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Рко - средња густина сабијених комуналних чврстих отпадака (t/ m³)
Рpm - густина збијеног прекривног материјала (t/ m³).

Употребом булдожера, при процесу санитарног депоновања постижу се следеће густине:
Рко = 0,600 t/m³ (булдожером)
Рpm = 1,300 t/m³ (булдожером)

Потребна запремина депонијског простора за одлагање отпадака за град Аранђеловац, у зависности од 
броја становника, количине отпадака и количине прекривног материјала по годинама и кумулативно за период 
од 1995-2035.г. дата је у табели 9.

Укупна запремина расположивог простора добијеног широким ископом при формирању терена 
депоније износи 270.964m³. Корисна запремина расположивог простора за депоновање износи 247.187,00m³ 
па је на основу података предвиђени век експиоатације депоније 24 године. Од укупне запремине депонијског 
простора изузет је простор који заузима шљунак ( формирање дренажног слоја износи 9.640,00м³ ) и запремина 
прекривног материјала потребног за техничку рекултивацију 14.137м³.

Напомена:

Према "Правилнику о критеријумима за одредивање локације и уређење депоније отпадних материја", 
( "Сл.гласник РС", бр.54/92, чл.бр. 19 ), за спровођење технологије санитарног депоновања комуналног отпада 
за градове са мање од 50.000 становника није неопходно компактирање отпадака, али сабијање јесте.

Комплетан  прорачун века експлоатације депоније "Цинцарска коса " у Аранђеловцу урађен је на бази 
поступка депоновања тј. сабијања отпада уз употребу булдожера, при чему се постиже густина сабијеног 
отпада од 0,6 t/m3. Век експлоатације депонијског простора у том случају је 24 године.

Потребно је напоменути, да уколико би се санитарно депоновање отпада спроводило сабијањем 
отпадака са компактором ( густина сабијања отпадака компактором 0,8 - 0,9 t/m³ онда би век експлоатације био 
34,5 година. 

Иако законски није обавезно спровођење поступка санитарног депоновања уз компактирање отпадака 
(за мање градове), пројектант технологије (Институт "Кирило Савић") је скренуо пажњу инвеститору да 
размотри могућност набавке компактора за сабијање отпадака, чиме би се повећао век експлоатације депоније 
а и обезбедили бољи услови спровођења технологије санитарног депоновања. 

За потребе санитарне депоније набављен је компактор, који је и данас у функцији.

Табела 9 Кумулативна тебла експлоатационог периода депоније
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Депонија је лоцирана на северној страни града и од њега удаљена 4 km ваздушном линијом и 6 km 
асфалтним путем Раниловић-Аранђеловац. Локација обухвата чело Решетарског потока, који припада сливу 
реке Пештана. Надморска висина депоније је 310-370 m, што је за 60-120 m више од надморске висине центра 
града. 

Укупна површина комплекса износи 41552 m², а комплетна парцела се налази у КП Буковик 
(катастарске парцеле 146/1, 146/5, 151/1,152/2, 717, 718 ) које су све у власништву Јавног предузећа за 
планирање и изградњу општине Аранђеловац.

Експлоатација је почела 1996. године, а по пројектној документацији експлоатациони период износи 
25-30 година.

У зависности од тенденције раста броја становника, количине генерисаног отпада, начина сакупљања и 
др. фактора биће условљен и експлоатациони период депоније.

III.10. РЕГИОНИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

На слици 3. приказана је карта Србије са Регионима за управљање отпадом, а у складу са Националном 
стратегијом за управљање отпадом. Према Стратегији Општина Аранђеловац припада региону број 14 који 
обухвата Општине: Лазаревац, Лајковац, Љиг, Барајево и Обреновац.
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На слици 3 приказани су региони у Србији за управљање отпадом.

IV.  ЕКОЛОШКИ  НАЈПРАКТИЧНИЈЕ ОПЦИЈЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД

Интегрално управљање отпадом подразумева праћење токова отпада од његовог настајања, 
минимизације, преко сакупљања, транспорта, третмана и коначног одлагања.

