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1. Скупштина општине Аранђеловац усваја Локални план управљања отпадом општине Аранђеловац
(2012 – 2022), у тексту који је прилог ове Одлуке.
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Радна група
Радна група је имала задатак да на основу затеченог чињеничног стања на терену, расположиве документације и
доступних података, а у складу са Законом о управљању отпадом ( “Службени гласник РС”, број 36/09 ) припреми предлог
Плана управљања отпадом за подручје општине Аранђеловац за период од 2012-2022. године.
Чланови радне групе:
- Оливера Перишић –

Кординатор израде ЛПУО, члан општинског већа задужен за
заштиту животне средине;

- Вахид Ибруљ –

Струковни аналитичар заштите животне средине- Ј.К.П.
„ Зеленило Аранђеловац“.

- Горан Драгојевић –

дипломирани економиста, помоћник директора Ј.К.П.
„Букуља“ Аранђеловац;

- мр Љиљана Плећевић – професор – ВТШСС-Аранђеловац;
- Весна Алексић –

Дипломирани биолог- Одељење за инспекцијске послове;

- Зоран Поповић –

Струковни аналитичар заштите животне средине,Одељење за
имовинске односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено –
комуналне послове - Сектор за грађевинарство и животну
средину општине Аранђеловац;

- Јелена Реџић –

Инжењер заштите животне и радне средине;

- Зоран Радошевић –

дипл. Инг. Грађевине- Ј.П. за планирање и изградњу општине
Аранђеловац.

Израду Локалног плана управљања отпадом у општини Аранђеловац помогли:
· Општинска управа - Одељење за имовинске односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне
послове - Сектор за грађевинарство и животну средину општине Аранђеловац.
· Одељење за инспекцијске послове општине Аранђеловац;
· Јавно Комунално Предузеће „Букуља“;
· Јавно Комунално Предузеће „Зеленило Аранђеловац“;
· Ј.П. за планирање и изградњу – Аранђеловац;
· Републичка инспекција за заштиту животне средине;
· Еколошки савез Аранђеловац;
Захваљујемо се на корисним саветима и сугестијама.
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УВОД
Управљање отпадом на територији општине Аранђеловац није адекватно решено. Систем интегралног
управљања отпадом у општини није успостављен, па је неопходно утврдити приоритете и механизме решавања
постојећег стања који ће, дугорочно посматрано, омогућити приближавање општине Аранђеловац европским
стандардима, који се односе на поступање са отпадом. Неадекватан однос између производње и потрошње,
неконтролисана и нерационална потрошња природних ресурса условили су генерисање, огромних, све већих количина
отпада. На територији општине Аранђеловац, одлагање отпада се врши на градској депонији „ Цинцарска коса “ у селу
Мисача, удаљеном око 6 км од града. Селекција и третман отпада скоро и да се не врши, а и рециклажа је веома мало
заступљена. Наведено стање проузрокује штетан утицај на здравље људи и животну средину, као и нерационалан однос
према материјалним и енергетским вредностима отпада. Правилан однос према искоришћавању отпада као ресурса у
сваком случају може допринети економском развитку општине, бољем запошљавању и општој добробити друштва.
Сагледавајући проблематику везану за управљање отпадом, као и обавезе нашег друштва у приближавању ЕУ, донета је
одлука да се приступи изради Локалног плана управљања отпадом на територији општине Аранђеловац.
План управљања отпадом представља само један, али веома значајан, сегмент у модернизацији и успостављању
савремених принципа комуналних делатности на локалном нивоу.
Плана управљања комуналним чврстим отпадом има следећи циљ:
· Планирање руковања отпадом на начин који ће обезбедити потпуно поштовање техничких планова, а у складу са
законодавним, институционалним, организационим и финансијским оквирима;
· Процену садашњег стања кроз сагледавање количина и врста чврстог отпада;
· Обухватити што већи проценат популације системом управљања отпадом, имајућу и виду да у овом тренутку
значајана територија руралних предела општине није обухваћена ефикасним сакупљанем отпада;
· Чишћење дивљих депонија и санацију постојеће градске депоније, до истека периода њене експлоатације;
· Сагледавање могућности минимизације и сепарације чврстог отпада, са акцентом на примарну сепарацију на
месту генерисања отпада;
· Обезбеђење финансијских средстава увођењем приватног сектора у систем управљања отпадом;
· Сагледавање и изналажење других могућности који би унапредили систем управљања чврстим отпадом и
довели до рационалнијег коришћења чврстог отпада као ресурса.
Локални план управљања отпадом општине Аранђеловац рађен је у складу са основним принципима управљања
отпадом.
Основни принципи управљања отпадом:
1. Принцип одрживог развоја
2. Принцип близине и регионални приступ управљању отпадом
3. Принцип хијерархије управљања отпадом
4. Принцип предострожности
5. Принцип загађивач плаћа
6. Принцип примене најпрактичнијих опција за животну средину
7. Принцип одговорности произвођача
1) Принцип одрживог развоја
Подразумева нови друштвени однос према животној средини, простору и природним ресурсима, са пуном
свешћу постојања одговорности пред будућим генерацијама. Одрживи развој се може дефинисати као усклађен систем
техничко-технолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју, који се постиже прилагођавањем
динамике економског развоја и динамике људских делатности са динамиком животне средине. Наведене активности
имају за циљ обезбеђење економског просперитета уз заустављање даље деградације животне средине.
Одрживо управљање отпадом се може означити као смањење количине отпада уз ефикасније искоришћење као
ресурса и поступање са отпадом на начин који доприноси очувању здравља људи, животне средине и остварењу циљева
одрживог развоја.
2) Принцип близине и регионалног приступа управљању отпадом
Отпад се третира или одлаже што је могуће ближе месту његовог настајања, односно у региону у којем је
произведен да би се у току транспорта отпада избегле нежељене последице на животну средину. Избор локације
постројења за третман или одлагање отпада врши се у зависности од локалних услова и околности, врсте отпада, његове
запремине, начина транспорта и одлагања, економске оправданости, као и од могућег утицаја на животну средину.
Регионално управљање отпадом обезбеђује се развојем и применом регионалних стратешких планова заснованих на
европском законодавству и националној политици.
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3) Принцип хијерархије управљања отпадом
Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у пракси управљања отпадом:
- превенција стварања 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 или спаљивање без искоришћења енергије, ако не постоји друго одговарајуће
решење.
4) Принцип предострожности који значи да “уколико постоји могућност озбиљне или неповратне штете,
недостатак пуне научне поузданости не може бити разлог за не предузимање мера за спречавање деградације животне
средине”.
5) Принцип загађивач плаћа који подразумева обавезу загађивача да сноси пуне трошкове последица својих
акција, што значи да у цени производа морају бити укључени и потенцијални трошкови третмана и одлагања отпада.
6) Принцип избора најоптималније опције за животну средину.- Избор најоптималнијеопције за животну
средину је систематски и консултативни процес доношења одлука који обухвата заштиту и очување животне средине.
Примена избора најоптималније опције за животну средину установљава, за дате циљеве и околности, опцију или
комбинацију опција која даје највећу добит или најмању штету за животну средину у целини, уз прихватљиве трошкове и
профитабилност, како дугорочно, тако и краткорочно.
7) Принцип одговорности произвођача значи да произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа
који утичу на пораст количине отпада, треба да сносе колективну одговорност за настали отпад. Значење речи произвођач
у овом контексту је много шире од уобичајеног. Разматрајући животни век производа, није само произвођач онај који
утиче на стварање отпада, већ и остали у том ланцу имају велику улогу. Међутим, произвођач је сигурно најзначајнији,
обзиром на то да утиче на састав и особине производа. Овај принцип указује да произвођачи отпада треба да утичу на:
смањење генерисања отпада, развој производа који су рециклабилни и развој тржишта за поновно коришћење и
рециклажу њихових производа.
Интегрално управљање отпадом у општини подразумева комплементарну употребу различитих поступака у
циљу безбедног и ефективног руковања комуналним отпадом од момента настајања, сакупљања, транспорта, издвајањаселекције корисних компоненти, рециклаже, до коначног одлагања.
Управљање чврстим отпадом у општинама у Републици Србији подразумева интегрални приступ који:
· укључује управљање отпадом, пре свега, насталог у домаћинствима;
· гарантује да се третира отпад из свих насеља целе општине;
· гарантује да ће сви отпадни токови бити разматрани заједно;
· подразумева увођење хијерархије отпада, при чему је на врху пирамиде спречавање стварања отпада, поновну
употребу отпада, рециклажу, санитарно одлагање;
· осигурава имплементацију Националне Стратегије за управљање отпадом у Србији.
Уопштено, систем управљања комуналним отпадом обухвата низ активности као што су:
· утврђивање количина и карактеристика отпада на целој територији општине,
· организовање система прикупљања, транспорта и поступања са отпадом,
· организовање селекције, сепарације и сакупљања рециклабилних компоненти,
· рационализацију локација за коначно одлагање и у том циљу формирање трансфер станица и регионалних
санитарних депонија,
· оснивање сабирних станица и рециклажних центара за прикупљање и сортирање и прераду секундарних
сировина,
· увођење компостирања у сеоским и урбаним подручјима и санација,
· затварање и рекултивација постојећих сметлишта, као и уклањање и коначно решавање проблема дивљих,
неконтролисаних сметлишта.
Успостављање интегралног система управљања отпадом у општини ( засновано на Националној стратегији
управљања отпадом ), представља један и од главних приоритета општине Аранђеловац заснованог на принципу
одрживог развоја и подразумева анализу различитих параметара, као што су: анализа законодавног оквира и дефинисање
правних оквира, анализу постојећих институција, анализа територијалних специфичности саме општине, анализа
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карактеристика насеља, структуре становништва и постојећег система за управљање отпадом и анализа свих отпадних
токова који се јављају на територији општине.
Имајући у виду претходних разматрања сагледане су могућности општине Аранђеловац за успостављање
савременог система управљања отпадом.
Према члану 9. Закона о управљању отпадом ( „Службени гласник РС“, број 36/09 ) ради успостављања одрживог
управљању отпадом у Републици Србији доносе се следећи плански документи:
1) стратегија управљања отпадом ( у даљем тексту Стратегија ) национални планови за појединачне токове
отпада;
2) регионални план управљања отпадом;
3) локални план управљања отпадом;
4) план управљања отпадом у постројењу а које се издаје интегрисана дозвола;
5) радни план постројења за управљање отпадом
Напомена:
- Национална стратегија управљања отпадом усвојена 2003 године - стављена је ван снаге, док је нова Стратегију
управљања отпадом Републике Србије за период 2010-2019 године усвојена 05.05.2010. ( Сл.гласник РС, бр.29/10 ).
- Услови за Регионални план управљања отпадом постоје, а они ће бити припремљени када буду дефинисани
субјекти региона.
- Локални план управљања отпадом односи се на територију локалне самоуправе, тако да су се у општини
Аранђеловац стекли сви услови за његову реализацију.
Циљеви израде Локалног плана управљања отпадом
Дугорочни циљ израде Локалног плана управљања отпадом представља решавање проблема у области заштите
животне средине и побољшање квалитета живота становништва остварењем најприхватљивијих услова животне средине
и очувањем природе засноване на принципу одрживог управљања животном средином. То захтева координисану акцију
више различитих учесника - локалних власти, домаћинстава, предузећа, приватног сектора, невладиних организација и
појединаца. При томе, локалне власти имају централну улогу у планирању и стварању одрживог система управљања
отпадом у општинама у складу са законом.
План управљања отпадом:
- Поставља основну оријентацију управљања отпадом за наредни период, као резултат развоја економије,
индустрије и туризма;
- Циљ Плана је очување еколошког капацитета средине кроз успостављање система рециклаже и искоришћења
отпадака;
- План одређује хијерархију могућих опција управљања отпадом;
- Идентификује одговорности за отпад;
- Обезбеђује довољно флексибилности у планским решењима за инкорпорирање побољшане технологије за
третман отпада због осигурања оптималног коришћења;
- Успоставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период;
- Одређује улогу и задатке појединим друштвеним факторима;
Кључни сегменти ка достизању одрживог развоја укључују:
- Јачање постојећих мера;
- Развој нових мера;
- Повећану интеграцију интереса за животну средину
- Прихватање веће појединачне одговорности за животну средину;
- Активније учешће јавности у процесима доношења одлука;
Посебни циљеви у управљању отпадом
Посебни циљеви у управљању отпадом су:
- Рационално коришћење сировина и енергије и употреба алтернативних горива из отпада;
- Смањење опасности од депонованог отпада за будуће генерације;
- Ангажовање сопствених знања и домаћих економских потенцијала у успостављању система упарављања
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отпадом;
- Имплементација ефикасније административне и професионалне организације;
- Осигурање стабилних финансијских ресурса и подстицајних механизама за инвестирање и спровођење
активности према принципима загађивач плаћа и/или корисник плаћа;
- Имплементација информационог система који покрива све токове, количине и локације отпада, постројења за
третман, прераду и искоришћење материјала из отпада, као и постројења за одлагање отпада;
- Повећање броја становника који ће бити обухваћени системом сакупљања комуналног отпада;
- Успостављање стандарда за третман отпада;
- Смањење, поново коришћење, рециклажа и регенерација отпада;
- Смањење опасности од отпада, применом најбољих расположивих техника и супституцијом хемикалија који
представљају ризик по животну средину и здравље људи;
- Развијање јавне свести, на свим нивоима друштва, везану за проблематику отпада;
- Одрживо управљање отпадом.
План управљања отпадом у општини Аранђеловац је дефинисан у 9 поглавља.
Поглавље I – даје:
- Правни оквир са листом закона који директно или индиректно уређују управљање отпадом у Републици Србији.
- Правни оквир који дефинише успостављање интегралног управљања отпадом у Европској Унији.
Поглавље II се односи на приказ специфичности и карактеристика општине Аранђеловац које директно или
индиректно могу утицати на могућност формирања интегралног система за управљање отпадом у општини. Имајући у
виду постављени циљ обрађени су подаци о:
- географском положају;
- природним карактристикама;
- климатским условима;
- становништву и насељима;
Поглавље III приказује садашње стање у управљању отпадом у општини Аранђеловац и дефинише:
- правни и институционални оквир за управљање отпадом у општини;
- надлежности и овлашћења у везана за управљање отпадом;
- количине и типове отпада, начин сакупљања, транспорта и третмана отпада;
- постојеће цене комуналних услуга-третман отпада и степен наплате;
Поглавље, такође дефинше проблеме и даје оквирне препоруке за решавање.
Поглавље IV даје преглед могућности за савремено поступање са отпадом и идентификује еколошки
најприхватљивије и најпрактичније решење за општинуАранђеловац.
.
Поглавље V дефинише стратешке промене које је потребно имплементирати у општини Аранђеловац да би се
приступило интегралном систему управљања свим токовима отпада од момента генерисања, преко сакупљања и
транспорта, до коначног збрињавања и то:
- дефиише циљеве и потребне рокове за успостављање система,
- дефинише потребне услове за побољшање постојећег стања и проширење делокруга на целу општину,
- дефинише услове и потребе за успостављање збрињавања специјалних токова отпада,
- дефинише инфраструктуру коју је потребно изградити.
Поглавље VI даје препоруке за укључење јавности и едукацију различитих циљних група за успостављање
интегралног система управљања отпадом у општини Аранђеловац.
Поглавље VII представља Акциони план који дефинише:
- листу потребних активности за успостављање система интегралног управљања отпадом;
- рокове за успостављање активности;
- одговорност за спровођење активности;
- индикаторе за контролу процеса.
Поглавље VIII - даје оквирни преглед инвестиција за успостављање система управљања отпадом у општини
Аранђеловац.
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Поглавље IX даје приказ надзора и праћења планираних мера и активности за управљање отпадом у општини
Аранђеловац.
I ПРАВНИ ОКВИР УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Скупштина Републике Србије је током маја 2009. године усвојила сет закона из области заштите животне
средине ( „зелени пакет“- 16 закона ), а у складу са директивом ЕУ. Циљ усвојеног пакета закона је заштита свих сегмената
животне средине ( вода, ваздух, земљиште и отпад ), односно, свега оног што на било који начин угрожава животну
средину, здравље људи, животиња и биљака.
Нова еколошка политика обухвата 3 сегмента:
- промењена улога и значај проблематике животне средине.
- ново поимање стандарда животне средине, а који се налазе у склопу интеграционих процеса.
- нови, одрживи, однос привреде и заштите животне средине.
Великим бројем прописа се, непосредно или посредно, уређују питања Система управљања отпадом у
Републици. Надлежности у области управљања отпадом подељене су између Републике, покрајине и локалне самоуправе.
Основне надлежности су дефинисане законима донетим на републичком и покрајинском нивоу.

