог отпада заврши уз главне саобраћајнице и водотоке. 

Типични истражни радови на локацији за процену услова санације депонија-сметлишта 
обухватају следеће процесе: 

• евалуација постојећих података; 

• топографска мерења;  

• испитивање подземних вода; 

• мерење карактеристика процедних вода;  

• геотехничка истраживања (по потреби). 

Општина би требало да организује и спроведе поступну санацију и затварање, 
рекултивацију одлагалишта, односно санацију уз план наставка рада оних одлагалишта која 
су за то намењена.  

Редослед приоритета тек треба утврдити, а биће спроведени на начин који се покаже 
оптималним узимајући у обзир инжењерске, економске и еколошке прилике на локацијама 
тих депонија и у њиховој околини. 
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6 Финансијска анализа и процена трошкова 

Пословање ЈКП-а у области управљања комуналним отпадом је специфично, и директно 
одређено са два општа очекивања која локална управа односно оснивачи ЈКП-а постављају 
предузећу. Од предузећа се очекује да пружа одређене комуналне услуге (у овом случају 
услуге сакупљања и депоновање комуналног отпада) следећи основне тржишне принципе. 
Први међу њима би био да покрију све своје трошкове путем наплате потраживања за 
пружене услуге од корисника услуга. Са друге стране се генерално очекује да пруже те 
услуге свим члановима заједнице без обзирна на њихову спремности и способност да их 
плате. У Србији, комуналне услуге се традиционално сматрају „јавним добром“. 

Овај дуализам комерцијалних и јавних принципа у раду ЈКП-а одражава се на њихову 
финансијску ситуацију. Генерално, финансирање ЈКП је организовано на следећи начин: 

1. Оперативни трошкови (укључујући и амортизацију и остале трошкове везане за 
употребу основних средстава) су покривени наплаћивањем пружених услуга од 
стране корисника 

2. Инвестиције (капитални трошкови) су финансиране из локалних општинских 
буџета. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Наплата потраживања за услуге комуналног карактера је по правилу ниска и креће се у 
границама од 55 до 70% у многим општинама. У конкретном случају, наплата потраживања 
од стране ЈКП Варварин је нешто повољнија и износи између 70% и 80%. Најчешћи разлози 
за недовољан ниво наплате потраживања су: 

1. Друштвена питања: комуналне услуге се у Србији традиционално сматрају 
делом минимума животног стандарда и стога се карактеришу као „јавно добро“. 
Чињеница да су ЈКП власништво локалне управе и да се већина њихових 
управних одбора састоји од званичника локалне управе, објашњава недостатак 
воље да се наметну ригорозније мере грађанима који не измирују редовно своје 
обавезе за комуналне услуге. 

2. Политичка питања: повећање цена за комуналне услуге и наметање строгих 
мера да би се тај новац сакупио, генерално није популарна мера. Пошто су те 
одлуке у надлежности локалне управе, оне могу утицати на њихову популарност. 

3. Недостатак ефикасних инструмената за наметање обавезе измирења дугова: 
судови у Србији су генерално врло спори. С друге стране, дугови за неплаћене 
комуналне услуге (нарочито комунални отпад) врло су мали и врло чести су 
трошкови подизања оптужбе једнаки целом дугу. 

4. Слаб приоритет: услуге у вези са комуналним отпадом генерално су мањи део 
укупног пакета комуналних услуга које ЈКП пружа грађанима, тако да оне обично 
нису приоритетне када се ради о наплати потраживања. С друге стране, могући 
губици у вези са овим представљају релативно мали део укупних прихода и могу 
се покрити релативно лако приходима из других извора.  

6.1 Постојећа цена управљања отпадом и приступачност рачуна 

ЈКП Варварин има пун облигациони однос са корисницима услуга, тако да свим 
корисницима услуга управљања отпадом, ово предузеће на месечном нивоу издаје рачуне 
за извршену услугу. Висина цена комуналних услуга није у директној корелацији са 
дисциплином у плаћању рачуна и нивоом наплате, али када се говори о наплати, цене и 
политика цена као увек осетљиво питање, свакако су незаобилазна тема.  

Код управљања отпадом, сам облигациони однос са корисницима у односу на неке друге 
комуналне услуге попут водоснабдевања или даљинског грејања, утолико је 
компликованији што је ове услуге тешко прецизно измерити и лоцирати на кориснике. Какав 
год тарифни систем да се примени, јавиће се одређени ниво упросечавања или преливања 
трошкова са једне на другу групу корисника.  
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Код цена управљања отпадом, највећи проблем је ипак у томе што су оне недовољне да се 
из прихода покрију сви оправдани трошкови. Разлози за то су много више политичке него 
економске природе, али је чињеница да су просечне цене основних комуналних услуга у 
Србији осетно ниже не само у односу на развијеније државе, већ и у односу на из држава 
из ближег окружења. 

Табела 6.1 Постојећа цена управљања отпадом у општини 

Врста корисника услуга 
Јединица 

мере 
Цена (без ПДВ-а) 

Установе и јавна предузећа м2 5,66  

Домаћинства изван  насељеног места Варварин 
 по 

домаћинству 
250,00 

Домаћинства у Варварину м2 5,66 

Привреда и мала привреда м2 15,99 

 

У наредној табели на основу просечних износа месечног рачуна урађен је прерачун цене 
изражене по једној тони генерисаног комуналног отпада, као и провера приступачности 
цена мерена кроз учешће месечног рачуна за услугу управљања отпадом у просечној нето 
заради у општини Варварин. 