Систем за прикупљање, прераду и коначно одлагање комуналног чврстог отпада заснива се на следећој 
хијерархији:
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1. Предузимање свих акција у циљу минимизирања отпада на месту настајања
2. Обнављање материјалних ресурса на местима настајања отпада кроз примарну и/или секундарну 

селекцију и рециклажа тако издвојених секундарних сировина ( често коришћена под заједничким 
именитељем - рециклажа отпада ) ;

3. Изградња трансфер станица у којима се, осим претовара из транспортних возила у возила за 
трансфер, врши и сабијање отпада;

4. Коначно одлагање непрерађеног отпада на санитарну депонију;
5. Прерада отпада у постројењу за обнављање материјалних и енергетских ресурса, па коначно 

одлагање инертног остатка и пепела на санитарну депонију и опасног отпада на депонију опасног отпада;
6. Компостирање отпада.
Савремену опрему за обнављање материјалних, а поготово енергетских ресурса, која функционише без 

неповољног еколошког утицаја на животну средину карактерише висока цена и велика техничко-технолошка 
сложеност. Зато су и инвестициона улагања која треба извршити у релативно кратком року велика. При 
пројектовању оваквих постројења искључен је било какав генерализован приступ, будући да свако поједино 
постројење мора бити у високом степену прилагођено специфичним локалним условима, а пре свега 
расположивој количини отпада и потребама индустрија која мора редовно откупљивати добијене секундарне 
сировине и енергију.

Из свега напред наведеног проистиче закључак да санитарна депонија, без обзира на то да ли се и на 
који начин врши обнављање материјалних и енергетских ресурса, обавезно мора бити интегрални део сваког 
система за прикупљање, прераду и одлагање комуналног чврстог отпада. Укључивање селекције отпада на 
месту настанка и рециклаже у систем само продужава период експлоатације санитарне депоније, а у систем се 
може укључити у току његове експлоатације, када се за то обезбеде технички и финансијски услови.

У нашим условима, када се управљање чврстим отпадом у Републици Србији налази у зачетку, јасно је, 
да бар у почетном периоду, санитарно одлагање сировог отпада на санитарним депонијама, уз претходно 
издвајање његових корисних компоненти - секундарних сировина на месту његовог настајања од стране 
грађана, а без претходне прераде у постројењима за обнављање материјалних и енергетских ресурса, 
практично нема алтернативу.

Национална Стратегије за управљање отпадом Републике Србије разматра следеће могућности 
управљања отпадом:

1. Смањење отпада наместу генерисања отпада,
2. Поновна употреба,
3. Рециклажа,
4. Компостирање,
5. Анаеробна дигестија,
6. Инсинерација отпада,
7. Остали поступци третмана отпада (пиролоза, гасификација, плазма процес, отпад као гориво, 

солидификација) и
8. Одлагање отпада на депоније.

Препорука: 

Имајући у виду тренутну ситуацију у социјалном, техничком и економском смислу, краткорочно ( 5 
година ) у општини Аранђеловац треба применити следеће методе: поновна употреба отпадних материјала, 
рециклажа, компостирање и одлагање отпада на депонију . Остале могућности треба посматрати као реално 
оствариве у дугорочном смислу ( преко 10 година ).

Тешкоће, односно ограничења у управљању отпадом огледају се у следећем:

- Недостатак система праћења техничких, а са тим и финансијских параметара - на депонији не 
постоји вага за мерење возила за сакупљање отпада што онемогућава добијање и анализу основног улазног 
податка за планирање - масу отпада; не постоје базе података са поузданим показатељима о количинама и 
врстама отпада, самим тим нема могућности за праћење финансијских показатеља ефикасности система.

- Недостатак савременог финансијског менаџмента уз примену одговарајућег софтвера на основу кога 
би се пратило пословање система и омогућила идентификација недостатака и планирало унапређење,
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- Недостатак финансијских средстава за обнову постојеће опреме и надоградњу система у складу 
са светским стандардима,

- Недостатак капацитета у техничком смислу за пружање квалитетних и економски ефикасних 
услуга,

- Недовољна двострана комуникација са јавношћу у процесу доношења одлука ( нпр. приликом 
одређивања локација за постројења за третман отпада ), што отежава и поскупљује комплетан поступак 
примене одређених решења за поступање са отпадним материјалом.

Имајући у виду стратешку оријентацију Србије ка власничкој трансформацији, у  наредним годинама 
се очекује интензивно преструктурирање индустријске производње. Заједно с трансформацијом производње, 
очекује се и ефикасније искоришћење сировина за производњу, као и енергије, интензивно сагледавање и 
затварање производних циклуса, као и коришћење мање опасних материја у производима и оптимизација 
материјала за паковање и амбалажу, шта је дефинисано усвојеном правном регулативом.