I.1. ОСНОВНИ ЗАКОНИ И ПРОПИСИ КОЈИ ДИРЕКТНО УРЕЂУЈУ УПРАВЉАЊЕ
ОТПАДОМ
Основни прописи којима се уређује управљање отпадом у Републици Србији су:
- Закон о заштити животне средине ( „Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09, 72/09);
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04,36/09);
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,број135/04,
88/10);
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине („Службени гласник
РС“, број 135/04);
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број 36/09)
Усвојени подзаконски акти:
- Уредбa о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате
прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање ( "Службени гласник РС", број
60/09 ).
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама, ( "Службени гласник РС", број 104/09 ).
- Образац уз Правилник о изгледу и садржини дозволе складиштење, третман и одлагање отпада
("Службени гласник РС", број 96/09 ).
- Правилник о изгледу и садржини дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада ( "Службени
гласник РС", број 96/09 ).
- Правилник о обрасцу захтеву за издавање дозволе за складиштење, третман и одлгање отпада,
("Службени гласник РС", бр.72/09 ).
- Правилник о обрасцу докумената о кретању отпада и упутству за његово попуњавања, ("Службени
гласник РС", бр.72/09 )
- Правилник о обрасцу докумената о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавања,
("Службени гласник РС", бр.72/09 )
-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 54/10 );
- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени
гласник РС“, број 72/09 ) – престале да важе одредбе члана 3. ст. 2, 3. и 5. и члана 7. Правилника о
условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина из тачке 4.1;
- Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање
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(„Службени гласник РС“, број 72/09 );
- Правилник о обрасцу захтева за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада
(„Службени гласник РС“, број 72/09 );
- Правилник о садржини и изгледу дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада („Службени
гласник РС“, број 96/09 );
- Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Службени гласник РС“, број 104/09 и
81/10 );
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Службени гласник РС“, број
56/10);
- Правилник о методологији прикупљања података о саставу и количинама комуналног отпада на
територији јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 61/10);
- Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Службени гласник РС“,
број 71/10);
- Правилник о садржини потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење
инертног и неопасног отпада („Службени гласник РС“, број 73/10);
- Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Службени гласник РС“, број 75/10);
- Правилник о управљању медицинским отпадом („Службени гласник РС“, број 78/10)
- Правилник о поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима („Службени гласник
РС“, број 86/10);
- Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, број 92/10).
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС”, број 36/09)
Усвојени подзаконски акти:
- Уредба о утврђивању Плана смањења амбалажног отпада за период од 2010. до 2014. године (
„Службени гласник РС“, број 88/09 );
- 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“, број 8/10 );
- Правилник о врстама амбалаже са дугим веком трајања ( „Службени гласник РС“, број 70/09 );
- 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 70/09 );
- 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 70/09 );
- Правилник о начину нумерисања, скраћеницама и симболима на којима се заснива систем
идентификације и означавања амбалажних материјала ( „Службени гласник РС“, број 70/09 );
- Правилник о врсти и годишњој количини амбалаже коришћене за упаковану робу стављену у промет
за коју произвођач, увозник, пакер/пунилац и испоручилац није дужан да обезбеди управљање амбалажним
отпадом ( „Службени гласник РС“, број 70/09 );
- 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 70/09 );
- Правилник о садржини и начину вођења Регистра издатих дозвола за управљање амбалажним
отпадом ( „Службени гласник РС“, број 76/09 );
- Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом
( „Службени гласник РС“, број 21/10 );
- Закон о потврђивању Базелске конвенције о прекограничном кретању опасних отпада и
њиховом одлагању („Службени лист СРЈ – Међународни уговори „. Број 2 / 99)
I.2. ЗАКОНИ И ПРОПИСИ КОЈИ ИНДИРЕКТНО УРЕЂУЈУ УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
*Закон о заштити природе ( “Службени гласник РС”, број 36/09);
* Закон о заштити ваздуха ( “Службени гласник РС”, број 36/09);
* Закон о водама ( “Службени гласник РС”, број 30/10 );
* Закон о планирању и изградњи ( "Службени гласник РС", број 72/09, 88/09 );
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* Закон о транспорту опасног терета ( "Службени гласник РС", број 88/10 );
* Закон о шумама ( „Службени гласник РС“, број 30/10 );
* Закон о ветеринарству ( „Службени гласник РС“, број 91/05 и 30/10 );
* Закон о сточарству ( „Службени гласник РС“, број 41/09 );
* Закон о добробити животиња ( „Службени гласник РС“, број 41/09 ):
* Закон о локалној самоуправи ( "Службени гласник РС", број 129/07 );
* Закон о комуналним делатностима ( "Службени гласник РС", број 16 / 97 и 42 / 98 );
* Закон о заштити становништва од заразних болести ( „Службени гласник РС“, број 125/04 );
* Закон о здравственој заштити ( „Службени гласник РС“, број 107/05 );
* Закон о јавном здрављу ( „Службени гласник РС“, број 72/09 );
* Закон о лековима и медицинским средствима ( „Службени гласник РС”, број 84/04 и 85/05 );
* Закон о заштити од пожара ( „Службени гласник РС“, број 111/09 );
* Закон о ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“, број 111/09 );
* Закон о санитарном надзору ( „Службени гласник РС“, број 125/04 );
* Закон о финансирању локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“, број 62/06 );
* Закон о регионалном развоју ( "Службени гласник РС", број 51/09 );
* Закон о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, број 116/08 ):
* Закон о концесијама ( „Службени гласник РС“, број 55/03 );
* Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( „Службени гласник РС“, број
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10 );
* Просторни план Републике Србије ( „Службени гласник РС“, број 88/10 );
* Закон о општем управном поступку ( „Службени лист СРЈ“, број 33/97 и 31/01 и „Службени
гласник РС“, број 30/10 ).
I.3. ОСТАЛИ ЗАКОНИ
Закони Савезне Републике Југославије који су још увек на снази, до доношења одговарајућих
републичких прописа:
1. Правилник о документацији која се подноси уз захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит
отпада ( "Сл. Лист СРЈ", бр.69/99 );
2. Закон о превозу опасних материја ( "Сл. лист СФРЈ", бр. 27/90, 45/90 и "Сл.лист СРЈ", бр. 24/94, 28/96,
21/99,44/99 );
3. Закон о заштити од јонизујућег зрачења ( „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 );
4. Правилник о границама излагања јонизујућем зрачењу ( „Сл. лист СРЈ“ бр. 32/98 );
5. Закон о производњи и промету отровних материја ("Сл. лист СРЈ", бр. 15/95, 28/96, 37/02);
6. Правилник о уништавању неупотребљених отрова и амбалаже која је коришћена за паковање отрова
и о начину повлачења
отрова из промета ( "Сл. лист СФРЈ", број 7/83 );
7. Закон о производњи и промету лекова ( "Сл. лист СРЈ", број 18/93, 24/94,28/96, 21/99, 23/02 );
8. Правилник о начину уништавања лекова, помоћних лековитих средстава и медицинских средстава
("Сл. лист СРЈ", бр.16/94,22/94 );
9. Закон о слободним зонама ( "Сл. лист СРЈ", бр. 81/94, 28/96 );
10. Закон о предузећима ( "Сл. лист СРЈ", бр. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01,36/02 );
11. Закон о заштити животиња од заразних болести које угрожавају целу земљу ("Сл. лист СФРЈ", бр.
43/86, 53/91 и "Сл. лист СРЈ", бр. 24/94, 28/96 );
12. Правилник о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака животињског
порекла и о условима које морају да испуњавају објекти и опрема за сабирање, нешкодљиво уклањање и
утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињских лешева и отпадака животињског
порекла ( "Сл. лист СФРЈ", бр. 53/89 );
13. Закон о заштити биља ( "Сл. лист СРЈ", бр. 24/98, 26/98 );
14. Правилник о начину уништавања биљака за које су наређене мере уништавања
("Сл. лист СРЈ", бр 24/98 );
15. Правилник о врстама амбалаже за пестициде и ђубрива и о уништавању пестицида и ђубрива ( "Сл.
лист СРЈ", бр. 35/99,63/01 );
16. Кривични закон СРЈ ( "Сл. лист СФРЈ", бр.44/76, 36/77, 34/84, 74/87, 57/89, 3/90,38/90, 45/90, 54/90 и
"Сл. лист СРЈ", бр.35/92, 37/93, 24/94, 61/01);

Broj 48 - Aran|elovac, 1. april 2013.