Табела 6.2 Цена по тони и приступачност цена 

Општина 
Еквивалентна 

цена по 1 
тони отпада 

Просечан 
месечни 

рачун 

Нето зарада у 
општини 

(Септембар 
2018) 

Приступачност 
рачуна 

(2:3) 

Варварин 32,26 € 2,83 € 292,02 € 0,97% 

 

Цена у општини Варварин је незнатно нижа у односу на просечну цену у Републици Србији 
(32,9 €). Просечни рачун за управљања отпадом у општини далеко је од горње границе 
приступачности која би, обзиром да се овде просечан рачун не пореди са укупним 
примањима домаћинства, већ са просечном нето зарадом, могла да иде и до 1,5%. 
Практично то значи да би издатак за становништво био приступачан, чак када би цене у 
просеку порасле и за више од 50%. Уместо садашњих 2,83 ЕУР просечан рачун би тада 
износио око 5 ЕУР  
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6.2 Финансијски показатељи на нивоу ЈКП „Варварин“ 

Званични финансијски показатељи на нивоу ЈКП „Варварин“, приказани су у наредној 
табели. 

Табела 6.3 Званични финансијски подаци на нивоу предузећа 

Година 2018. 2019. 2020. 

Укупна актива* 78.273 76.869 76.572 

Капитал* 26.878 26.909 25.872 

Обавезе* 51.395 49.960 50.664 

Укупни приходи* 88.398 90.850 87.618 

Нето резултат* 727 31 -1.036 

Број запослених 34 31 31 

Просецан број дана наплате 
потраживања 

55 51 40 

*у 000 динара 

6.3 Систем пружања услуге, фактурисање и наплата 

У ужем градском језгру недостаје довољан број контејнера за одлагање отпада. Прилог 
томе иде честа појава препуњености контејнера уз отворене поклопце на њима. Сходно 
томе простор око контејнера се редовно чисти и одржава. Пражњење судова за одлагање 
отпада се врши по унапред утврђеним рутама, тј. тачно се зна распоред из којих улица и у 
ком дану се одвози отпад. Дешава се да се руте прескачу, али само у случају застоја 
постојећег возила на терену, јер предузеће нема обезбеђено возило које би у оваквим 
случајевима могло бити као резерва.  

Поред недостатка информационог система, који не шаље одзивну поруку која се односи на 
могуће непрецизности или нетачности, тај недостатак се превазилази повременим 
усаглашавањем постојеће евиденције, тј. базе корисника са другим јавно доступним 
базама, као и повременим проверама на терену од стране запослених у ЈКП “Варварин”. 

Ценовник редовних услуга доноси Надзорни одбор, и примењује се од момента давања 
сагласности на редовни ценовник од стране оснивача. Утврђене цене за комуналну услугу 
“изношење и депоновање кућног и индрустријског смећа” познају две категорије и то градску 
и сеоску. Домаћинства се тарифирају по корисној површини и по домаћинству. Правна лица 
и предузетници се тарифирају по корисној површини и по паушално утврђеном износу за 
одређене категорије. Као и код већине комуналних предузећа, тарифа за грађане је нижа у 
односу на тарифе за привреду и другим правним лицима.  

Рачуни за комуналне услуге, углавном се уручују преко инкасаната. Корисници се 
обједињено задужују за све комуналне услуге које обавља ЈКП “Варварин”. Даје се 
могућност измиривања месечног рачуна на више начина и то преко банке и на шалтерима 
поште, на благајни предузећа, као и преко инкасаната. 

У књиговодственој евиденцији врши се аналитичко евидентирање потраживања од купаца 
као и аутоматско раскњижавање рачуна пре њиховог слања. Приликом штампе и доставе 
рачуна формира се јединствен позив на број уплате за комуналну услугу, тако да је могуће 
утврдити и измирење обавезе на време, тј. да ли су обавезе из одређеног периода плаћене 
у валути. Дешава се да корисници услуге уплате обавезу без поменутог позива на број. 
Степен наплате одређује се на основу задужења за захтевани период и свих уплата које су 
пристигле у истом периоду.  
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У складу са Законом о заштити потрошача, формирана је комисија за решавање 
рекламација. Рекламације је могуће доставити писаним и усменим путем, и свака од њих 
се евидентира. Рекламације није могуће доставити и електронским путем. Рекламације се 
највећим делом односе на извршење услуге. 

Нередовним платишама опомене се шаљу по потреби. Локална самоуправа како би се 
помогло социјално најугроженијим становницима, може да рамотри формирање комисије 
чији је задатак да направи одлуку и правилник о умањењу рачуна за комуналне услуге који 
би између осталог обухватио примаоце социјалне помоћи, пензионере са најнижим 
примањима, самохране родитеље и сличне категорије становништва. На овај начин 
субвенције које се дају из локалног буџета биле би намењене пре свега исплати дела 
трошкова комуналних услуга за социјално угрожене становнике. На опоменама се не 
исказују потенцијални трошкови извршења или парничења и износ камате. Увек постоји 
ризик застаревања дуга, међутим, предузеће индиректно опомиње своје дужнике 
исказивујући укупан дуг из ранијег периода на месечном рачуну. ЈКП “Варварин”има 
позитивно искуство са јавним извршитељима. 

Укупан број домаћинстава на општини Варварин којима се врши и фактурише услуга 
управљања комуналним отпадом  износи 4.022 корисника услуге. Број установа и других 
правних лица којима се врши комунална услуга је 112 корисника услуге. Број 
предузетничких радњи којима се пружа услуга је 134. Укупан број корисника којима се пружа 
и наплаћује комунална услуга на територији општине Варварин износи 4.268 корисника. 

 

Табела 6.4 Преглед остварених прихода по основу продаје услуге и потраживања по 
основу остварене услуге. 

Позиција 2018. 2019. 2020. 

Приходи по основу продаје услуге 12.135 16.331 18.693 

Потраживања по основу продаје услуге 3.561 3.606 3.774 

*у 000 динара 

 

Оно што је евидентно је да предузеће из године у годину бележи виши степен наплате, како 
код привреде тако и код становништва. Такође, уочљиво је да се број дана наплате 
потраживања од корисника услуге драстично смањује кроз године. Треба узети у обзир да 
предузеће степен наплате рачуна стављајући у однос фактурисано за дати период са свим 
уплатама из поменутом периода. 