У складу са очекиваним променама у изворима настајања отпадом, доћи ће и до промена и у начину 
поступања са отпадом. Ради лакшег усклађивања  постојећих система са будућим стандардима, биће 
представљени предлози за сакупљање, транспорт и одлагање отпада на регионалном нивоу за општину 
Аранђеловац.

IV.1. САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА

Сакупљање отпада у  даљем тексту ће подразумевати не само сакупљање отпада из различитих извора, 
већ и његов транспорт до локације на којој ће се обавити пражњење возила за транспорт отпада.

Сакупљање отпада у урбаним срединама представља комплексну и веома захтевну активност са 
организационог, техничког и финансијског аспекта. Комплексност сакупљана отпада је условљена различитим 
изворима и категоријама отпада, имајући у виду да се унутар једног урбаног комплекса као извори отпада 
јављају домаћинства, комерцијална предузећа, индустријска предузећа, јавне површине, итд., а сваки од 
извора има специфичности у погледу погледу количина и састава отпада. Проблеми везани за систем 
сакупљања отпада у општини Аранђеловац су нарочито изражени у приградским и сеоским насељима, који су 
удаљењи од самог центара урбаног насеља и депоније за одлагање отпада. Иако су наведени проблеми одувек 
постојали, последњих година они су израженији због пораста количина произведеног отпада, али и пораста 
трошкова рада и одржавања елемената система.

У многим развијеним земљама 50-70 %, од укупних трошкова управљања чврстим отпадом, чини 
управо трошкови везани за сакупљање и транспорт отпада. Наведени податак треба нарочито нагласити јер и 
процентуално мала побољшања у погледу сакупљања отпада, у односу на цео систем, могу резултирати 
значајним смањењем укупних трошкова.

Као препоруке за побољшање систем сакупљања отпада у општини Аранђеловац биће разматрано 
следеће:

1. Тип система за сакупљање отпада,
2. Технике за одређивање рута возила за сакупљање отпада унутар градских реона.

IV.1.1. Тип система за сакупљање отпада

Постоје више система за сакупљање отпада: систем директног транспорта великих контејнера 
аутоподизачима, систем стационарних контејнера, систем канти, систем кеса и комбиновани систем.

Система директног транспорта великих контејнера је погодан за примена у реонима са високом 
продукцијом отпада, имајући у виду  релативно велику запремину контејнера ( најчешће 5м³ и 7м³ ). Употреба 
великих контејнера скраћује време потребно за руковање контејнером ( подизање и пражњење ), а изузетно су 
флексибилни због различитих капацитета и могућности одлагања свих категорија чврстог отпада. Система 
великих контејнера има предност и у томе што је за затворен циклус сакупљања и транспорта отпада довољно 
једно возило и један возач, за разлику од система стационарних контејнера, што је од великог значаја са 
економског аспекта.  Економске предности су очигледне и у случајевима када се рукује са отпадом који се може 
добро сабијати, а који је потребно транспортовати на веће удаљености.
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Код система са директним транспортом великих контејнера разликујемо два модела и то: стандардни 
модел и модел са разменом контејнера.

Стандардни модел подразумева преузимање пуног контејнера на одређеној локацији, транспорт до 
трансфер станице или депоније, пражњење и враћање празног контејнера на локацију са које је узет.

Модел са разменом контејнера подразумева почетак радног дана са доношењем празног контејнера на 
почетну локацију, остављање празног контејнера на локацији и преузимање пуног контејнера, транспорт до 
трансфер станице или депоније, пражњење и транспорт празног контејнера до следеће локације на којој се 
празан контејнер практично замењује пуним.

На следећим сликама 4 и 5 дат је шематски приказ стандардног модела директног транспорта великих 
контејнера и   модел са разменом контејнера. 

Систем стационарних контејнера који се већ примењује у општини Аранђеловац је нарочито 
погодан за сакупљање отпада из домаћинстава, због типа опреме и начина пражњења контејнера ( механички 
или ручни ). Овај систем сакупљања примењује се у градским срединама, где због услова саобраћаја и 
конфигурације улица није могуће приступити возилима већих габарита. За разлику од система директног 
транспорта великих контејнера, систем стационарних контејнера захтева ангажовање већег броја радника који 
допремају контејнере до механизма за подизање на возилима, или који ручно празни контејнере, а затим, у оба 
случаја враћа контејнере на првобитну позицију.