13

I.4. ПЛАНОВИ, СТРАТЕГИЈЕ, ОДЛУКЕ ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
1. Урбанистички план Општине Аранђеловац;
2. Одлука о Комуналаном уређењу града бр. 06-163/2011 од 14.04.2011.
3. Одлука о одређивању локације за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање
драђевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији општине бр. 06-425/2010 од 23.07.2010.
године
4. Генерални план Општине Аранђеловац;
5. Стратегија руралног развоја;
6. Просторни план Општине Аранђеловац;
7. Стратегија одрживог развоја Општине Аранђеловац.
I.5. ДИРЕКТИВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Процес приближавања ЕУ, условљава предузимање активности у циљу хармонизације националног са
ЕУ законодавством. Наведни процес не подразумева само његову директну транспозицију, већ успостављање
потребних инструмената неопходних за имплементацију и ефикасно спровођење. Политика управљања
отпадом у ЕУ је заснована на Стратегији управљања отпадом и уграђена је у основне директиве ЕУ о отпаду
(Дирeктивe 75/442/EEC ), Директиву о опасном отпаду ( Дирeктивe 91/689/ЕЕC ), као и у Уредбу о транспорту
отпада ( Council regulation 259/93/ЕЕC ) као и на Тематској стратегији за управљање отпадом ( Thematic Strategy
on the prevention and recycling of waste, 2005 ).
Основне директиве ЕУ у области управљања отпадом су следеће:
• Директива 2008/89/ЕC о отпаду која замењује и допуњује Оквирну директиву 75/442/ЕЕC,
2006/12/ЕC ( Оквирна директива ) - Циљ Директиве је успостављање система за координисано управљање
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 депоновања 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 2000/76/ЕС о спаљивању отпада - Циљ Директиве је да спречи или колико је то
могуће редукује загађење ваздуха, воде и земљишта проузроковано инсинерацијом или коинсинерацијом
отпада, као и да спречи ризик по људско здравље.
• Директива Савета 94/62/ЕС о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена Директивом 2004/12/ЕС Директива 94/62/ЕС имплементира стратегију ЕУ о отпаду од амбалаже и има за циљ да хармонизује
националне мере за управљање отпадом од амбалаже, да минимизира утицаје отпада од амбалаже на животну
средину и да избегне трговинске баријере у ЕУ које могу да спрече конкуренцију.
• Директива Савета 91/157/ЕЕC о батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце Директивом 91/157/ЕЕC се уводе 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/ЕЕC 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 75/439/ЕЕC о одлагању отпадних уља - Директивом 75/439/ЕЕC се промовише
сакупљање и одлагање минералних мазива или индустријских отпадних уља која се не могу више користити за
оригиналну употребу.
• Директива Савета 2000/53/ЕC 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 91/689/ЕЕC о опасном отпаду допуњена Директивом 94/31/ЕC - Циљ Директиве је
успостављање управљања, искоришћења и правилног одлагања опасног отпада. Директивом се дефинише да
предузећа која производе, држе или уклањају опасне отпаде, достављају надлежним органима на њихов захтев
тражене податке из регистра.
• Директива 2002/96/EC о отпаду од електричне и електронске опреме - Циљ Директиве је промоција
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поновне употребе, рециклаже и других форми искоришћења електричне и електронске опреме у циљу
редукције количина таквог отпада.
• Директива 96/59/ЕC о одлагању PCB и PCT - Директива Савета 96/59/ЕC 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.
Посебна напомена
Законодавство из области управљања отпадом у Републици Србији у потпуности је хармонизовано са
политиком управљања отпадом и захтевима Европске уније, после усвајања Закона о управљању отпадом и
Закона о амбалажи и амбалажном отпаду. Очекује се да ови закони, уз Правилнике који произилазе из њих,
поставе законодавну основу за успостављање система интегралног управљања отпадом у Републици Србији.
II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ
II .1. Географски положај Општине Аранђеловац
Општина Аранђеловац се налази у централном делу Републике Србије, то јест западном делу
сливног подручја Јасенице и источним деловима сливова Колубаре и Качера. Подручје Аранђеловца
представља котлину у сливу реке Кубршнице, која се преко Великог луга и Јасенице везује за слив Велике
Мораве. Захвата сливно подручје горњег тока Кубршнице ( највећа притока Јасенице ), горњег тока
Пештана и Турије ( притоке Колубаре ) и сливна подручја Букуље, Босуте ( притоке Качера ) и горњег и
средњег дела тока Мисаче ( притоке Милатовице ).
По положају пружа се правцем северозапад – југоисток. Са јужне стране затворена је падинама
Венчаца, и превојем Венчац – Букуља – Опленачки вис. Овакав положај утицао је у великој мери на ружу
ветрова, која се у знатној мери разликује од ширег подручја уже Србије.
Северни део територије општине обухвата благо заталасани део ниске Шумадије, док средишњи
и југоисточни део чини део високе Шумадије. Подручје општине на југу обухвата планине Венчац ( 658
m н.в. ) и Букуљу ( 696 m надморске висине. ), одакле се терен спушта до подножја Космаја. У односу на
конфигурацију терена, подручје је подељено на две предеоне целине. На југу је брдско-планинска
целина ( са надморским висинама од 165 до 696 метара ), а на северу брежуљкасто-брдовита целина ( са
теренима до 400 m надморске висине ). На граници између јужне и северне предеоне целине пружа се
коридор државног пута I реда М-4, најзначајнијег путног правца преко кога подручје општине остварује
везе са окружењем.
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Аранђеловац, административно и управно седиште општине, налази се готово у средишту општинске
територије на 44 степена и 18 минута северне географсе ширине и 20 степени и 34 минута источне географске
дужине. Он лежи у североисточном подножју шумовите планине Букуље ( 696 m надморске висине ), на
надморској висини од 250 m, и то у изворишном делу реке Кубршнице. Већи део града смештен је на левој
долинској страни и тераси реке Кубршнице која се пружа од села Буковика до потока Ћирковца ( око 2,5 km
дужине ). Овом трасом води магистрални пут Ваљево - Топола - Крагујевац, дуж кога на обема странама
формирао Аранђеловац као изразито издужено друмско насеље. Општина Аранђеловац је једна од седам
општина Шумадијског округа. Њеној територији припада северо-западни део Шумадијског округа, тј. западни
део сливног подручја Јасенице и источни делови Колубаре и Качера, области које пружају разнолике природне
и привредне могућности. Алувијалне равни Кубршнице и њених притока, затим Турије, Мисаче и Пештана
погодне су за ратарство, ливадско сточарску и повртарску производњу, а њено побрђе, поред ратарства, за
воћарство, виноградарство и испашу стоке.
Укупна дужина границе аранђеловачке општине износи 98 km. Најкраћа је северна према општини
Сопот ( 8 km ), а њадужа је према Тополској општини ( 47,5 km ). Овако ограничена Аранђеловачка општина
има неправилан облик ромба. Пружа се правцем дуже осе од севера ка југу ваздушним одстојањем од 28 km, а
краћом осом исток - запад у дужни око 7,5 km.
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По пространству своје територије заузима 375,89 km2. Аранђеловачкој општини припада 15,75% укупне
површине Шумадијског округа ( 2.386,71 km2 ) и она заузима треће место у округу, иза града Крагујевца и општине Кнић.
На територији аранђеловачке општине, поред Аранђеловца, насеља градског типа, налази се 18 сеоских насеља, а
формирано је и регистровано 19 месних заједница.
Северно од река Кубршнице и Пештана смештена су насеља: Тулежи, Венчане, Раниловић, Мисача, Орашац,
Стојник и Копљаре, а јужно: Прогореоци, Гараши, Јеловик, Босута, Вукосавци, Горња Трешњевица и Брезовац. Насеља
Аранђеловац, Врбица и Бања су смештени са обе стране реке Кубршице, а Даросава и Буковик са обе стране реке Пештана.
У насељима аранђеловачке општине према резултатима последњег пописа из 2011. године живи 46.079 становника, у
15.689 домаћинства. На један квадратни километар површине долази 122 становника.
Саобраћајни положај општине Аранђеловац је релативно повољан. Кроз средину општине пролази магистрални
пут М-4 правцем исток-запад, који повезује ибарску магистралу са аутопутем М-4 правцем исток-запад, који повезује
ибарску магистралу са аутопутем Е-75. Магистралом М-4 и регионалним путем П-202 преко Орашца остварује се веза са
магистралним правцем М-23 за Крагујевац ка југу и Београд преко Младеновца ка северу. Магистрални пут М-4
оствариће везу и са планираним аутопутем Е-763 Београд - Јужни Јадран.
Удаљеност Аранђеловца од Крагујевца је 55 км, од Београда 74 км, Младеновца око 22 km, Тополе 14 km и
Лазаревца око 33 km. Овакав положај града омогућава повезаност са административним, привредним и туристичким
центрима и реперима.
II .2. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
На подручју општине настањено је 46.079 становника ( попис 2011. Године ).
У табели бр.1 дат је попис становништва по пописним годинама са пројекцијом до 2025.године.
Табела 1 Попис становништва по пописним годинама са пројекцијом до 2025.године

На основу података који се односе на последњих пет званичних пописа становништва може се констатовати да
након тренда раста броја становника општина Аранђеловац према првим резултатима пописа 2011. године бележи пад од
4,3% тј. за 0,7% нижи пад од пада броја становника на нивоу Републике Србије.
Према резултатима пописа становништва из 2011. години у градском насељу Аранђеловац живи 24.580
становника.
Насеља Аранђеловачке општине по свом положају могу се груписати у три групе.
У прву групу насеља спадају она чије су куће на странама главичастих брда, плећатим косама, терасама и
ерозивним проширењима река и потока. У ову групу спадају: Босута, Буковик, Венчане, Врбица, Вукосавци, Гараши,
Горња Трешњевица, Јеловик, Копљари, Мисача, Орашац, Даросава, Прогорероци.
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Другу групу насеља чине места на зарављеној површини, ту спадају: Бања, Брезовац, Раниловић, Стојник и
Тулежи.
Трећу групу насеља Општине Аранђеловац чине насеља поред пута, река и потока. У ову групу спадају: град
Аранђеловац као и делови Буковика, Врбице и Даросаве.
II .3. ГЕОМОРФОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
Рељеф ширег подручја општине Аранђеловац карактеришу све специфичности и обележја рељефа Шумадије –
парцијалне језерске површи испресецане речним долинама, изнад којих се дижу релативно ниске планине бившег
језерског архипелага, претежно заобљених страна. У процесу морфолошког обликовања ове површи, издвојене су три
фазе: тектноска језерска и флувијална. Свака од три фазе оставила је трагове који утичу на разноликост и пејзажну
атрактивност ширег подручја.
Аранђеловац се налази у подножју планине Букуље. Геоморфолошки, шире подручје представља благо
заталасану област у којој се висинске разлике крећу између 200 и 700 m надморске висине. Северни део обухвата, осим
саме Букуље у ужем смислу ( 696 m ), још и Шутницу ( 472 m ), Орловицу ( 482 m ) и Ваган ( 473 m) образујући на тај начин
један низ висова, међусобно спојених благим превојима на линији исток - запад. Главни гребен Букуље такође има правац
исток- запад. Са јужне стране масива има заравњене и благо нагнуте косе, док се према северу знатно стрмије спушта
према аранђеловачком басену.
Аранђеловачка котлина је асиметричног изгледа. Претпоставља се да је настала спуштањем старијих терена дуж
система расадних линија, на којима су врло честе појаве извора минералних вода. Дно котлине има различите висине. У
западном делу којим тече Горњи и Средњи Пештан, висина се креће 165 - 262 m. Морфолошки терен је врло разруђен,
избраздан, са дубоко усеченим јаругама са бујичним повременим токовима и мањим бројем сталних токова.
II .4. ГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
Територија општине Аранђеловац у геолошком смисли припада геотектонској јединици – вардарска зона.
Највећи део овог блока има за основу палеозоик јадарског развића по чему је и добио назив. Истараживања геолошког
састава, његове старости и склопа овог подручја вршена су дуже од 100 година.
Геолошку грађу истражног подручја чине седименти и стене који су настајали током мезозоика и кенозоика, а као
доминантни се могу сматрати миоценски седименти.
II .5. СТРУКТУРНИ СКЛОП
Структурни склоп овог подручја је веома сложен генерално припада подручју Страгара, односно другом
структурним спрату, а за који је карактеристично да је изграђен од јурских и кредних творевина. У оквиру овог
структурног спрата налазе се разломне зоне:
• Светиња - Угљешица чији је правац пружања север – југ;
• Стражевица – каменица, врло сложене структуре настале кроз више фаза кретања,
• Липовац - Бања која са оном Араповоћи - Страгари чини регионални дислокацију „страгарски расед“ Босут
Страгари и Пријање – Брезовац два готово паралелна раседа који граде тектонски ров испуњен творевинама
тортона, и
• Аранђеловац – Кубршница правца пружања ССЗ - ЈЈI контролише ток Кубршнице. За ову разломну зону везане
су топле минералне воде у околини Аранђеловца.
Према карти сеизмичке регионализације основни степен сеизмичности интезитета за подручје Аранђеловца је
8° МКС за временски интервал од 100 година дoгађаних и очекиваних интезитета.
II .6. ХИДРОГЕОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
Све до 60-тих година двадесетог века извођена су појединачна хидрогеолошка истараживања најчешће за
потребе водоснабдевања. Детаљнија и системтска истраживања тада је предузео Геозавод и као резултат настале је
монографија уопштеног карактера Хидрогеологија Шумадије.
Хидрогеолошка својства стена и типови издани
Распростарањеност стена са различитом структуром порозности, тектонском поремећеношћу, степеном
рападнутости и другим карактеристикама условило је сложеност хидрогеолошких односа истражниг терна. На основу
хидродинамичких услова и распрострањења у хоризонталној односно вертикалној равни посматрања издвојених
литолошких чланова развијени су:
• Збијени тип издани у миоценским и квартерним седиментима;
• Пукотински тио издани у мезозојским и неогеним стенама.
Као условни „безводни“ терени издвојени су песковите глине и лесоидни седименти.

18

Broj 48 - Aran|elovac, 1. april 2013.