Табела 6.5 Преглед остварених прихода и наплата потраживања од делатности 
управљања отпадом 

Група 
корисника 

2018. 2019. 2020. 

Фактурисано Наплаћено Фактурисано Наплаћено Фактурисано Наплаћено 

Домаћинства  9.027 6.377 13.208 10.302 15.171 12.108 

Правна лица 
и 
предузетници  

3.108 2,196 3.183 2.482 3.521 2.810 

*у 000 динара 
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6.4 Преглед инвестиционих улагања 

6.4.1 Инвестициона улагања на локалном нивоу 

Прелазак са сакупљања једног (мешаног тока) комуналног отпада, на сакупљање најмање 
2 различита тока, укључујући и одвојено сакупљање зеленог отпада, неће се одразити само 
на додатна финансијска улагања и набавку додатне опреме за сакупљање и превоз 
(канте/контејнери и возила), већ и прилагођавање са техничког, институционалног и 
административног аспекта будућег система управљања отпадом. У наредном делу 
представљене су детаљније информације о спецификацији и инвестицијама у опрему 
потребну за имплементацију предложеног концепта. 

Имајући у виду доступна финансијска средства, препорука је да приоритет у успостављању 
система примарне сепарације отпада у општини Варварин, у првој фази имају урбана и 
централна насеља у општини, односно она насеља у којима већ постоји добро организован 
систем сакупљања комуналног отпада и где се могу очекивати веће количине и квалитет 
издвојених рециклабилних компоненти у отпаду. Планиране инвестиције треба да буду 
усклађене са локалним условима и реалним могућностима за потпуну искоришћеност 
опреме, као и са могућностима локалне подршке у виду адекватног ко-финансирања и 
људских ресурса.  

Дефинисана опрема треба да омогући локалном ЈКП „Варварин“ да успостави систем 
примарне сепарације отпада и транспорт рециклабилног тока отпада из домаћинстава до 
(будућег) постројења за издвајање секундарних сировина у оквиру регионалног Центра за 
управљања отпадом у Крушевцу. Укупна вредност инвестиције за набавку наведене опреме 
процењена је на основу просечних цена за сличну опрему у Србији и износи 705.869 € 
(205.869 € за канте/контејнере и 500.000 € за возила за сакупљање и транспорт отпада). 

Такође, у регионалном концепту, предлаже се да центри за одвојено сакупљање 
рециклабилног и посебних токова отпада („рециклажна дворишта“) буду постављени у 
Граду Крушевцу и општинама Александровац, Брус, Блаце, Варварин и Ћићевац. За 
општину Варварин, предлаже се изградња 1 рециклажног дворишта са процењеним 
капиталним трошковима од око 100.000 €. 

Коначан преглед броја и карактеристика неопходне опреме и процењен буџет неопходан за 
увођење модела примарне сепарације у општини Варварин, приказан је у Табели 6.6. 

 

Табела 6.6 Процена инвестиционих трошкова за проширење обухвата и примарну 
сепарацију 

Опис опреме 
Количина 

(ком.) 
Јединичн
а цена (€) 

Укупно €) 

HDPE канте од 120 л за преостали отпад 3.619 18,7 67.675,30  

HDPE канте од 240 л за рециклабиле 4.619 24,2 111.779,80  

HDPE контејнери од 1,1 м3 за рециклабиле 77 223,85 17.236,45  

HDPE контејнери од 1,1 м3 за стакло 41 223,85 9.177,85  

Камион капацитета 16 м3 за преостали 
отпад 

1 175.000,00 
175.000,00  

Камион капацитета 10-12 м3 за преостали 
отпад 

1 150.000,00 
150.000,00  

Камион капацитета 16 м3 за рециклабиле и 
стакло 

1 175.000,00 
175.000,00  

Рециклажно двориште 1 100.000 100.000,00 

Укупно 805.869 € 
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Као што је раније наведено, део генерисаног биоразградивог отпада ће се третирати кроз 
акције кућног компостирања, где је потребно обезбедити компостере за најмање 20% 
индивидуалних домаћинстава, у циљу одвајања зеленог (баштенског) и кухињског отпада и 
произвиодње компоста у оквиру самих домаћинстава. Под претпоставком да ће 
општина/ЈКП "Варварин" бити задужени за набавку и дистрибуцију компостера, прорачун 
показује да укупна потребна улагања за набавку кућних компостера за 20% индивидуалних 
домаћинстава износе око 44.600 €. За одвојено сакупљање зеленог отпада из паркова и са 
јавних површина помоћу камиона отвореног типа са дизалицом, уз сакупљање зеленог 
отпада из домаћинстава са класичним камионима аутосмећарима са потисном плочом, 
потребна је додатна инвестиција од око 70.000 €. 

Табела 6.7 Процена инвестиционих трошкова за третман биоразградивог отпада у 
општини 

Ставка Укупно (€) 

Набавке потребног број компостера за индивидуална 
домаћинства  

44.600 

Опрема за сакупљање и транспорт зеленог отпада 70.000 

Укупно 114.600 € 

6.4.2 Инвестициона улагања на регионалном нивоу 

Како би се успешно реализовали стратешки циљеви на регионалном нивоу у задатим 
роковима, потребна су значајна инвестициона улагања. Поред проширења обухвата 
сакупљања и увођења примарне селекције отпада за сваку општину, неопходна су значајна 
инвестициона улагања на регионалном нивоу, која укључују трошкове изградње санитарне 
депоније, линије/постројења за сепарацију рециклабилног отпада, компостилишта и 
постројења за третман биоразградивог отпада на бази био-стабилизације у склопу 
регионалног центра. 

Укупни очекивани инвестициони трошкови у циљу успешног спровођења плана управљања 
отпадом на регионалном нивоу у оквиру расинског региона управљања отпадом, износиће 
најмање 18,4 милиона €. Преглед основних инвестиционих трошкова на нивоу региона 
приказан је у наредној табели, док су елементи који се односе на структуру и динамику 
улагања детаљно описани у Регионалном плану управљања отпадом за Расински регион, 
из 2020. године. 