Систем посуда за одлагање-канти.- У овом систему су највише заступљене канте за сакупљање 
отпада, чија је запремина, најчешће, 120 l. Систем функционише на исти начин као и код система великих 
контејнера, односно канте се празне у транспортно возило, а после пуњења возило се одвози до депоније. 
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Наведени систем се показао као практичан код индивидуалних домаћинстава, где систем наплате 
функционише на тежинском принципу, или на основу броја канти. Систем расподеле канти има практичну 
примену у брдско-планинским подручјима, као и у подручјима где нема свакодневног одношења смећа. Такође 
се може примењивати и у насељима где је организована селекција отпада (канте различитих боја).

Због разноврсности посуда које се користе за сакупљање отпада, неопходно је да предузеће има 
транспортно возило које истовремено може прикупљати отпад из канти, контејнера и кеса.

IV.1.2. Оптималне руте

Оптималне руте за сакупљање отпада унутар градских реона се одређују на релативно једноставан 
начин, ручном методом ( без помоћи специјализованих софтвера). За овај поступак потребно је имати мапу 
града већих размере са уцртаним важним локацијама ( гараже, радионице, бензинске пумпе, природне 
баријере, једносмерне и „слепе“ улице, улице оптерећене интензивним саобраћајем, објекти ). На овакву мапу 
се поставља танак провидан папир на коме се уцртавају и анализирају руте.

Приликом уцртавања рута треба поштовати следећа правила:

• Руте не треба прекидати и међусобно преклапати. Свака рута био требало да буде јединствена, 
обухватајући стамбене блокове у једној географској целини.

• Укупно време за сакупљање и транспорт отпада би требало да буде уједначено за све руте.
• Отпад у улицама оптерећеним интензивним саобраћајем не би требало сакупљати у време 

саобраћајног „шпица“.
• Активности у „слепим“ улицама треба обављати у оквиру активности у улицама које секу. У циљу 

максималног избегавања скретања улево, у „слепе“ улице треба улазити када су оне са десне стране 
регуларних улица.

• Отпад у стрмим улицама, ако је могуће, треба сакупљати истовремено са обе стране, а возило треба да 
се креће наниже. Ово повећава сигурност и ефикасност радника, смањује замор возила и потрошњу 
горива и мазива.

• Више крајеве града би требало опслуживати на почетку руте.
• Када се отпад сакупља на једној страни улице, смер кретања би требало, колико год је то могуће, да 

буде у правцу кретања казаљке сата. Ово умањује број скретања улево, која су генерално тежа и 
захтевају више времена од скретања удесно.

• Када се отпад сакупља на обе стране улице, препоручује се да рута буде што дужа и по могућству 
права.
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IV.2. СЕЛЕКЦИЈА И РЕЦИКЛАЖА ОТПАДА

Основни разлози за увођење рециклаже су:

• Рециклажа је један од основних циљева Националне стратегије управљања отпадом у Србији.
• Рециклажом се смањује количина комуналног отпада који треба одложити на депонију и врши се 

валоризација секундарних сировина из комуналног отпада.
• Рециклажом се остварује се економска добит ( директна продаја и посредно учешће у осталим 

производним гранама ).
• Рециклиране компонете су неопходна секундарна сировина у производњи више индустријских грана 

( метална, индустрија папира, индустрија стакла ).
• Рециклиране компоненте се увозе - овим програмом се може заменити увоз у великом делу.
• Рециклажом се чувају постојећи ресурси (мања количина отпада се одлаже на депоније – мањи 

простор за одлагање, а природни ресурси се мање користе за издвајање сировина - нарочито за Аl, Co, 
Ni).

• Рециклажом се штеди енергија (мањи утрошак енергије је за производњу из секундарних сировина 
него из сировина).

• При преради секундарних сировина смањују се трошкови производње у односу на прераду сировина.
• Рециклажом се отварају нова радна места.
• Рециклажом се постиже заштита животне средине.
• ЕУ кроз своју политику управљања отпадима постулира обавезу рециклаже.

Важни услови који утичу на одлуку о искоришћавању или уклањању отпада су:

• Повећани захтеви за безбедним уклањањем отпада са аспекта заштите животне средине, што има 
за последицу веће трошкове уклањања.