Збијени тип издани
Збијени тип издани развијен је у неогеним и квартарним седиментима, односно алувијалним наслагама као и
провијалнимделувијалним и осулинским наслагама истражног подручја.
Збијени тип издани у миценским седиментима формиран је у песковитим слојевима који се наизменично смењују
са глинама, са тим што се са дубином смањује процентуална заступљеност песковите компоненте на рачун глиновите.
Максимална дебљина песковитих хоризоната износи 25 метара. Са обзиром да су миоценски седименти развијени
непосредно испод алувијалних наслага, у хидродинамичком смислу разликују се делови издани са слободним нивоом под
притиском. Просечна издашност водозахвата износи око 20 l/s док је специфична издашност око 3,5 l/s/m.
Водоток Кубршнице и разгранатост њене речне мреже на истражном подручју, затим Букуља, Босута и Мисача,
условили су постојање алувијалних седимената просечне дебљине 5-10 m, а местимице и више, низводно према Тополи.
Алувијалне наслаге изграђују шљункови, пескови, и валуци кристаластих стена местимично заглињени. У
приповршинској зони веће је учешће ситнозрних и прашинастих пескова, понегде и суглина.
Прихрањивање издани се врши инфилтрацијом атмосферских и површинских вода, а ређе притицајем из
дисолуционе или пукотинске издани распрострањених у јужном делу територије.
Дренирњем издани се врши преко ретких извора издашности најчешће до 0,5 l/s, копаних бунара за индивидуално
водоснабдевање или јавних изворишта, као и евапотранспирације.
Пукотински тип издани
У оквиру стена кредене старости, терцијарних гранитоида, као и мањих маса мермера, најраспрострањенији тип
издани је пукотински. Иако по начину формирања, динамици кретања и појављивању наведене издани припадају истом
типу позорности, у зависности од врсте стене у којој је развијен варира и оводњеност:
Анализирајући развијен пукотински тип издани разликује се део издани у оквиру система пукотина у зони
регионалне испуцалости и део издани у зони раседа, оносно изнад локалног ерозионог базиса и испод локалног ерозионог
базиса.
Прихрањивање пукотинске издани изнад локалног ерозионог базиса одвија се инфилтрацијом атмосферских и
веома мало површинских вода, као и подземним дотицајем из других издани. Морфологија интрузивног масива условила
је да се у југоисточном и јужном делу површинско отицање одвија брже. Тако да је смањена улога инфилтрације
атмосферских вода. На смањење прихрањивања издани утиче и површина захваћене елувијалним процесом јер дебљина
грантског груса достиже и до неколико метара, а продукти распадања запуњавају пукотине услед чега се такође смањује
позорност.
Просторни распоред литолошких чланова условио је дренирање издани претежно изворима изнад локалног
ерозионог базиса. Издашност извора варира испод 1 l/s, изузев подручја где се налазе кристаласти кречњаци када
издашност извора износи и по неколико литара у секунди. Већина извора мање издашности каптирана је за
водоснабдевање индивидуалних домаћинстава, али су и каптаже нестручно изведене па су количине захваћених вода
мање од стварно могућих. Дренирање издана одвија се и евопотранспирацијом, имајући у виду да је на подручју
распрострањења различита шумска вегетација.
II .7. МИНЕРАЛНЕ ВОДЕ
Подручје Аранђеловца представља и даље веома перспективно подручје са становишта минералне воде.
Многобројни извори и појаве минералних вода упућују на постојање јединствене издани минералних вода везаних за
контакт масива Букуље и неогених седеимената. Међу њима најпознатији су извори који се користе већ дуже од 150 година
и налазе се на подручју територије општине Аранђеловац. Према типу хемизма то су калцијумско натријумске – хлоридно
хидрокарбонатне, угљено – киселе воде, чија минерализација износи 3100 mg/l.
Према температури све минералне појаве се деле у две групе: хладни извори Т 12 – 14° C и топли извори чија
температура варира од 25 до 27° C. Цео простор општине прекривен је мрежом за минералне воде.
На територије општине Аранђеловац, постоји неколико објеката који користе или су користили минералне воде:
• Прва пунионица минералних вода – експлоатација,
• Рехабилитациони центар – купатила и чесма у аули „Топли извор“,
• Отворени базен ( хотел Шумадија ),
• Чесме: Талпара ( истовремено и пунионица за грађанство ), кнез Михаило, Победа, Павиљон Књаза Милоша –
Бивета, Ђулара.
Геолошко наслеђе
Објекте геонаслеђа представљају геолошки профили, геоморфолошке појаве и облици, педолошки профили и
посебни археолошки локалитети који одржавају историју развоја Земљине коре и због свог научног значаја треба да буду
заштићени или су већ заштићени као природна добра. На територији општине Аранђеловац постоји један потенцијални
објекат хидрогеолошког наслеђа: Симбол минералних вода Буковичке бање – Извор (Павиљон).
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II .8. ХИДРОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ
Геолошки састав терена са претежно водопропусним слојевима на површини, утицао је на осукдност
површинских вода. Други чинилац који је допринео одсуству већих речних токова је тај што се на самој територији насеља
налази развође између моравско - дунавског и колубарско - савског речног слива ( 218 метара надморске висине ). На овом
простору формирају се само два мања речна тока оријентисана у два дијаметрално различита правца.
Према југоистоку тече Кубршница са притокама ( Станковића поток, Вуковића поток, Поток Јешовац, Балабанац,
Врбичка река, Сенички и Пресечки поток ), који у горњем делу, на падинама Букуље и Пресеке, имају бујични карактер.
Ка северозападу тече Пештан кроз уску алувијалну раван, а притоке ( Дубоки поток, Радов поток, Црна река, Даросавица,
Плочник, Слатина и др. ), за време топљења снега, као и претходном случају носе велике количине воде.
У делу у коме пролазе кроз насља већина потока је затворена, користе се за одвођење атмосферских вода и
загађене су.
Већи токови, Велика и Мала Букуља и Речина, формирају се на западним падинама планина Букуље и Венчаца, и
користе се преко изграђеног система хидроакумулација за водоснабдевање општине Аранђеловац.
II .9. КЛИМАТСКЕ ОДЛИКЕ
Подручје Аранђеловца представља котлину у сливу реке Кубршнице, која се преко Великог луга и Јасенице везује
за слив Велике Мораве. По положају пружа се правцем северозапад – југоисток. Са јужне стране затворена је падинама
Венчаца, и превојем Венчац – Букуља – Опленачки вис. Овакав положај утицао је у великој мери на ружу ветрова, која се у
знатној мери разликује од ширег подручја уже Србије.
Клима Аранђеловца и околине, може се сврстати у прелазну, између источне континенталне и влажније висинске
климе, са благим прелазима из једног у друго годишње доба.
Основни подаци који карактеришу климу овог подручја, израженим у средњим вредностима за период од десет
година, су следећи:
• Средња годишња температура - 11, 2°C
• Максимална температура - 40, 2°C
• Минимална температура - 20, 5°C
• Средња температура за 5, 6, 7, 8 месец – 19,3°C
• Средња годишња релативна влажност ваздуха - 73,5%
• Средња релативна влажност 5-7 месеца - 67,5 mm
• Средња гдишња апсолутна влажност - 239,5 mm
• Апсолутна влажност летњих месеци - 291,6 mm
Према температурним вредностима, Аранђеловац се налази у подручју између Динарида и Панонске низије,
кретање средњих месечних температура ( минималне и максималне ) има правилан ритам, који се поклапа са сменом
годишњих доба, која немају оштро изражену границу. Подручје се одликује умерено топлим летом са просечном
температуром у јулу и августу 21, 3°C, односно 21, 2°C. Просечна годишња температура је 11,2°C, а просечна минимална
је 0,9°C. Зимски температурни услови, дужина периода са мразом је доста променљива. Повремени продори хладног
ваздуха са севера могу условити доста ниске температуре ( апсолутни минимум - 28°C ). Средња температура
вегетационог периода је 19,8°C, а релативна влажност ваздуха 67,5%. Ни у једном месецу није забележена средња месечна
негативна температура.
Може се рећи да постоје две изразите бањско – туристичке сезоне : оне се поклапају са летњим и зимским
месецима, а кулминацију достижу у августу односно у фебруару.
Повољност поднебља изражена је и у режиму падавина. Највеће количине кише излију се у пролеће и крајем
јесени, највећа количина атмосферског талога излије се у мају ( 84,1mm ) и у јуну ( 86,3mm ) а најмање у фебруару (
47,0mm). Летњи месеци имају најмање количине атмосферског талога. Септембар је најсувљи месеци има најмање
кишних дана.
Просечно годишње у Аранђеловцу има 43,1 снежни дан, средњи датум појаве првог снега је 5-ог децембра, а
последњи 14-ог марта.
Релативна влажност ваздуха ове области је у тесној вези са температуром и режимом падавина. Средња годишња
релативна влажност ваздуха је 73,5% а највећа у зимским месецима ( у децембру 72,4% јануару 82,2% ) а најмања у
летњим месецима (јул 65,5 % август 62,9% ).
Број ведрих дана је 94 а са мање од 2/10 облачног неба има 93 дана годишње, најмање облачних дана је у јуну,
августу, септембру ( 4 дана ), а највише у новембру и децембру ( 12 дана ).
У рано пролеће и у касну јесен дува кошава која доноси хладно време, без облака. Јужни ветрови који су нешто
ређи дувају током лета и у касно пролеће. Они по правили доносе лепо време.
Оцењено је на основу доступних података да у Аранђеловцу влада субхумидна клима важнијег типа. Клима
Аранђеловца има повољан утицај на људски организам, што потврђују познати метеоролошкли подаци, те се може
сматрати изузетно значајним лековитим фактором.
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II .10. ПЕДОЛОШКЕ ОДЛИКЕ
Педолошке карактеристике су последица геолошког састава, вегетације, климатских прилика и др. Педолошки
састав је разноврстан колико и матични супстрат, те је заступљена велика разноврсност земљишта на релативно малом
простору. Важнији типови земљишта су: гајњача у лесивирању, смеђе кисело земљиште на пешчару, параподзол, смеђе
скелетоидно и кисело земљиште на граниту.
На ширем простору Аранђеловца утврђени су следећи типови земљишта:
Гајњача у лесивирању - спада у дубока земљишта ( до 120 cm ) профила А, B, C. A хоризонт је углавном иловастог
састава , а алувијони, односно B хоризонт се доликује већим процентуалним учешћем колидне глине. Проценат
хигроскопске влаге је у корелацији са гранулометријским саставом. Гајњача у лесивирању спада у бескарбонатна
земљишта. Проценат хумуса се креће од 2,66-5,22, а просечно средње је снабдевена азотом и калијумом. Ово земљиште
заузима простор између села Грабовица и Раниловића.
Смеђе кисело земљиште на пешчару - младо и генетски полуразвијено земљиште на чије формирање је утицала
гелошка подлога, што је условило нуједначеност гранулометријског састава, хемијских, физичких и др. особина.
Реакција је доста неуједначена и креће се од киселе до неутралне. Дубина профила се креће од 20 до преко 100 cm. По
гранулометријском саставу, најмање је заступљена фракција крупног песка и праха. Удео глине креће се већином око 15%.
Ово земљиште је распростарњено јужно од реке Качер, и у подручју реке Босуте.
Парападзол - земљиште слабе потенцијалне плодности, веома је слабо санбдевено азотом, као и фосфором и
калцијумом. Он предстаља завршни стадијум лесивираних смеђих земљишта. У гранулометријском саставу А и B
хоризонта постоји маркантна разлика. Параподзол се одликује мањом количином апсорбованих база, а pH вредност се
креће у А хоризонту 4,5 - 5,5. Услед повећане киселости у параподзолу се образује хумус лошег квалитета и његово учешће
се креће око 2,5 %. Ова земљишта су микробиолошки слабо активна јер разлагање целулозе тече споро. Ово земљиште је
распрострањено у нижим деловима Аранђеловца, лево и десно од реке Букуље, око Дудинца, и источно од Цинцаровог
гроба.
Алувијално- делувијални нанос - наноси притока представљају доста узане пантљике дуж самих водотка и
углавном зависе од материјала који се ерозионим процесима и радом саме реке такође око речних корита. То су, углавном
иловаста земљишта где се могу појединачно наћи и знатно лоша земљишта. По гранулометријском саставу и физичким
особинама алувијални наноси се могу сврстати у песковите, иловасте и глиновите. Реакција (pH) карбонатних
алувијалних наноса је слабо алкална, а бескарбонатних неутрална до слабо кисела. Количина хумуса варира али обично
проценат хумуса не прелази 2%. Алувијуми су веома активна земљишта где проценат разлагања тече повољно.
Смеђе скелетоидно земљиште на граниту - у већини случајева млада и генетски полуразвијена земљишта чије
се особине формирају под утицајем геолошке подлоге. То су земљишта сиво - смеђе боје, бескарбонатна, лакше иловаста,
ситније грудвасте структуре. Ова земљишта у хранивима углавном осукдевају. Овај тип земљишта углавном се налази на
планини Букуља, и на простору измeђу реке и Букуље.
Обрађени типови земљишних творевина дефинисани су за шире подручје аранђеловачке котлине у односу на
најзаступљеније типове шумских екосистема.
III. АНАЛИЗА СТАЊА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
III.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР
Институционални оквир чине утврђене и уређене одговорности и функције надлежних органа, организација и
служби у управљању отпадом.
У складу са Законом о управљању отпадом ( „Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/09, 88/10 ), јединице
локалне самоуправе:
• припремају регионалне планове управљања отпадом, усклађене са Стратегијом управљања отпадом и у
сарадњи са осталим општинама;
• доносе планове управљања отпадом општина, усклађене са Стратегијом управљања отпадом,
• просторним плановима утврђују локације за грађевине и постројења за управљање отпадом;
• удружују се са другим општинама у циљу заједничког управљања отпадом;
• спроводе санацију и затварање одлагалишта сагласно плану управљања отпадом и уз суфинансирање;
• стимулишу куповину еколошки прихватљивих производа;
• организују сакупљање и сигурно одлагање отпада у складу са стандардима и планом управљања отпадом
општине/града;
• системски едукују и информишу општинске структуре и становништво;
• омогућују одвојено сакупљање секундарних сировина и органског отпада, и организују превоз до центара за
управљање отпадом;
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• достављају податке у складу с прописима.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе, у складу са Законoм о управљању отпадом:
- доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу;
- уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање 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 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.
Надлежност управљања комунални отпадом на територији Општине Аранђеловац поверена је Ј.К.П. „Букуља“ из
Аранђеловца, на основу одлуке Скупштине Општине Аранђеловац о Комуналном уређењу града број: 27. од 28.априла
2011.године.
III .2. Ј.К.П. „БУКУЉА“
Јавно комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац је самостална пословна целина која обавља делатност од
општег интереса, послујући средствима која су у државној својини.
Предузеће је основано Одлуком о организовању Комуналне радне организације „Букуља“ Аранђеловац као јавно
предузеће, број: 06-149/89-01 од 26.09.1989. год. и Одлуком о измени Одлуке о организовању КРО „Букуља“ као јавно
предузеће број: 06-29/91-01 од 22.02.1991. год. које су донете од стране Скупштине општине Аранђеловац.
Предузеће је уписано у судски регистар код Привредног суда у Крагујевцу Решењем о организовању у Јавно
комунално предузеће „Букуља“ Аранђеловац по бр: фи 750/89 од 26.12.1989. год.
Скраћеница фирме је Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац.
Седиште предузећа је у улици Бранислава Нушића 1. Аранђеловац.
III .2.1. Делатност предузећа
Осим основне делатности ( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде ) Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац се у
оквиру својих радних јединица бави и следећим делатностима:
- одржавање и изградња водоводне и одржавање канализационе мреже,
- сакупљањем, транспортом и депоновањем комуналног отпада,
- чишћењем и одржавањем хигијене јавних површина,
- организацијом и одржавањем пијаца,
- организацијом и одржавањем гробља на Рисовачи,
- асфалтирање и крпљење путева,
- одржавање градских саобраћајница у зимском периоду.
Ове делатности Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац обавља у оквиру радне јединице „Чистоћа“.
III .2.2. Начин финансирања предузећа
Предузеће се финансира из сопствених извора наплатом комуналних услуга од физичких лица, предузећа,
установа и бенефицираних корисника.
Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац у оквиру своје делатности врши и услуге за које не постоји извор финансирања по
Ценовнику за физичка и правна лица ( услуге РЈ „Јавна хигијена“, услуге Зимске службе, услуге одржавања кишне
канализације и чишћења водотокова ) па се надокнада трошкова за наведене услуге врши из средстава буџета Општине.
III .3. Организација предузећа
Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац је организовано у следеће организационе целине:
1) Општи сектор:
- Општа служба,
- Чуварска служба,
- Служба хигијене.
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2) Финансијско комерцијални сектор:
- Комерцијална служба,
- Фактурна служба,
- Набавка,
- Магацин,
- Припрема и обрада података и инкасантска служба.
3) Технички сектор:
- Водовод и канализација,
- Технички биро,
- Постројење за пречишћавање вода,
- Постројење за прераду отпадних вода,
- Чистоћа,
- Јавна хигијена,
- Пијаце,
- Гробље,
- Механизација,
- Нискоградња.
4) Радна јединица Контролно тело
III.4. Структура запослених
Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац тренутно има 293 запослених радника.
-НК: 106
-ПК: 5
-КV: 73
-ССС: 64
-ВКВ: 12
-ВСС: 17
-ВС: 16
Број запослених у РЈ „Чистоћа“ је 62. док на депонији „Цинцарска коса“ ради 5 радника.
III. 5. ОТПАД
На основу Стратегије управљања отпадом Републике Србије, отпад је свака материја или предмет који власник
одбацује, намерава или мора да одбаци.
Врсте отпада су:
Kомунални отпад је отпад из домаћинстава ( кућни отпад ), као и други отпад који је због своје природе или
састава сличан отпаду из домаћинства.
Kомерцијални 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 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
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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.
III .5.1. Карактеристике отпада у општини Аранђеловац
У Аранђеловцу се не врши мерење количине отпада која се депонује на депонији „Цинцарска коса“ ( не постоји
мерна вага ). Сви подаци о количини прикупљеног и депонованог комуналног отпада се базирају на проценама или на
периодичним мерењима узорка. Такође, не врши се ни испитивање састава чврстог отпада.
Ипак, на основу мерења извршених у току једне недеље утврђено је да Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац у
Аранђеловцу дневно сакупи, транспортује и одложи на депонији 28,33 t чврстог отпада, и то:
1. отпада из домаћинстава: 24,16 t
2. отпада из привреде: 4,17 t
III .5.2. Састав отпада у Аранђеловцу
У табели 2 дат је процентуални састав отпада у Аранђеловцу.
Табела 2 Процентуални састав отпада у Аранђеловцу.