 

Табела 6.8 Процена инвестиционих трошкова за изградњу постројења у Регионалном 
центру 

Ставка Укупно (€) 

Изградња санитарне депоније  10.500.000 

Линија за сепарацију рециклабилног отпада 400.000 

Компостилиште 1.490.000 

Постројење за третман биоразградивог отпада (на бази 
био-стабилизације) 

6.000.000 

Укупно 18.390.000 € 

Иако ће будући Центар за управљања отпадом у Крушевцу имати регионални карактер, 
инвестирање у његову изградњу ће се у највећој мери односити град Крушевац као центар 
региона. Ипак, за успешно спровођење плана за интегрално управљања комуналним 
отпадом на регионалном нивоу, сви финансијски и институционални аспекти, укључујући и 
одговорности свих учесника у регионалном систему управљања отпадом морају бити јасно 
дефинисани кроз међуопштински споразум.   
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6.5 Оперативни трошкови 

Оперативни трошкови одвојеног сакупљања, транспорта и третмана биоразградиве 
фракције из комуналног отпада углавном су већи од прихода, или у најбољем случају 
слични њима. Међутим, када се дода вредност ослобођеног простора на депонији и уколико 
се капитални инфраструктурни трошкови подрже уз помоћ националних фондова или 
међународним донацијама, онда одвојено сакупљање и третман биоразградивог отпада на 
локалном нивоу постаје одрживо. У будућности, финансијска одрживост ће се побољшати 
вероватном употребом одређених економских инструмената на националном нивоу, као 
што су увођење таксе на депоновање и локалних иницијатива попут шеме „плати-како-
бацаш“. 

Када је реч о оперативним трошковима, додатно оптерећење за ЈКП ће бити повезано са 
већим оперативним трошковима сакупљања и транспорта биоразградивог отпада (додатно 
трошкови горива, одржавања и трошкови радника). С обзиром на то да процес одвојеног 
сакупљања и третмана биоразградивог отпада представља додатни оперативни трошак, 
један од кључних задатака на нивоу ЈКП/општине/региона јесте да се обезбеди одрживо 
функционисање и финансирање будућег система, укључујући и планирање увећаних 
оперативних трошкова у будуће општинске буџете. У наредној табели, приказани су 
основни оперативни трошкови ЈКП „Варварин“ који ће се односити на будући концепт 
одвојеног сакупљања отпада на нивоу општине. Они укључују трошкове возила у које 
спадају плате нових радника-посаде, фиксни трошкови одржавања камиона са резервним 
деловима, осигурање возила као и процењену додатну потрошњу горива. 

Табела 6.9 Процена додатних оперативних трошкова за проширење обухвата и 
увођење концепта примарне сепарације 

Ставка Ком / € 

Потребан број нових (додатних) камиона 3 

Укупна инвестиција камиона (ЕУР) 500.000 

Укупан бр. потребних возача 3 

Укупан бр. потребних помоћних радника 6 

Бруто приход возача (ЕУР/мес) 600 

Бруто приход помоћних радника (ЕУР/мес) 485 

Просечна годишња километража коју направи један камион (*процена) 
(км/год) 

14.000 

Просечна потрошња горива камиона (л/км) 0,38 

Просечна цена дизел горива за камионе (ЕУР/л) 1,23 

Врста додатних оперативних трошкова Трошкови (ЕУР/год) 

1. Радници који раде на пословима сакупљања (камионима за 
сакупљање) 

56.520 

А. Бруто приход возача 21.600 

Б. Бруто приход помоћних радника на камиону 34.920 

2. Укупни трошкови горива за СВЕ КАМИОНЕ 19.631 

3. Укупни трошкови одржавања СВИХ КАМИОНА 10.000 

4. Трошкови осигурања 2.500 

5. Остали трошкови за све камионе/раднике (порези, казне, 
регистрација, технички, путарине…) 

12.500 

УКУПНО 1-5 101.151 
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Када је у питању цео регион и оперативни трошкови опреме и инфраструктуре, на основу 
Регионалног плана управљања отпадом, годишњи фиксни оперативни трошкови трансфер 
станица су процењени применом искуствених стопа док су варијабилни трошкови 
процењени у односу на количине отпада које дођу на ТС. Годишњи трошкови рециклажних 
дворишта су процењени применом искуствене стопе од 10 % на вредност инвестиција. 
Годишњи трошкови линије за сепарацију обухватају фиксне трошкове одржавања 
применом стопа од 0,5 % на грађевинске радове и 7 % на опрему и механизацију, трошкове 
зарада нових 5 радника и варијабилне трошкове (струја, вода, итд.) у вредности од 1,25 
евра по тони рециклабилног отпада које стигне на линију. Годишњи трошкови компостане 
укључују трошкове одржавања опреме која ће се користити за процес компостирања, 
трошкове запослених, који ће водити операцију као и трошкове едукације и маркетиншких 
активности. Најзад, трошкови одржавања постројења за биоразградиви отпад су 
процењени на износ од 8% од вредности инвестиција. Додатни трошкови амортизације су 
рачунати на поједине инвестиционе ставке у складу са веком трајања поједине опреме 
односно објекта. Детаљнији опис оперативних трошкова на нивоу региона, описан је у 
Регионалном Плану управљања отпадом. 
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7 Социо-економски аспекти 

Социо-економски аспект првенствено подразумева подизање  свести јавности и измену 
културних образаца и навика становништва ради промене ставова у вези са отпадом код 
самих грађана. Поред тога, социо-економски аспекти подразумевају укључивање грађана и 
других актера у селекцију и прикупљање отпада као и обезбеђивање партиципације и 
укључивање свих релевантних и заинтересованих актера. Све ово се ради с циљем 
планирања мера у складу са стварним потребама али и како би се избегли отпори приликом 
увођења новина и тиме омогућила пуна реализација и достизање циљева. Приликом 
планирања и спровођења мера неопходно је водити рачуна о друштвено условљеним 
карактеристикама начина живота грађана и грађанки, социо-економским индикаторима, 
начинима задовољавања потреба као и о начину расподеле друштвене моћи и утицаја. 