• Примена принципа зарачунавања стварних трошкова уклањања отпада.
• Развој нових производних технологија и поступака искоришћавања отпада.
•Разрада метода прогнозирања, ради процене развоја тржишта сировина (развој потрошње, 

понуде, ризик снабдевања, развој цена ).

Тржиште материјалима који се могу рециклирати је активност или процес трансфера, продаје и/или 
куповине материјала који се може рециклирати, којим се успоставља веза између купца и продавца 
рециклираних компоненти. У нашој земљи ово тржиште је веома хаотично, тачније, базирано је углавном на 
тржишту индустријских секундарних сировина. Тржиште је неразвијено и базира се на иницијативама 
сакупљача и приватних организација. Република Србија је основала Агенцију за рециклажу, чији је задатак да 
иницира елементе за развој тржишта секундарних  сировина. У циљу организовања успешне рециклаже у 
Општини Аранђеловац, потребно је формирати центар који ће располагати подацима о продаји и потражњи 
(Регионална привредна комора ).

Типичне компоненте система рециклаже отпада у циљу повраћаја материјала и издвајања корисног 
отпада су:

• Издвајање различитих компоненти на извору настајања отпада - из домаћинства, радњи, институција, 
сакупљање на улици или у центрима где се сакупља рециклабилан отпад.

• Издвајање рециклабила из укупне масе отпада на специјалним постројењима за рециклажу.
• Припрема издвојених рециклабила на линијама за балирање ( папир, пластика ), пресовање ( метал ), 

млевење ( стакло ).
• Сакупљање и издвајање органских компоненти ( кухињски отпад и отпад из башти) за компостирање 

у великим постројењима.
•Промоција самосталног компостирања "у свом дворишту" кроз едукацију и успостављање малих 

компостних бункера.

Основни начин за сакупљање секундарних сировина је изградња мреже постројења за рециклажу и 
сакупљање отпада која би омогућила сакупљање максималних количина доступног папира, стакла, пластике и 
метала из отпада из домаћинстава, комерцијале, индустрије и вратила назад у процес прераде. Регионална 
постројења за сортирање морају бити конструисана тако да омогуће завршно сортирање селективно 
сакупљених материјала. Ова постројења такође служе и за припрему материјала за транспорт ( балиран или 
издробљен-иситњен отпад ).
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Организовање сепарације може бити: на месту настајања ( On-site.енгл., in-situ.лаt ) и ван места 
настанка, на централном постројењу, (Off-site рециклажа).
    
On site рециклажа је издвајање материјала који се могу рециклирати на самом месту настајања, тј. становници 
сами сортирају материјале у посебне контејнере или кесе, или исте доносе на посебне платое или на трансфер 
станицу, а заинтересована физичка и правна лица сакупљају и односе на третман.             

On site рециклажа је издвајање материјала који се могу рециклирати на самом месту настајања, 
тј.становници сами сортирају у посебним контејнерима или кесама, или доносе на посебне платое или на 
трансфер станицу, а заинтересована физичка и правна лица сакупљају и односе на третман. 

Овај тип има низ предности јер:

• Успоставља се близу генератора.
• Мања је контаминација околног простора.
• Сировине постижу бољу цену на тржишту јер су мање запрљане.
• Редукује цену одлагања, транспорта отпада, третмана.
• Овакве сировине се одмах могу пласирати и прерађивати.
• Морају се изградити објекти и уградити посебна опрема за третман.
•· Мора се вршити контрола квалитета секундарних сировина.

Off-site рециклажа ван места настајања, tј.на централизованим местима за издвајање и третман ( Off-
site.енгл, еx-сиtу.лат ).

На слици 8 приказана је Off-site рециклажа, а на слици 9 постројење за рециклажу
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Off-site рециклажа ( на централном постројењу ) се примењује:

• Ако он-сите рециклажа није задовољавајућа,
• Ако он-сите рециклажа није финансијски исплатива,
• Потребан је простор за привремено складиштење материјала који чекају раздвајање.

Материјали који се уобичајено рециклирају на офф-сите постројењу:

- Комунални отпад, несортиран.
- Уља, растварачи, оловни акумулатори.