С' обзиром на недостатак поузданих података о количинама, уређаја за мерење тежина сакупљеног
отпада као и мерних резултата о дневној количини отпада које продукује сваки становник, за потребе израде
плана уводи се категорија Количине отпада по условном становнику.
Количина отпада по условном становнику је укупна количина отпада која се сакупи ( 28,33 t дневно )
подељена са бројем становника који су обухваћени одношењем отпада, тј. бројем домаћинстава које Ј.К.П.
„Букуља“ Аранђеловац опслужује ( 10087 ). Како је просечан број становника по домаћинству на територији
општине 3.05 то је укупан број становника покривен сакупљањем 30765 ( од 48129 укупно ), што у процентима
износи приближно 64%.
III .5.3. Количина отпада по условном становнику
Количина отпада по условном становнику се израчунава према следећој формули:
qs=Qs/(d*ds)=28330/(10087*3.05)=28330/30765=0,92kg/становнику
Где је:
qs-количина отпада по условном становнику,
Qs-укупна количина генерисаног отпада у општини,
d-број домаћинстава који се опслужује,
D-просечан број становника по домаћинству.
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III .5.4. Процењене количине отпада
У табели 3 дата је процењена количина отпада за Општину Аранђеловац по временском интервалу
Табела 3 Процењена количина отпада за Општину Аранђеловац по временском интервалу.

Поред самог града Аранђеловца, Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац услугу организованог сакупљања и трајног
депоновања чврстог комуналног отпада врши и у појединим сеоским месним заједницама, и то махом кроз систем
контејнера постављених на одабране локације по селима.
У току припреме документације и података за израду Плана извршено је мерење свих возила која су сакупљала
отпад у току 5 радних дана. (табела 4.).
Табела 4 Резултати мерења свих камиона у периоду од пет радних дана.

У овом периоду нису вршена мерења сакупљеног и депонованог смећа током рада ноћних смена и
током викенда, јер је локација на којој се врше мерења у том периоду затворена.
Из наведеног следи да добијену количину треба увећати за количину отпада сакупљену током рада шест
ноћних смена и једног дана викенда.
Ако процену тако сакупљеног отпада базирамо на бројкама које смо добили из мерења током радних
дана, онда се у том немереном периоду сакупи барем још 30 000 кг отпада ( 7*4300, тј. седам напуњених
камиона Волво, који ради ноћне смене ).
Тиме је укупна количина смећа која се на овај начин у току једне недеље одвезе на депонију око 170 t.
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Табела 5 Однос тежина-запремина отпада

III .5.5. Сакупљање отпада у општини Аранђеловац
У градској зони услугом сакупљања отпада су обухваћена сва домаћинства, док се у сеоским месним
заједницама услуга врши само делимично.
У табели 6 дат је приказ места где се врши односно не врши сакупљање отпада.
Табела 6 Приказ места где се врши односно не врши скупљање отпада

У Аранђеловцу услугом су обухваћена сва домаћинства, док се у сеоским месним заједницама услуга врши само
делимично ( од 17 села на територије општине Аранђеловац, услугама је обухваћено 8 ).
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III .5.6. Преглед броја домаћинстава и броја корисника по насељима
На територији Општине Аранђеловац има 15.763 домаћинства, од чега у самом граду 8.339 и 7.424
сеоских домаћинства. У табели број 7 дат је број корисника услуга према броју домаћинстава.
Табела 7 Приказ броја корисника према броју домаћинстава

На територији Општине Аранђеловац има 15.763 домаћинства, од чега у самом граду 8.339 и сва користе услуге
организованог сакупљања отпада. Од 7.424 сеоских домаћинства, услугама је обухваћено 1748, док 5676 домаћинстава не
користе услуге организованог сакупљања отпада. Укупно је око 64% домаћинстава користе услуге Ј.К.П.“Букуља“.
III.5.7. Посуде за одлагање отпада
У општини Аранђеловац за сакупљање отпада се користе следеће посуде:
- канте од 120 l;
- контејнери од 1.1 m³;
- контејнери од 5 m³;
- посебни контејнери од 1.1 m³ и 5 m³ за одвојено сакупљање секундарних сировина.
Отпад из приватних кућа се, претежно, одлаже у класичне канте од 120 l ( око 7000 домаћинстава ), док су зоне
колективног становања покривене контејнерима од 1,1m³ и 5m³.
Сеоска домаћинства, која су обухваћена организованим сакупљањем отпада, исти одлажу у контејнерима од
1.1m³.
Остали корисници услуга ( привредни субјекти на територији општине Аранђеловац ) за одлагање отпада
користе, како своје, тако и контејнере изнајмљене од Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац.
Укупан број контејнера (власништво Ј.К.П.„Букуља“ и власништво корисника услуга), запремине 1,1m³ износи
око 270 комада.
На територији града је постављено око 220 контејнера, док сеоска насеља располажу са око 50 контејнера
запремине 1,1m³.
Укупан фонд контејнера запремине 5m³ износи 45 комада ( 5 је у власништву корисника услуга ).
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Осим стандардних контејнера запремине 1,1m³ и 5m³, Ј.К.П. „Букуља“ на територији града има распоређене и
контејнере за одвојено прикупљање секундарних сировина, и то 50 комада запремине 1.1m³ и 20 комада запремине 5m³.
III .5.8.Контејнери
У табели 8 дат је приказ броја контејнера са којима тренутно располаже Ј.К.П. „Букуља“.
Табела 8 Приказ броја контејнера са којима располаже Ј.К.П. „Букуља“

Динамика пражњења контејнера:
- уже градско језгро: свакодневно пражњење
- шире градско језгро: два-три пута недељно
- сеоска насеља: једном недељно
Корисници услуга који за одлагање отпада користе канте опслужују се једном недељно.
Сакупљање и транспорт комуналног отпада врши се специјалним наменским возилима: аутосмећарима и
аутоподизачима. Ј.К.П. „Букуља“ располаже са 6 аутосмећара и 2 аутоподизача.

III .5.9. Карактеристике возила:
У табели број 9 дате су карактеристике возила у Ј.К.П. „Букуља“.
Табела број 9 Карактеристике возила у Ј.К.П. „Букуља“