Анализирање предвиђених мера и активности се врши са становишта ефеката које ће 
имати на животе становника, посебно водећи рачуна о оним у неповољнијем положају као 
што су националне мањине, посебно Роми,  жене, особе са инвалидитетом,  као и 
становништво из руралних подручја. Неповољнији друштвени положај подразумева веће 
сиромаштво или већу изложеност ризику од сиромаштва, мање учешће на тржишту рада, 
као и мање учешће у процесима доношења одлука. Управо због оваквих специфичности 
положаја одређених група изграђен је међународни и домаћи нормативни оквир који 
прописује примену афирмативних мера и увођење механизама којима ће целокупно 
становништво имати користи од развоја, али и који ће допринети транспарентности јавних 
политика у пуној мери. Овај аспект подразумева укључивање и сарадњу различитих 
заинтересованих актера који се могу класификовати у примарне кориснике - становништво 
које прима услуге и секунадарне кориснике - локалне самоуправе и друге институције, 
предузећа и невладине организације. Само укључивање подразумева учешће 
заинтересованих актера у дијалозима и процесима доношења одлука. Инфраструктурни, 
економски и институционални аспекти унапређења система управљања отпадом неће дати 
очекиване резултате без подизања нивоа еколошке свести грађана у региону. Такође, 
приликом припреме мера и активности неопходно је осигурати везу са другим локалним 
стратешким плановима (на пример, Локални акциони план за родну равноправност, 
годишњи локални акциони план запошљавања, Локални акциони план за инклузију Рома, 
Стратегија одрживог развоја).    

7.1 Развијање свести јавности о управљању отпадом 

Успостављање одрживог система управљања отпадом није могуће без изградње 
адекватног става становништва и високог нивоа еколошке свести друштва. Без прихватања, 
разумевања, воље, интереса, свести и признавања користи и одговорности различитих 
актера и јавности уопште, није могућа ефикасна имплементација политике адекватног 
управљања отпадом нити остварење одрживог развоја система управљања отпадом. 

Од нивоа еколошке свести грађана региона, у крајњој линији, зависиће успех спровођења 
Локалног плана управљања отпадом и одрживост резултата који се његовим спровођењем 
желе постићи. Без унапређења нивоа еколошке свести грађана у општини вероватно је да 
инфраструктурни, економски и институционални аспекти унапређења система управљања 
отпадом неће дати очекиване резултате, нарочито посматрајући њихов дугорочни утицај. 

Ефикасна имплементација политике адекватног управљања отпадом као ни остварење 
одрживог система управљања отпадом није могуће успоставити без високог нивоа 
еколошке свести становништва и без изградње адекватног става целокупног друштва. 
Унапређење нивоа  свести јавности подразумева усвајање адекватног обрасца понашања 
на нивоу појединца који доводи до смањења настајања отпада, подстиче поновну употребу 
отпада, куповину производа направљених од рециклабилних материјала, раздвајање 
отпада за рециклажу и у крајњој линији адекватно и савесно одлагање отпада. 
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Циљне групе на које нарочито треба да се усмери пажња су: 

• запослени у општинским јавним комуналним предузећима, сви запослени који раде 
на пословима управљања отпадом и запослени у месним заједницама, 

• женска популација, 

• Роми И Ромкиње, пре свега неформални сакупљачи секундарних сировина, 

• деца, ученици, васпитачи и образовни кадар у предшколским и школским 
установама. 

7.1.1 Измене културних образаца и навика становништва 

Успешност спровођења одрживог управљања отпадом зависи од нивоа еколошке свести 
грађана те је стога неопходно креирати програме развоја свести јавности и контунуално их 
спроводити. Програм развоја  свести јавности би требао да садржи информативни део, 
информативно-едукативну кампању и на самом крају кампању едукације грађана, све са 
циљем измене ставова и навика грађана у вези са отпадом и о њиховим правима и 
обавезама. 

 

Информативни део 

Почетни део је прикупљање података о свакодневним рутинама и навикама грађанки и 
грађана о управљању отпадом, као и подаци о степену информисаности о фунционисању 
система управљања отпадом и доступним комуналним услугама на територији општине.  

Информативни део програма је оријентисан на упознавање јавности и циљних група 
обухваћених овим планом са предусловима управљања отпадом на нивоу општине 
Варварин. Информације би требало континуално доставЉати грађанима коришћењем 
различитих средстава и канала комуникације. Неки од њих подразумевају припрему и 
штампу различитих информативних летака који грађанима могу бити дистрибуирани уз 
рачуне за комуналне услуге, затим штампање новинских подлистака у оквиру локалних 
штампаних медија, штампање информативних постера и слично, али и организовањем 
јавних догађаја као на пример информативних трибина, радионица и скупова у месним 
заједницама. 

Информациони део програма треба да се односи на: 

• основне појмове о управљању и токовима отпада; 

• информације о ризицима и опасностима по здравље људи, посебно осетљивих 
група,  због неадекватног управљања отпадом (сметлишта, процедне воде, 
паљење депоније...); 

• важност правилног сакупљања и одлагања отпада И улога појединца у процесу; 

• важност концепта минимизације отпада; 

• опасан отпад са посебним освртом на опасан отпад из домаћинства; 

• улогу органа власти на свим нивоима у управљању; 

• процес и трошкове сакупљања, транспорта и одлагања отпада; 

• назнаке о значају програма како би грађани били мотивисани на учешће. 

Програм развоја  свести јавности кроз информативно-едукативну кампању поред слања 
информација има за циЉ и образовање и едукацију различитих циЉних група у вези са 
управљањам отпадом. Слањем информација и порука грађани и јавност се едукују, а 
нарочито припадници појединачних циЉних група. При организовању едукација, 
едукативних кампања и дистрибуције информативног материјала потребно је водити 
рачуна о различитим категоријама становништва и учинити информације свима доступним 
И прилагођеним различитим категоријама становништва (на пример, посебни материјали И 
визуелна решења за децу, кориситити Брајево писмо за слепе особе).  
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Информативно-едукативна кампања 

Информативно-едукативна кампања, поред слања информација има за циљ и образовање 
и едукацију различитих циљних група у ланцу управљања отпадом. Кампање ове врсте, 
слањем информација и порука, едукују грађане и јавност, генерално, или припаднике 
појединачних циљних група као што су сеоска домаћинства, привредници-е, 
пољопривредници, деца, омладина, женска популација и слично. Поруке које се овим путем 
шаљу грађанима или појединачним циљним групама у крајњој линији имају за циљ 
унапређење еколошке свести друштва и промену постојећих образаца понашања, а 
појединачно се могу бавити или једним аспектом управљања отпадом (одлагање, 
сакупљање, рециклажа, поновна употреба и слично) или подстицати правилно руковање 
различитим врстама отпада (рециклабилни отпад, опасан отпад, посебни токови отпада и 
слично). 

Да би грађани и грађанке могли да се изјасне и у потпуности укЉуче у планирање промена 
и процеса, важно је представити им промене на један од следећих начина:  

• сарадњом са локалним медијима (контакт емисије, спотовина локалним 
телевизијским станицама, џинглови на локалним радио станицама, објавЉивање 
чланака у локалним новинама, медијски догађаји), 

• организовањем информативне кампање од врата до врата у којима ће грађанима 
бити представЉени процеси, кЉучне промене, али и постојеће комуналне услуге 
а уједно ће бити испитане и њихове потребе и преференције у вези са 
прикупЉањем отпада и услугама комуналног предузећа и других институција, 

• предавања, радионице, изложбе, едукативне посете (нпр. депонијама, 
рециклажним постројењима, компостанама). 

Поред тога што сама кампања треба да буде интензивна, провокативна и ефикасна, поруке 
које се њом преносе морају бити јасне, а методе спровођења прихватљиве у јавности, тј. 
кампања треба да стекне поверење становништва. 

 

Едукација становништва 

Едукација становништва се нарочито усмерава на појединачне циљне групе на следећи 
начин: 

• Едукација запослених у јавним комуналним предузећима се може спровести путем 
стручних предавања, обука и курсева, посебно организованих за појединачна 
предузећа и општине или заједнички организованих за цео округ. Такође, веома је 
значајно организовати међусобне размене искустава запослених у комуналним 
предузећима. Приликом организације активности, непходно је да едукација буде 
прилагођења потребама запослених, усклађени са потребама радног места. 
Неопходно је обезбедити учешће жена запослених у сектору. 

• Грађани могу бити едуковани организацијом различитих трибина, радионица и 
зборова у месним заједницама. У зависности од самог програма и потреба циљних 
група, едукација може да покрива различите теме; практични савети о управљању 
отпадом у домаћинству, информације о различитим ознакама на паковању 
производа које свакодневно купују, предавања о здратсвеним ризицима, заштити 
животне средине и потенцијалима циркуларне економије.    

• Посебно је важна едукација зенске популације јер су жене доминантно задужене 
за бригу о домаћинству, па су самим тим задужене за прикупљање и селекцију 
отпада у  домаћинству. Такође, оне су главни агенси социјализације деце и тиме 
могу да буду кључни фактори при адекватном управљању отпадом, 

• Едукација деце и васпитно-образовног кадра може се организовати путем 
радионица у обдаништима и школама, организацијама школа у природи или 
организацијом еколошких секција за све школе у региону. 
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Носиоци активности на развоју јавне свести о управЉању отпадом су локалне самоуправе, 
јавна комунална предузећа, градске и општинских управа које имају локалне канцеларије 
за економски развој и одеЉења за заштиту животне средине, као и инспекцијске службе. У 
циЉу адекватне и ефикасне улоге надлежних комуналних предузећа у процесу унапређења 
јавне свести неопходно је отварање специјализованих одеЉења или канцеларија у оквиру 
комуналних предузећа која би имала информативну и едукативну улогу. Такође, 
инспекцијске службе поред контроле и надзора требало би да се ослањају и на развој 
саветодавне улоге. 

У циЉу развоја свести јавности потребно је подстицати сарадњу и изградњу партнерства 
између јавног, цивилног и привредног сектора. У процесу унапређења јавне свести веома 
важну улогу имају организације цивилног друштва које се баве питањима заштите животне 
средине али И питањима инклузије Рома и Ромкиња и питањима родне равноправности. 
Такође, локалне самоуправе и јавна предузећа морају градити партнерства са локалном 
привредом И образовним институцијама. 

Промена навика становништва 

Потребно је радити на измени ставова грађана о отпаду, информисање о њиховим правима 
и обавезама, са циљем измене културних образаца генератора отпада.  

При организовању едукација, едукативних кампања и дистрибуције информативног 
материјала потребно је водити рачуна о различитим категоријама становништва и учинити 
информације свима доступним.  

• Потребно је информативни материјал прилагодити и неписменим категоријама 
становништва;  

• Материал прилагодити особама са инвалидитетом (пр. брајево писмо за слепе 
особе) 

• Жене су главни агенси социјализације деце и тиме могу да буду кључни фактори 
измене ставова и понашања у вези са отпадом, стога је кампање И едукације 
неопходно прилагодити женама кроз визуелни аспект, начин дистрибуције 
материјала , али и време И место организовања активности. 

• Укључити школе и друге институције на локалном нивоу. 

• Носиоци активности су локална самоуправа, јавна предузећа у сарадњи са 
локалним медијима и другим организацијама.  

7.2 Учешће јавности 

Учешће јавности у процесе одлучивања о питањима од значаја за њихову животну средину 
представЉа законску обавезу јединица локалне самоуправе.  