Просечна старост смећара је 12.33 године а аутоподизача чак 21.5 година што је само по себи довољан
показатељ техничког стања овог дела механизације Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац.
Радионица за одржавање возила је заједничка за читаво предузеће Ј.К.П.„Букуља“ Аранђеловац. Није
ретка појава да из различитих разлога (недостатак и кашњење резервних делова, неодговарајући алат и опрема
за одржавање и сл.) возила по више дана остају на поправци у радионици, што је нарочито изражено у зимским
месецима. Наведена појава условљава и заостајање у извршењу редовне динамике обавеза РЈ „Чистоћа“.
План одвожења смећа по данима и улицама, дат је у прилогу 1.
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III.6. ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА
Према Националној стратегији управљања отпадом Републике Србије из 2003. године, отпад је
подељен на контролисани и неконтролисани отпад.
• Контролисани отпад обухвата комунални отпад, комерцијални и индустријски, укључујући и
медицински отпад.
• Неконтролисани отпад обухвата пољопривредни отпад и отпад из рударства и каменолома.
У складу са Националном стратегијом, посебно се издвајају следећи токови отпада:
1. Неопасни индустријски отпад;
2. Амбалажни отпад;
3. Коришћени акумулатори и батерије;
4. Ислужена возила;
5. Отпадне гуме;
6. Отпадна уља;
7. ПЦБ отпад;
8. Отпадна електронска и електрична опрема;
9. Флуоросцентне цеви које садрже живу;
10. Муљ из постројења за третман отпадних вода;
11. Муљ из постројења за третирање вода за пиће;
12. Грађевински отпад и отпад од рушења.
III.6.1. Неопасан индустријски отпад
Највеће количине неопасног индустријског отпада који се генерише, сакупи и рециклира у општини
Аранђеловац, односи се на метални, пластични, керамички, отпад од дрвета, отпад од прераде камена.
Највећи генератори неопасног индустријског отпада на територији општине Аранђеловац су:
• „Књаз Милош“ – Аранђеловац;
• „Пештан“ – Буковик;
• Фабрика „Шамот“ Аранђеловац;
• Фабрика „Шамот“ – Даросава;
• „Шамот“ – Рудник;
• „Бања комерц“ - Бања;
• „Баумит“ – Бања;
• „Венчац“ – Бања;
• „Стублина“ – Стојник;
• „ИЕП“ – Буковик;
• „Беаз“- Аранђеловац;
Поред наведених, постоје и мањи генератори неопасног индустријског отпада који се углавном баве
производњом камена и ватросталних опека.
III.6.2. Амбалажни отпад
Амбалажни отпад јесте свака амбалажа или амбалажни материјал који не може да се искористи у
првобитне сврхе, изузев остатака насталих у процесу производње. Највећи део амбалажног отпада на
територији општине Аранђеловац и даље се сакупља заједно са комуналним отпадом и одлаже на градску
санитарну депонију. Може се рећи да је на територији општине Аранђеловац делимично организовано
сакупљање ПЕТ амбалаже.
Прво организовано сакупљање ПЕТ амбалаже започео је Ј.К.П. "Букуља". У току 2011.год. сакупљено
је 13,53 т пластике ( пет-а и фолије ) што је око 1,2 т месечно. Осим тога, сакупљено је и 53,62 т папира/картона,
односно 4,9 т месечно. ПЕТ амбалажа се сакупља два пута месечно и том прилико се врши третман амбалаже
пресовањем, не врши се одвајање по бојама.
У већини aранђеловачких фабрика не постоји прецизна евиденцију о кретању отпада, нити лице које
је одговорно за управљање отпадом.
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III.6.2.1. Амбалажни отпад као опасан отпад
То је амбалажа од пестицида и хербицида у пољопривреди. Највећи генератор ове врсте амбалажног
отпада су појединци и пољопривредна газдинства на територији општине Аранђеловац. Од 2009. године
амбалажа ове врсте раздваја се од осталог отпада и чува на месту намењеном овој врсти отпада. Још увек не
постоји решење безбедног укалањање ове врсте отпада. До пре пар година овај амбалажни отпад се спаљивао, а
даље се у појединим деловима општине то и даље ради.
Пољопривредне апотеке где се купују хербициди, пестициди и остале опасне хемијске супстанце,
имају законску обавезу да узимају назад овакав амбалажни отпад и враћају произвођачу или увознику
хербицида и пестицида, а такође је и потрошач дужан да трговцу врати повратну амбалажу и настао амбалажни
отпад. На територији општине Аранђеловац још увек није заживела ова законска регулатива.
III .6.3. Истрошене батерије и акумулатори
Истрошене батерије и акумулатори се класификују као опасан отпад. Истрошене батерије делом
завршавају на дивљим депонијама комуналног отпада, а делом се прикупљају. Не постоји организовани систем
управљања истрошеним батеријама.
III .6.4. 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, мешавине уље - вода и емулзије. Отпадно јестиво уље је уље које настаје
обављањем угоститељске и туристичке делатности, у индустрији, трговини и другим сличним делатностима.
Велика је количина разних врста уља које се свакодневно користе у разне сврхе, па се из тог разлога ствара
велика количина отпадног уља као опасан отпад. Досадашња пракса показује да се велика количина отпадних
уља привремено складишти на локацији генератора отпадних уља.
Постоји тренд пораста организованог скупљања и преузимања отпадних јестивих уља а она се
најчешће користе за добијање био-дизела.
Такође се у производном процесу користе и различите врсте уља и мазива: компресора, хидраулична,
изолаторска и друга машинска уља.
За опасни отпад до сада није вршено испитивање - карактеризација.
III .6.5. Отпадне гуме
Отпадне гуме јесу гуме од: моторних возила ( аутомобила, аутобуса, камиона, мотоцикала ),
пољопривредних и грађевинских машина приколица и вучених машина и сл., након завршетка животног
циклуса.
На депонији „Цинцарска коса“ са налази извесна количина отпадних гума, коју су радници Ј.К.П.
„Букуља“ издвојили из мешаног отпада који се довози на депонију. Издвојене гуме се складиште ван самог тела
депоније до њихове продаје овлашћеним купцима ове сировине ( Технолив, Инос Синма...). У току 2011. год.
продато је 30 т отпадних гума. Процена је да се сада на депонији налази још око 20 t отпадних гума, што
путничких што теретних.
Отпадне гуме представљају значајан еколошки проблем, пре свега због чињенице да разградња једне
гуме у природи траје чак 150 година. Велика индустријска постројења и транспортна предузећа који генеришу
отпадне гуме у процесу ремонта возила имају сопствен, интерни, начин одлагања који је ван сваке контроле,
тако да мањи генератори отпадних гума исте одлажу на дивљим депонијама.
У општини Аранђеловац, један део отпадних гума се организовано сакупља „МУКИ“ –Буковик, и
„Метал Мусић“.
Чињеница је да један део отпадних гума и даље завршава на градским и дивљим депонијама. Отпадне
гуме одложене-„баченене“ на депоније представљају и најчешћи разлог паљења дивљих депоније ( људи који
на градским депонијама издвајају и сакупљају рециклабилне материје намерно пале отпадне гуме да би
извадили жицу ).
III .6.6. Отпадна возила
Отпадна, односно неупотребљива возила јесу моторна возила или делови возила која су отпад и која
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власник жели да одложи.
На територији општине постоји неколико ауто – отпада који се баве откупом и скупљањем возила.
III.6.7. Отпад од електричне и електронске опреме
Отпад од електричних и електронских производа чине отпадни апарати из домаћинстава ( телевизори,
радио апарати, фрижидери, замрзивачи и др...), рачунари, телефони, касетофони.
Већина овог отпада спада у опасан отпад због компоненти које садржи.
Не постоји оператер на територији општине Аранђеловац који врши претходно раздвајање расхладних
флуида из отпада од електричних и електронских производа из домаћинстава ( фрижидери, замрзивачи и
клима уређаји ). Део оваквог отпада из домаћинстава се може затећи на сметлиштима, разним сладиштима и
дивљим депонијама.
Најзаступљеније је сакупљање отпадне рачунарске опреме, од које се део репарира и поново ставља на
тржиште.
III.6.8. Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу
Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу не сакупљају се одвојено од осталог отпада.
III.6.9. PCB отпад
Не постоји евиденција о количинама PCB отпада. Отпад који садржи PCB одвојено се сакупља. У
појединим трафостаницама још увек се као расхладни медијум користи PCB ( пираленско уље ) који се, у
складу са законом, до 2015. године мора заменити одговарајућим уљима која не садрже ПЦБ. Не постоји
безбедно сладиштење PCB отпада. У Србији не постоји постројење за третман PCB отпада и овај отпад се
извози на третман. Постоји неколико овлашћених компанија из приватног сектора у земљи, које врше
преузимање и извоз PCB отпада на третман у складу са Законом о ратификацији Базелске конвенције.
Сви уређаји који садрже PCB и просторије или постројења у којима су смештени, као и
деконтаминирани уређаји, морају бити обележени.
III.6.10. 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 ).
Потребно је да власници POPs отпада министарству надлежном за животну средину пријаве врсту и
количину овог отпада. Потребно је обезбедити одговарајућа складишта за сакупљање PCB отпада и опреме
загађене са PCB која се искључује из употребе. Такође је потребно обезбедити складишта за привремено
сакупљање отпадних пестицида, можда у договору више општина.
III.6.11. Медицински отпад
Отпад из објеката у којима се обавља здравствена заштита на територији општине Аранђеловац,
обавезно се разврстава на месту настанка на опасан и неопасан отпад.
Опасан отпад у смислу медицинског отпада је инфективни, патолошки, хемијски, токсични или
фармацеутски отпад, цитостатички лекови, оштри инструменти и други опасан отпад.
На подручју општине Аранђеловац идентификовани су генератори медицинског отпада :
• Општа Болница – Аранђеловац;
• Дом здравља Аранђеловац;
• Приватне амбуланте и ординације;
• Приватне стоматолошке ординације;
• Апотеке у приватном и државном власништву.
Нема прецизних података о количинама медицинског отпада који се произведе у општини
Аранђеловац на годишњем нивоу.
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III.6.12. Отпад животињског порекла
У данашње време када се инсистира на високим стандардима здравствене заштите у ветерини, као и све
већи број ветеринарских станица, амбуланти и мини фарми, непосредна последица њихове делатности је
стварање све веће количине органског и неорганског биохазардног отпада.
• Органски отпад су: лешеви угинулих животиња са фарми и сеоских домаћинстава, кланични отпад
(конфискат )
• Неоргански отпад су: шприцеви, ампуле, рукавице, лекови са истеклим роком употребе, односно део
опреме која се користи у лечењу животиња из ветеринарске амбуланте.
Услед неадекватног управљања овом врстом отпада могу настати озбиљни проблеми по животну
средину и здравље људи.
Део угинулих животиња из сеоских домаћинстава доспева на градске и сеоске дивље депоније где се
затрпава земљом.
III.6.13. Пољопривредни отпад
Пољопривредни отпад је отпад који настаје од остатака из пољопривреде, шумарства, прехрамбене и
дрвне индустрије и представља значајне количине. Остаци из пољопривреде се могу разврстати у три главне
групе: отпад произведен у процесу узгајања ратарских култура, отпад пореклом од воћарских култура и отпад
настао као последица узгајања стоке.
Генератори пољопривредног и баштенског отпада на територији општине Аранђеловац су:
• мини фарме,пољопривредна газдинства;
• сеоска домаћинства.
Пољопривредни отпад се дели на:
• отпад пореклом од ратарске и повртарске производње,
• отпад пореклом од воћарске производње,
• отпад као последица узгоја стоке.
Стајско ђубриво се генерише узгојем: говеда, свиња и живине. Неадекватно управљање органским
отпадом на фармама ( где не постоје постројења за пречишћавање вода и објеката за складиштење стајског
ђубрива ), доводи до загађења водотокова и земљишта.
III.6.14. Муљ из постројења за третирање воде за пиће
Завршен је пројекат Реконструкције и доградње постројења за производњу воде-нова Филтер станица.
Муљ из постројења за пречишћавање представља додатну количину отпада. Процена је да у Аранђеловцу
настаје годишња око 600t муља ). Начини поступања са стабилизованим муљем од пречишћавања отпадних
вода су: искоришћење у пољопривреди, термички третман у инсинераторима, гориво у цементарама, одлагање
на депонију.
III.6.15. Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода
Према стандардима Европске Уније свако насеље веће од 5.000 становника мора имати постројење за
прераду отпадних вода, што је и један од услова пријема у Европску Унију. Општина Аранђеловац има на својој
територији два пречистача отпадних вода у Даросави и у Бањи.
III.6.16. Муљ из постројења за производњу воде ( ППВ )
Испуштање технолошких отпадних вода ( воде од испирања филтера и муљ из таложника ) иде преко
базена за ретензију муља, одакле одлази у канализацију.
Квалитет ових отпадних вода је контролисао пројектант реконструкције Филтер станице у сопственим
лабораторијама.
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III.6.17. Муљ из постројења за пречишћавање отпадних вода ( ППОВ )
Вишак биолошког муља, након стабилизације у стабилизационом базену и одлежавања у угушћивачу,
избацује се у сушна поља. Овај муљ је стабилизован, без мириса, влажности око 85%. Након сушења у сушним
пољима ( до влажности < 25% ) муљ се извози из сушних поља и депонује на плацу постројења за прераду
отпадних вода. Процена је да је годишња количина овако створеног отпада око 600t.
III.6.18. Грађевински отпад и отпад од рушења
Грађевински отпад је отпад који настаје приликом градње стамбених и пословних просторија и
приликом адаптације истих, индустријских и других постројења.
У грађевински отпад спада: земља од ископа, отпад од рушења и грађења (отпад од керамике, бетона,
гвожђа, челика, пласике...), као и отпадни асфалт и бетон.
Грађевински отпад завршава на депонијама комуналног отпада (површински коп „Ћиринац“ у
Буковику користи се и као инертан материјал за прекривање отпада на депонији.
Рециклажа грађевинског отпада на територији општине Аранђеловац не постоји иако се може поново
употребити око 80 % грађевинског отпада.
Општина Аранђеловац још није донела одлуку о месту локације за грађевински отпад који неможе да
се рециклира.
III.6.19. Отпад који садржи азбест
Азбести отпад се углавном налази у грађевинском отпаду. Података о мерењу нема.
III.6.20. Отпад од експлоатације минералних сировина и отпад из енергетике
Отпад од од експлоатације минералних сировина и отпад из енергетике није идентификован у
Аранђеловцу.
III.6.21. Отпад од титан диоксида
Отпад од титан-диоксида није идентификован у Аранђеловцу.
III .7. Цене услуга сакупљања, одвожења и депоновања смећа
Домаћинства:
- домаћинства ( по 1м² нето површине објекта ): 3,63 дин