7.2.1 Доношење одлука и планирање мера 

Укључење јавности у процесе одлучивања о питањима која су значајна за њихову животну 
средину представља законску обавезу јединица локалне самоуправе. Будући да уређење 
области управљања отпадом утиче на све грађане локалне заједнице од изузетне је 
важности обезбедити да сви грађани буду адекватно информисани о доношењу кључних 
одлука у овој области. Поред тога, грађанима се мора омогућити и да дају свој допринос 
овом процесу путем подношења конкретних предлога, коментара, допуна и измена кључних 
одлука које се односе на управљања отпадом. 

Процес израде Локалног плана управљања отпадом јесте прилика када грађани морају бити 
укључени у систем одлучивања, будући да се самим Локалним планом утврђују најбитнији 
правци развоја области управљања отпадом и доносе кључне одлуке везане за регион 
управљања отпадом. 
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Обезбеђење учешћа јавности у самом планирању, доприноси и самом поступку реализације 
Локалног плана. Такође, укључивање грађана у процес одлучивања о питањима 
управљања отпадом и у њихово решавање утиче и на подизање нивоа знања и свести 
јавности о питањима управљања отпадом. Кроз планирање учешћа јавности, могуће је већ 
на самом почетку остварити укључење заинтересованих страна (група које имају интерес 
за квалитет, дистрибуцију и одрживо обезбеђивање и коришћење локалних услуга) у процес 
управљања отпадом.  

Транспарентност самог Локалног плана управљања отпадом веома је значајна како са 
аспекта укључења грађана у систем доношења одлука тако и са аспекта доприноса 
ефикаснијем спровођењу Локалног плана и његовој одрживости. Након израде, Локални 
план управљања отпадом мора бити стављен на јавни увид грађанима општине Варварин. 
Јавни увид би требало организовати у локалној самоуправи. 

За успешну реализацију активности предвиђених Локалним планом неопходно је укључити 
грађане у систем доношења одлука и на локалном нивоу, а нарочито кроз различите 
кампање, обуке, акције и активности која имају за циљ унапређење нивоа еколошке свести.  

Да би грађани  могли да се изјасне и у потпуности укључе у планирање промена и процеса, 
важно је представити им процес на један од следећих начина: 

• посредством медија, 

• организовањем информативне кампање од врата до врата у којима ће грађанима 
бити представљен процес, кључне промене, а уједно ће бити испитане и њихове 
потребе ипреференције у вези са прикупљањем отпада и услугама комуналног 
предузећа и других институција, 

• организовањем састанка у месним заједницама са становништвом, кроз јавну 
расправу и представљање нацрта плана  

• организовањем састанака  у сарадњи са  приватним сектором и- удружењима 
грађана. 

Такође је потребно размотрити последице система примарне сепарације отпада на грађане  
који остварују профит од неформалног прикупљања секундарних сировина. Неформални 
сакупљачи отпада, односно сакупљачи секундарних сировина живе испод доње границе 
сиромаштва, без социјалне и здравствене заштите, раде у нехигијенским условима, 
безадекватне опреме и заштите. Променама које су предвиђене њима ће бити онемогућен 
или отежан приступ ресурсима. Потребно је њихово укључивање у ове процесе - 
прикупљања селектованог отпада, селекција отпада, опасног, кабастог отпада, транспорт и 
селекцију на извору настанка или на местима прикупљања. Национална Стратегија за 
социјално укључивање Рома и Ромкиња предвиђа следећу меру: Подстицати локалне 
самоуправе да уреде питање управљања отпадом: израда локалних планова управљања 
отпадом којима се предвиђа укључивање индивидуалних сакупљача секундарних сировина 
у легалне токове управљања отпадом. 

7.2.2 Укључивање грађана у измењен процес прикупљања, селекције и транспорта 
отпада 

Неопходно је укључити грађане у прикупљање и селекцију отпада, како отпада из 
домаћинства тако и других врста отпада, чишћење јавних простора и друге активности. 
Осим тога, потребно је обезбедити подршку приликом увођења промена и нових процеса, 
што је могуће једино уз потпуно информисање грађана и учешће у процесу планирања и 
доношења одлука. 

Становништво мора бити обучено и информисано о процедурама одвајања отпада на 
извору настанка, како би селекцију отпада извршили на адекватан начин и како би се 
спречили евентуални ризици по здравЉе људи. Предложити могућности за периодично 
прикупљање чрвстог отпада из домаћинстава и других рециклажних сировина од врата до 
врата, као и могућности наплате комуналних услуга од врата до врата.   
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Приликом организовања кампања и интервијуисања грађана неопходно је укључити жене 
као циљну групу и омогућити да оне изнесу своје мишљење и потребе јер су оне доминантно 
задужене за бригу о домаћинству, па су самим тим задужене за прикупљање, селекцију и 
одношење отпада из домаћинства. Стога је потребно укључити првенствено жене у обуке 
које се односе на генерисање отпада, његову селекцију и одлагање. 

Неопходно је организовати консултације у вези са примарном селекцијом отпада око 
могућности укључивања грађана у прикупљање и самоприкупљање отпада у сарадњи са 
невладиним организацијама. Поред тога, потребно је и предложити могућности за 
периодично прикупљање чрвстог отпада из домаћинстава и других рециклажних сировина 
од врата до врата, као и могућности наплате комуналних услуга од врата до врата. 

Жене из руралних подручја такође треба да буду укључене у све мере и активности које се 
спроводе и поребно је унапреди инфраструктуру у руралним подручјима како би се 
побољшали услови живота грађана. 

Потребно је напоменути и следеће: 

• цивилни сектор није довољно развијен и нема капацитете; 

• мала и средња предузећа су слабо развијена, а оних која се баве делатностима 
везаним за отпад готово да и нема; 

• у општини постоје насеља, најчешће ромска, која су нехигијенска. 

7.3 Запошљавање и самозапошљавање 

Неке од могућих опција побољшања запослености су следеће: 

• Неопходно је укључити неформалне сакупљаче отпада у активности управљања 
отпадом. Запошљавање неформалних сакупљача отпада подразумевало би 
подстицајне мере у сарадњи са националним и локалним институцијама које се 
баве запошљавањем рањивих група и спроводе програме за самозапошљавање и 
запошљавање уопште. Легализовање рада неформално запослених Рома и 
Ромкиња, а посебно индивидуалних сакупљача секундарних сировина, и њихово 
увођење у систем управљања отпадом на нивоу локалних самоуправа је обавеза 
која простиче из Националне стратегије за укључивање Рома и Ромкиња у РС, 

• Ради адекватног прилагођавања променама неопходна је оганизација обука за 
новозапослене или постојеће запослене у комуналним предузећима. Неопходно је 
обезбедити учешће жена у овим обукама. 

• При редукцији предузећа или евентуалној приватизацији делатности потребно је 
проценити последнице које ово може да има на жене и друге групе у неповољнијем 
положају (пре свега Роме и Ромкиње), и благовремено припремити мере подршке 
и обезбедити финасијска средства за спровођење. Услед измене делатности 
отварају се могућности за нова мала и средња предузећа. Потребно је омогућити 
женама власницама предузећа да имају једнаке услове за улагања и створити 
могућности да се у области предузетништва омогуће подстицајне мере за 
оснивање предузећа од стране жена. Врло је важно информисање и мотивисање 
женада се уоште баве предузетништвом у овој области. Исто тако, потребно је 
омогућити да женама буду доступне обуке и информације и финансијски 
подстицаји. 

  



78 

 

7.4 Финансијске могућности општине и становништва 

Према Републичком заводу за статистику, приходи на територији општине Варварин су дати 
у следећој табели. 

Табела 7.1 Приходи у општини Варварин за 2018. годину изражени у еурима 

Просечна месечна нето зарада 292,02 

Просечни месечни рачун за отпад по 
домаћинству 

2,83 

Удео рачуна за отпад у приходима домаћинства 0,97 % 

На основу просечног месечног нето прихода по запосленом и просечног месечног рачуна 
за отпад по домаћинству, удео рачуна за отпад у односу на просечну нето зараду у општини 
Варварин је 0,97 %.
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8 Акциони план и динамика спровођења дефинисаних активности 

Табела 8.1 Акциони план спровођења најважнијих активности дефинисаних локалним планом управљања отпадом 

Циљ Мере и активности Надлежности 
Временски период 

1. год 2. год 3. год 4. год 5. год 

Проширење и јачање 
административних 

капацитета на нивоу 
општине у области 

управљања отпадом 

Јачање административних капацитета на 
нивоу општине, посебно органа задужених 
за планирање, издавање дозвола, контролу 
и праћење 

Општина/Одељења задужена 
за економски развој и 
инспекцијски надзор  

                    

Јачање административних капацитета за 
ефикасније спровођење прописа у области 
заштите животне средине у општини 

Општина/Одељење задужено 
за послове заштите животне 

средине/инспектор за зжс 

                    

Унапређење система 
сакупљања отпада, 

успостављање система 
одвојеног сакупљања, 
поновног искоришћења 

и рециклаже отпада, 

успостављање система 
сакупљања опасног 

отпада 

Набавка канти/контејнера и возила за 
проширење обухвата сакупљања и увођења 
примарне сепарације отпада 

Општина/ЈКП 
                    

Имплементација система примарне 
сепарације рециклабилног и биоразградивог 
тока отпада (спровођење система примарне 
сепарације) 

Општина/ЈКП 

                    

Оптимизација постојећег система 
транспорта отпада и локација за 
постављање контејнера у свим насељима у 
општини 

Општина/ЈКП 

                    

Успостављање система одвојеног 
сакупљања опасног отпада из 
домаћинстава 

Општина/ЈКП/Инспекцијске 
службе и сл 

                    

Повећање ефикасности издвајања 
секундарних сировина и биоразградивог 
отпада у односу на укупно генерисану 
количину 

Општина/ЈКП/Инспекцијске 
службе и сл 

                    

Имплементација кућног компостирања на 
територији целе општине 

ЈКП 
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Израда пројектно - 
техничке документације 

и изградња 
инфраструктурних 

објеката за управљања 
отпадом 

Израда неопходне пројектно - техничке 
документације за планиране 
инфраструктурне објекте на територије 
општине (рециклажно двориште) 

Општина/ЈКП 

                    

Изградња рециклажног дворишта за 
одвојено сакупљање рециклабилног отпада 
и посебних (опасних) токова отпада из 
домаћинстава 

Општина/ЈКП 

                    

Обезбедити приступ услугама (рециклажно 
двориште) најосетљивијим групама 
становништва  

Општина, ЈКП,  
                    

Санација и затварање постојеће главне 
(контролисане) и преосталих (дивљих) 
депонија на територији општине* 

Општина/ЈКП 
                   * 

 
Обука за запослене и новозапослене на 
пословима управљања отпадом  

ЈКП 
                    

 
Успостављање посебне службе за 
информисање и сарадњу са грађанима  

ЈКП 
                    

 
Организована јавна расправа и јавни увид у 
планове за инфраструктурне објекте   

Општина-ЈКП 
                    

Унапређење нивоа 
информисања 

становништва о значају 
адекватног управљања 

отпадом 

Спровођење кампање о значају примарне 
сепарације и рециклаже отпада 

Општина/ЈКП 
                    

Развијање свести о потреби правилног 
поступања са отпадом (пре свега код жена, 
деце и омладине) 

Општина/ЈКП                     

Развијање свести о кућном компостирању у 
индивидуалним домаћинствима 

ЈКП/Општина 
                    

Правовремено и стално информисање 
грађана о новим услугама у области 
управљања отпадом и унапређење 

сарадње са медијима 

Општина/ЈКП 

                    

Спровођење едукативних радионица и 
семинара за жене о различитим 

могућностима предузетништва у области 
рециклаже отпада и примене циркуларне 

економије и оглашавање путем друштвених 
мрежа, организацијом инфо-пултева, 

анкета и путем медија 

Општина/ЈКП 
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