- ванредно одвожење кућног смећа до 5m³: 2176,1 дин
Предузетници:
• за пословни простор површине до 30м² паушално месечно:
- I група (трговина прехрамбеном робом, угоститељско-ресторанске услуге, пицерије, ћевабџинице,
приватне ординације, козметички салони, сервиси за возила и други сервиси, столарске, браварске,
лимарске и друге занатске услуге, пекаре, бурекџинице, обућари, ТV сервиси, ташнери,
посластичарнице, рибарнице и сл.): 906.7 дин
- II група ( забавне игре, спортске кладионице, теретане и сл.): 767.21 дин
- III група ( агенције, трговина непрехрамбеном робом, пржионице и продавнице кафе, апотеке,
подруми пића, приватни вртићи, приватне школе, фотографи, фотокопирнице, фризери, хемијско
чишћење и сл. ): 627.72 дин
- IV група ( видеотеке, златаре, часовничари, канцеларије, галерије и атељеи, оптичари и сл.): 488.22
дин
• за пословни простор површине преко 30m² поред паушалног износа плаћа се додатно за сваки m2
преко 30 m2: 9.76 дин
• бенефицирани корисници по m2: 6.97 дин
• Предузећа и друга правна лица:
• месечна цена за контејнере запремине 1.1 m3 ( пражњење једном недељно ): 6000 дин
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• месечна цена за контејнере запремине 5 m3 ( једно пражњење ): 5719,15 дин
• Ванредни одвоз и депоновање смећа:
• једно пражњење једног контејнера запремине 1,1 m 3: 6968,64 дин
• једно пражњење једног контејнера запремине 5m3: 10091 дин
• Улазак у депонију и истовар смећа по 1 m3: (за правна лица): 276,61 дин
III.8. Планови за наредни период
1 - Интенција ЈКП „Букуља“ је повећање броја домаћинстава која су у систему прикупљања отпада.
Како је две трећине свих домаћинстава на територији општине Аранђеловац већ обухваћено услугом одвожења
и депоновања чврстог комуналног отпада ( 10087 од укупно 15763 домаћинства ), нове активности се односе
пре свега на сеоске месне заједнице које су тек спорадично обухваћене овим услугама.
Делимично су овим услугама покривена следећа сеоска насеља: Босута, Гараши, Јеловик, Мисача,
Орашац, Даросава и Раниловић.
Укључивање сеоских домаћинстава у систем рада Ј.К.П. „Букуља“ било би само одговор на већ
изражену потребу становника тих месних заједница, а истовремено умањила вероватноћа стварања нових
дивљих депонија.
Ипак, по овом питању ваља наћи праву меру ангажмана капацитета јавног комуналног предузећа јер
оно тренутно нема техничке могућности да у пуном обиму опслужује сва сеоска насеља. Осим тога, неизбежно
се поставља и питање трошкова и исплативости одвожења контејнера из села удаљених и по 20-30 km од града.
Стога је предлог Ј.К.П. „Букуља“ да се гушће насељене сеоске заједнице, које иначе представљају
наставак самог града или су му релативно близу, уведу у систем услуга путем кућних канти док у оним даљим и
ређе насељеним треба поставити контејнере.
Када је реч о фактурисању ових услуга, код домаћинстава која имају канте то је лако и вршило би се
путем рачуна на кућне адресе, док је са селима где би били постављени контејнери то нешто сложеније питање
(да ли услугу фактурисати групно становницима насеља или општини, али никако месној заједници ).
2 - Увођење организованог система примарне селекције отпада у домаћинствима. Прво у ужем
градском језгру а потом и на шире подручје града, односно општине.
Паралелно са тим, повећати обим организованог прикупљања секундарних сировина на улицама и
отвореном простору (повећати број еколошких контејнера постављених на улицама за издвојено сакупљање
pet-a, размотрити постављање посебних контејнера за издвојено сакупљање стакла, метала, дрвета...).
3 - Подићи капацитет постојећег простора где се врши рециклажа издвојених секундарних сировина (за
сада само пet-a и папира/картона), како би у будућем периоду могао да одговори на већи обим издвојених и
дотераних секундарних сировина и тиме постао адекватан рециклажни центар.
4 - Увести подземне контејнере за посебне градске локације ( нпр: парк, саобраћајно загушено градско
језгро ). Подземни контејнери су знатно већег капацитета од класичних ( обично 3-5t ) а њиховим постављањем
би улице биле не само чистије већ би и лепше изгледале, што је свакако у складу са амбицијама да Аранђеловац
поново постане значајна туристичка дестинација. Њима се ослобађа простор за већи број паркинг места и
пешачких пролаза. Њихова набавка и постављање би значиле и потребу за набавком посебног возила које би
могло да их опслужује.
5 - Размотрити варијанте за реализацију пројекта регионалне депоније.
Надзор над спровођењем одредаба дефинисаних Одлуком о чистоћи и аката донетих на основу ње
врши надлежни орган управе за послове комуналне инспекције.
III.9. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О САНИТАРНОЈ ДЕПОНИЈИ „ЦИНЦАРСКА КОСА“
Институт „Кирило Савић“ је израдио неопходну инвестиционо-техничку документацију за изградњу
депоније комуналног отпада за град Аранђеловац на локацији Цинцарска коса".
Резултати геолошких и хидрогеолошких истраживања приказани у Елаборату ; "Извештај о
инжењерско геолошким и хидрогеолошким истраживањима терена за потребе планирања и пројектовања
депоније смећа у челници Решетарског потока у Аранђеловцу" које је урадио "Геозавод-ХИГ" Д.П. за
хидрогеологију и инжењерску геологију, Београд (1991) дефинишу да је тло депоније практично
водонепропусно.
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III.9.1. Организација објеката и површина у циљу спроводења технологије санитарног
депоновања.
Комплекс санитарне депоније "Цинцарска коса" у Аранђеловцу састоји се из пет функционалних
целина:
1. Манипулативно-опслужног платоа,
2. Тела депоније,
3. Постројења за пречишћавање отпадних вода,
4. Интерне саобраћајнице и
5. Заштитног зеленог појаса.
6. Цео комплекс депоније ограђен је жичаном оградом висине 3m, са окцима пречника 50 mm, која
служе за спречавања разношења отпада, као и за спречавање недозвољеног и неконтролисаног улаза како људи,
тако и животиња.
Испред капије се поставља табла од трајног материјала са неизбрисивим следећим натписима:
- назив депоније,
- адресе предузећа које одлажу отпад на депонију,
- радно време,
- забрањене и дозвољене врсте отпада и др.
На улазу у комплекс санитарне депоније налази се капија коју, из портирнице, отвара чувар само онда
када на комплекс улазе возила која су у функцији обављања технолошког процеса депоновања.
III.9.2. Манипулативно - опслужни плато
На манипулативно-опслужном платоу лоцирани су следећи објекти:
Портирница
Колска вага од 30t ( кућиште и кућица за вагара ) на самом улажу десне траке двосмерне саобраћајнице
Објекат за особље у чијем су склопу: простор за одмор радника, лабораторија за израду основних
хемијских анализа воде, чајна кухиња и санитарни чвор,
При организацији објекта водено је рачуна да се изврши одвајање улаза-излаза административног
особља од улаза-излаза техничког особља које обавља рад на самој депонији
Сервис за прање и дезинфекцију возила који је по свом садржају пројектован тако да поред основне
функције обезбеђује и ситне текуће поправке са подмазивањем и заменом уља (канали у поду). Сервис за прање
и дезинфекцију возила се састоји од: навоза на отвореном простору, простора за прање, подмазивање и
дезинфекцију у затвореном простору, магацина за дезинфекциона средства, уља и мазива, приручне
радионице, просторија за особље, спремишта прибора и опреме за прање и санитарног чвора
Трафо-станица
Паркинг за прљава возила са надстрешицом
Паркинг за чиста возила
Цео комплекс депоније је осветљен прописаним осветљењем.
У циљу заштите од оборинских вода, комплекс је обезбеђен ободним каналима и све воде су спроведене
адекватним канализационим мрежама.
Од ограде до границе комплекса депоније пројектован је заштитни зелени појас са одређеним
растињем.
III.9.3. Тело депоније
Тело депоније - ( површина за депоновање отпада ), лоцирано је на јужном делу комплекса депоније
"Цинцарска коса", а прилаз је обезбеђен са манипулативно опслужног платоа.
Тело депоније заузима површину од 21.477 m2. На телу депоније предвиђена је интерна саобраћајница
која служи за приступ возилима која довозе отпад и одвозе отпадне воде, за манипуацију средстава
механизације која ће служити при уређивању простора и при спровођењу технолошког поступка. Поред
интерних, изградиће се и привремене приступне саобраћајнице за сваки сегмент простора за депоновање, а
које ће се градити од шута и шљунка, онако како напредује попуњавање депоније.
Дренажне воде се прихватају у телу депоније дренажним системом који се састоји од керамичке цеви
Ø200, са нагибом од 6% и дужином од 75m преко које је постављен филтарски слој који се састоји од 3 фракције
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Ø50, Ø10, Ø2 и дренажног тепиха кога формира природна мешавина песка и шљунка "Моравца" дебљине
0,50m и која је постављена преко глиненог подтла.
Кроз дренажи слој пролазе отпадне воде где се врши њихово филтрирање и процеђивање, тј.
делимично прећишћавање, тако да до дренажне цеви долазе са нешто мањим загађењем него што су у самом
отпаду. Истовремено дренажни слој штити цеви и подлогу од кретања тешке опреме или непланираних и
непредвиђених великих оптерећења.
Усвојени најоштрији нагиб под којим ће се депоновати отпад износи 1:3, што такође обезбеђује
стабилност и безбедно кретање механизације, као и стабилност самог тела.
Ц е л о т е л о д е п о н и ј е п р е к р и в е н о ј е с и с т е м ом з а ко н т р о л и с а н о о т п л и њ а в а њ е
( "БИОТРНОВИ" ) издвојених гасова.
Попуњавање тела депоније почиње од најниже тачке ( јужна страна тела депоније - од постројења за
пречишћавање отпадних вода ) и напредује сукцесивно по плану попуњавања депоније.
Потпуним попуњавањем одређеног сегмента простора до пројектоване висине, стичу се услови за
наношење слоја за рекултивацију. После одређеног времена ( када се заврше све хемијске реакције и престане
издвајање процедног филтрата и гасова, што се констатује узимањем узорака ) стичу се услови за комплетну
рекултивацију одређеног сегмента.
По попуњавању свих сегмената тј. експлоатације ( после 24 године ) на депонији ће укупно бити
ускладиштено 255.805m3 сабијених чврстих отпадака и сабијеног инертног материјала.
Потребан инертан материјал ће се складиштити на складишту које има привремени карактер.
III.9.4. Постројење за пречишћавање отпадних вода
Постројење за пречишћавање отпадних вода је лоцирано у јужном делу комплекса депоније. Састоји се
из аерисане и таложне лагуне са пратећом опремом.
Све процедне и отпадне воде са комплекса депоније одводе се на пречишћавање у систем за
пречишћавање. Воде се овде пречишћавају до нивоа који дозвољава њихово испуштање у градску
канализациону мрежу, или централни градски систем за пречишћавање отпадних вода ( ЦППОВ ).
Пречишћена вода се премпумпава у цистерне и цистернама одвози до места испуштања у градску
канал изолациону мрежу или ЦППОВ. Исталожени муљ се, повремено, изузима са дна таложне лагуне и
одвози на депонију, где се одлаже са осталим отпадом и прекрива инертним материјалом.
III.9.5. Интерна саобраћајница
Интерна саобраћајница пролази дуж обода тела депоније целом његовом дужином и служи за основну
комуникацију свих транспортих токова унутар комплекса.
Привремене интерне саобраћајнице ће се градити искључиво од шута и шљаке и служиће за довоз
отпада на поједине сегмента терена, већ зависно од фазе депоновања. Потребно је водити рачуна да се такав
отпад ( шут и шљака ) не депонује са осталим отпадом, већ да се складишти на неактиван део тела депоније и
према потреби користи за ове сврхе.
III.9.6. Заштитна зона
Заштитну зону чини зеленило постављено око објекта депоније. Функција заштитног појаса је заштита
окружења од евентуалног - непредвиђеног загађења ( прашина, лаки отпад, непријатни мириси, бука ), као и
заштита различитих физичких сруктура у комплексу депоније од денудационог наноса, као и визуелна заштита
окружења.
Укупна површина заштитног појаса износи 12.336m2.
Пројектом озелењавања слободних површина депоније предвиђено је формирање ободног заштитног
појаса, и то највећим делом на површинама које прати ограда комплекса депоније.
Заштитни појас формиран је као линеарни масив, од 10 m ширине, средње густине коришћењем
практично свих категорија садног материјала ( високи и средњи четинари, високи, средњи и ниски лишћари,
зимзелено и листопадно лишћарско жбуње). Појачано је учешће четинарских и зимзелених врста, имајући у
виду карактеристичну локалну биљну заједницу, како би се обезбедила равномернија функционалност засада
током целе године.
У погледу избора појединих врста, опредељујући фактори су:
- изворна припадност станишту;
- код интродукованих врста широка прилагодљивост, широка распрострањеност или сродност
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изворног станишта;
- отпорност на неповољне природне услове који могу наступити ( суша, мраз и др.);
- скромни захтеви у односу на квалитет земљишта;
- добијен ископом привремено складиштити на простору неформираног простора депоније.
- отпорност према дејствима шкодљивих гасова и прашине;
- изражена способност природног обнављања фонирањем различитих варијанти избојака:
- изражена крупноћа или/и маљавост листа;
- већа укупна лисна маса и густина круна;
- својства раног листања или касног одбацивања листа;
- својства емитовања фитонционих материја са бактерицидним и фунгицидним дејством;
- изражена својства мириса цвета.
Остало, местимично одступање од одређене ширине условљено је конфигурацијом терена и
потребним грађевинским радовима за изградњу депоније.
Састав појаса је дрвеће различите висине и то од средњег дрвећа ( 15 до 25m ), ниског дрвећа ( 7-l5m ),
високог жбуња ( 2-4m ) и средњег жбуња ( l-3m ), комбинованих као јединствен и густ масив.
III.9.7. Опис и карактеристике технолошког поступка депоновања
Технолошки процес депоновања зависи од низа фактора које је неопходно сагледати при
концепцијском постављању комплекса депоније у свим његовим деловима.
Технологија депоновања зависи од топографских услова, односно порекла и карактера рељефа, затим
од климатских, хидролошких, геолошких и хидрогеолошких услова и од услова заштите животне средине.
Наведени услови утичу на начин успостављења стабилности депоније, на начин заштите површинских и
подземних вода, на обим потребних грађевинских радова, на дефинисање заштитних појасева, на уклапање
депоније у околни терен, на одређивање намене површина на комплексу као и на распоред објеката на
манипулативно-опслужном платоу, величину и положај тела депоније, структуру саобраћајница, положај
простора за складиштење инертног материјала и постројења за пречишћавање отпадних вода унутар
комплекса депоније.
После сагледавања и међусобног усаглашавања свих наведених услова, као и на бази прорачуна о
дневној количини чврстих отпадака, поставља се технолошки процес депоновања, који представља посебан
технолошки склоп операција и поступака у функцији остварења сврхе санитарне депоније. Цео комплекс
санитарне депоније "Цинцарска коса" пројектован је у функцији обезбедења услова за спроводење
предвиденог технолошког процеса депоновања. а све у циљу максималне заштите животне средине.
Технолошки процес депоновања почиње оног момента када возило које довозе чврст отпад скрене са
регионалног пута и дође до комплекса депоније.
На улазу ( капија ) у комплекс депоније се врши евидентирање уласка возила и визуелна контрола врсте
отпада. Преласком пуног возила преко колске ваге контролише се количина отпада, на основу чега се возило
усмерава ка површини на којој ће се депоновати отпад. што одредује руководилац депоније пратећи прописани
режим депоновања. Односно, према измереној количини отпада возило одлази до ћелије где ће, у зависности
од већ постигнуте висине у току дана. истоварити одређену количину отпада потребну да се формира завршна
висина ћелије од 2,1m ( формира се за три дана из разлога мале дневне количине отпада ).
Ширина и дужина радне зоне за депоновање отпада су променљиве величине и карактеристичне су за
сваки простор јер зависе од топографских услова терена, запремине чврстих отпадака који се дневно одлажу,
од броја и габарита специјалних машина које раде на депонији, као и од броја возила која истовремено
истоварају отпад. С обзиром да се ради о површинском начину одлагања отпада, ширина радне зоне не сме
бити превелика, да се не би створили услови за подизање велике количине прашине и растурања отпадака,
односно за повећање степена загадења околине, али мора бити довољна да се обезбеди стабилност
депонованог отпада и неометана манипулација машина које изводе процес.
Уважавајући низ фактора који утичу на одређивање димензија ћелије за одлагање отпада као што су
дневна количина отпада и димензије механизације за спровођење технологије, за депонију „Цинцарска коса"
усвајена је ширина радне зоне од 5m, дужина ћелије од 8m и висина готове ћелије 2,lm.
Отпаци се, по довожењу, систематски распростиру, и изравњавају у слојевима дебљине 0,2-0,3m и
збијају булдожером до одређене густине. На сваки збијени слој булдожер распростире следећи танки слој
отпада преко радне површине и поново га сабија. Ова операција се понавља све док се не постигне укупна
висина радног дневног слоја од 0,6m ( заједно са слојем прекривног материјала ) и док се сви отпаци довезени у
току једног дана не распростру и сабију.
Степен сабијања отпада је критичан параметар који дефинише век експлоатације депоније, због чега је
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неопбодна употреба машина за сабијање чијим са радом постижу велике густине депонованог отпада (а тиме
се повећава количина депонованог отпада која се може одложити у одређеној просторној форми).
С' обзиром на релативно малу дневну количину отпада на депонији "Цинцарска коса" у Аранђеловцу
која према пројекту износи 45m3, густину сабијања отпада од 0,6 kg/m3 ( која се добија сабијањем булдожером
) и на чињеницу да због габарита булдожера ширина радне зоне мора да буде 5m, а дужина ћелије 8m, висина
слоја од 2,1m тј. 2,3m ( са завршним прекривним слојем инертног материјала за ћелију ), не може се постићи у
току једног дана, већ је за то потребна количина отпада која се сакупи у току три дана.
Првог дана ће бити постигнута висина слоја отпадака од 0,6m која се на крају радног дана прекрива
инертним материјалом и сабија булдожером до висине од 0,75m. На крају другог радног дана, уз спроводење
исте методологије, висина слоја ће бити 2x0,7 m = 1,5 m. На крају трећег радног дана када се постигне висина од
2,1m ( 0,75m + 0,75m + 0,6 m), ћелија се прекрива инертним материјалом дебљине 0,20m ( у сабијеном стању),
што значи да завршна висина сваке ћелије износи 2,3m.
Прекривање се врши по хоризонталној површини, али и по боковима ћелије.
Овакав начин прекривања се разликује од уобичајеног ( једна ћелија - једно прекривање ), али је
неопходан из разлога што систем санитарног депоновања по „сендвич" систему, тј. слој по слој, недозвољава да
на крају радног дана отпад остане непокривен из већ добро познатих разлога. Прекривни материјал се мора
добро изравнати и сабити да би се избегло задржавање воде у преосталим шупљинама што би проузроковало
ерозију.
Поред наведеног, дневног прекривања неопходно је и завршно прекривање. Односно, завршне слојеве
треба прекрити инертним материјалом дебљине 0,2m, што је у ствари прекривка за техничку рекултивацију. На
овај слој, касније, при затварању депоније, наноси се слој за биолошку рекултивацију, дебљине 0,4m. Број
слојева отпадака на који се наноси завршни слој је променљив, и зависи од конфигурације терена, пада терена и
регулационог и нивелационог решења. Односно, у сегменту дефинисаном на подужном пресеку, већ у првој
фази депоновања, долази до постављања завршног слоја инертног материјала. На преостали део депонијског
простора наношење завршног слоја ће се извршити тек по завршетку предвиђене фазе.
Да би пројектованим технолошким процесом депоновања у потпуности одговорили постављеном
жељеном циљу, а то је пре свега заштита здравља становништва преко заштите животне средине ( воде. ваздуха
и земље ), неопходно је, при одлагању отпадака, придржавати се следећих правила:
- Започети депоновање на најнижој коти депоније,
- Оформити ћелију тако да дневна радна површина буде што је могуће мања,
- Ћелију испуњавати, уколико је могуће, одмах до коначне висине,
- Ћелију обавезно, на крају радног дана, прекрити инертним материјалом, без обзира да ли је
постигнута коначна висина,
- Сваку гомилу отпадака која се допремми на тело депоније распрострети и добро је компактирати (
сабити ),
- Никада не остављати недовршену ћелију за сутра,
- Нагиб радне површине не сме бити већи од 1:4 нити мањи од 1:1,5
- Стриктно се придржавати пројектованог плана попуњавања депоније,
- Користити само одговарајућу пројектовану опрему и то у оквиру њених могућности,
- Опрему лоцирати у активној зони осим за време викенда када се опрема пере и дезинфикује, а затим
одвози на паркинг за чиста возила до почетка новог радног циклуса,
- Избегавати распростирање отпадака са горње стране радне површине,
- Обезбедити кретање компактора ( булдожера ) искључиво уз радно чело,
- Интерну саобраћајницу увек градити унапред у односу на сегмент који се попуњава, како би се
обезбедило несметано довожење отпада, без застоја.
III.9.8. План попуњавања депоније
План попуњавања депоније тачно дефинише редослед ћелија и слојева који се свакодневно попуњавају
до затварања депоније.
Према плану, депонија се формира одоздо на горе, односно, попуњавање почиње са најниже тачке
депоније и напредује ка највишој тачки, да би при крају експлоатације депоније постепено падала ка нижим
котама.
Попуњавање депоније иде по сегментима површина који су обележени са а1, а2 и а3 и предвиђени су
пројектном документацијом
Попуњавање депоније "Цинцарска коса" у Аранђеловцу ће се одвијати у три фазе.
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Прва фаза обухвата простор измеду најниже коте простора за депоновање ( ивица депоније ) и Пресека
I-I i V-V. Запремина овог простора је 52.168,00m3,
Друга фаза ( што је у исто време и завршна површина прве фазе) а обухвата простор измеду пресека IIII и V-V.). Запремина овог простора је 36.036,00m3 а време искоришћења 4 године.
Трећа фаза обухвата простор између пресека III-III и VII-VII, односно до највише коте депонијског
простора ( кота 358,83 ). Постављена је паралелно изнад фазe II. Запремина овог простора је 158.982,00 m3, а
време искоришћења 14 година. На ситуацији сваке фазе ( фаза технолошког процеса експлоатације ) дат је план
попуњавања сваке фазе санитарне депоније као и завршни изглед попуњене фазе и означена су три смера.
Први смер (------>) је смер набијања отпада и рада машине за сабијање, односно дефинисање радног
чела.
Други смер ( >) је смер напредовања депоније од најниже ка вишим котама, односно смер удаљавања
депоновања од дна депоније, а самим тим и смер завршног озелењавања и рекултивације депоније.
Трећи смер ( >) је смер формирања ћелија и редова, односно ћелије у једном реду се формирају једна
поред друге и оног момента када се попуни први ред, започиње се са попуњавањем другог реда са оног дела где
је почео да се формира први ред. Разлог оваквом смеру попуњавања редова је тај што је неопходно остварити
одредени временски период измеду почетка и завршетка посматраног „реда“, који је потребан за одигравање
одредених хемијских и биолошких преоцеса у депонованом отпаду, односно за одлежавање и слегање
формираних ћелија у посматраном „реду“.
Више ћелија формира један ред. Више редова распоређених на површини за депоновање формира слој.
Број и распоред слојева депонованог материјала по фазама приказани су у техничкој документацији Пројекта.
Да би се прописани технолошки процес депоновања спровео квалитетно у свим својим фазама
предвиђена је и одабрана посебна покретна опрема за распростирање и сабијање.
За распростирање прекривног слоја и за изградњу интерне саобраћајнице одабран је:
• Трактор гусеничар- TG-140Б са хидрауличким булдожером и рипером, укупне масе 18t (107W),
• Санитарни компактор - K-220 укупне масе 23t (187 kW), за сабијање чврстог отпада и инертног
материјала, тј. за постизање пројектоване густине депонованог материјала 4.
III.9.9. Количина чврстих отпадака
За планирање потребног простора за одлагање комуналног отпада потребно је познавање количине
чврстог отпада које продукује град у току одређеног временског периода.
Фактори који утичу на количину смећа су:
• начин становања,
• врста горива за загревање,
• учешће хартије у свакодневном животу,
• начин и учестаност сакупљања смећа и
• ниво животног стандарда.
Количина отпада који се продукује у једном граду, одређује се на бази броја становника за одређени
период планирања, тј. години израде инвестиционо-техничке документације.
Прорачун количине отпадака урађен је на основу прогнозе пораста броја становника за предвиђени
период од 35 година, почевши од 24.000 становника за нулту 1995.год. ( податке доставила Ј.К.П. "Букуља" –
Аранђеловац ). Прогноза броја становника урађена је са процењеним коефицијентом пораста броја становника
у распону од 0,5-2%.
Поред броја становника на укупну количину отпадака у току одређеног временског периода, утиче и
дневна количина отпадака сакупљена у граду.
Податке о дневној количини отпада која се сакупља у Аранђеловцу - доставила је Ј.К.П. "Букуља". На
основу тих података, у Аранђеловцу се одлаже комунални отпад из 7734 домаћинства.
Ј.К.П. "Букуља" не износи индустријски отпад. Отпад који настаје у индустријској производњи се
депонује интерно, односно, у оквиру произвођачких комплекса, или се испоручује као секундарна сировина.
На депонији комуналног отпада количина отпадака коју одлаже Ј.К.П. "Букуља" износи 41,2 m3 у току
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једног дана. Прорачун дневне количине урађен је на бази броја и капацитета транспортних возила која одвозе
отпад.
Имајући у виду да поред организованог сакупљања и транспорта комуналног отпада постоји мала, али
недефинисана количина отпада који се индивидуално довози и одлаже на депонију, усваја се да: дневна
запремина отпада који ће се депоновати на санитарној депонији "Цинцарска коса" износи 45 m³.
Према наведеној количини и добијеној средњој густини несабијеног смећа, укупна дневна количина
отпада за град Аранђеловац износи:
45 m³ x 0,336 t/m³ = 15,12 t.
Годишња количина отпадака у току 1995.години (нулта година)
Годишња количина отпада се рачуна као количина отпада која се сакупи за 250 радних дана (5 дана у
току недеље), са дневном количином од 45 m³ ( 15,12 t ).
V = 45 x 250 = 11.250 m³/god
m = 11.250 x 0,336 = 3.780 t / god
За спровођење поступка санитарног депоновања, потребан је инертан материјал. Инертан материјал ће
се обезбедити при широком откопу, тј. при формирању простора за депоновање. Надзорни орган ће инертан
материјал од ископа сортирати, класификовати и обележити тако да одговара планираној намени за поступак
спровођења технологије одлагања. Широким откопом се добија 79.592 m³ материјала који ће служити за
формирање саобраћајница, нивелацију терена и као прекривни материјал за спровођење технологије
депоновања.
Депонијски простор ће се фазно припремати за експлоатацију. Инертан материјал ће се складиштити
привремено на најближој неуреденој површини на простору депоније. Тај простор мора бити саобраћајно
повезан са радним простором где се одвија процес депоновања.
У главним технолошком пројекту детаљно су приказани прорачуни и табеларно дати подаци о порасту
броја становника, количини отпадака и потребног прекривног материјала по годинама.
III.9.10. Капацитет депоније
Величина потребног простора за одлагање комуналног отпада зависи од типа и количине чврстих
отпадака које је потребно депоновати, густине до које се они могу сабити, густине самих чврстих отпадака,
густине прекривног материјала. дебљине слојева прекривног материјала и планираног периода искоришћења
одабраног локалитета.
При анализи потребне површине тј. запремине за санитарну депонију узима се у обзир и потребна
количина прекривног материјала. Количина прекривног материјала у несабијеном стању израчунава се преко
запреминског удела тог материјала у запремини отпада. На основу димензије ћелије, потребних дебљина
покривног материјала за прекривање отпада ( међуслојева и завршног слоја ), запремински удео прекривног
материјала је око 25% ( за Аранђеловац износи -27% ) од укупне запремине депоније.
Количина земље од око 64.217 m³, која се добија ископом ( преостала количина после формирања
терена ) обезбеђује прекривање за првих 13,5 година. За 24 године, колико износи век експлоатације депоније,
потребна је количина од око 120.288 m³ несабијеног инертног ниатеријала. За спровођење процеса санитарног
депоновања, неопходно је обезбедити још око 56.071 m³ додатног инертног материјала. Овај материјал ће се
обезбедити из позајмишта материјала из околине депоније, од грађевинског шута, и сл.
Потребан простор за депоновање чврстог комуналног отпада израчунава се према формули:

Где је:
Вdep - потребна запремина за санитарно депоновање чврстог отпада (m³)
Гко - тежина комуналних чврстих отпадака (t)
Гpm - тежина прекривног материјала (t)