IV.3. КОМПОСТИРАЊЕ

Компостирање се дефинише као брзо, али делимично, разлагање влажне, чврсте органске материје, 
првенствено отпада од хране, помоћу аеробних микроорганизама и под контролисаним условима. Као 
производ добија се користан материјал, сличан хумусу, који нема непријатан мирис и који се може користити 
као средство за кондиционирање земљишта или као ђубриво. Теоријски гледано, предности су следеће: крајњи 
производ има извесну тржишну вредност, која треба да резултира у враћању извесног дела уложених 
средстава; простор који је потребан за локацију постројења је релативно мали и цене транспорта нису тако 
велике. Са друге стране, оваква постројења могу захтевати и велика капитална улагања. Тржиште за добијени 
производ није увек осигурано, а и складиштење крајњег производа може бити проблем за себе.

Обзиром на Директиву о депонијама ЕУ и забрану одлагања биодеградабилног отпада на депоније, 
компостирање је добило на значају као алтернативна опција третмана биодеградабилног отпада.

Компостирање има важну улогу у Националној стратегији управљања отпадом. У краткорочном 
периоду, највећа запремина компостирања биће од мешаног отпада, било као метод предтретмана отпада ради 
смањења органске компоненте у отпаду пре депоновања, или као метод производње корисног материјала.

Производи компостирања мешаног отпада могу имати бројне корисне примене, иако се они сада 
третирају као отпад.

Раздвајање отпада на извору ће омогућити производњу високо квалитетних производа од компоста. 
Компостирање биодеградабилног материјала може произвести вредан кондиционер за земљиште као замену за 
природне материјале. Квалитет компоста зависи од квалитета пуњења и контроле примењене у управљању 
процесом компостирања. Стандарди квалитета су расположиви за компост као производ, пројектовани да 
обезбеде да нема негативног утицаја на животну средину, здравље људи или животиња. Ови стандарди су 
направљени за компост произведен из отпада раздвојеног на извору, док за компост произведен од мешаног 
отпада не постоје еквивалентни стандарди.

IV.4. ДРУГЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ИСКОРИШЋЕЊА ОТПАДА 

 Данас постоји широк опсег других технологија које се могу користити за искоришћење комуналног 
отпада. То укључује коришћење отпада као горива у инсинераторима, али и друге опције термалног третмана 
отпада, као што је анаеробна дигестија, пиролиза и гасификација и друге опције механичког или биолошког 
третмана.
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IV.5. ОДЛАГАЊЕ НА ДЕПОНИЈУ 

Санитарна депонија представља грађевински објекат који служи за коначно одлагање отпада ( не треба 
заборавити да код сваке врсте третмана отпада увек постоји одређен део отпада који се мора одложити на 
одабрано место за одлагање отпада ). Ови објекти су опремљени различитом опремом која служи очувању 
животне средине, а при томе се мора спроводити одређен технолошки поступак, отпад се мора компактирати и 
покривати слојем земље или другог инертног материјала на систематичан и санитаран начин. Један од 
најважнијих задатака функције одлагања, јесте планирање начина коришћења рекултивисаног земљишта.

Значајно мање капацитета ће бити потребно за комунални отпад са еколошки најпрактичнијим 
опцијама, него што би то било у случају да се настави управљање отпадом као што се то ради данас Важан корак 
у правцу доласка до основа за одређивање конкретних локација за изградњу санитарних депонија и мреже 
трансфер станица, у функцији сакупљања, транспорта и одлагања комуналног чврстог отпада, представља 
утврђивање критеријума за испитивање битних карактеристика које неки простор одређују као повољан или 
неповољан за лоцирање санитарне депоније, односно анализа макролокација или зона на које треба усмерити 
пажњу у даљем процесу испитивања потенцијалних микролокација за изградњу депоније.

Уз еколошки најпрактичниије опције и узимајући у обзир пројектовани степен раста, очекује се да 
количина отпада одложена на депонију буде смањена. Потребно је идентификовати посебне акције за преглед 
будућих потреба за депонијама у светлу примене регулативе и имплементације алтернативних метода за 
поступање са отпадом. 

IV.6. ТРАНСФЕР СТАНИЦА

Изградњом регионалних санитарних депонија и постројења за третман отпада, јавља се и потреба за 
трансфер станицама које ће омогућити економичан превоз отпада на великим удаљеностима, од локације 
стварања до дестинације одлагања. У подручјима где су депоније удаљене више од 20 км од урбаних подручја, 
транспорт до депоније коришћењем возила којим се сакупља отпад постаје неекономичан. Овим трансфер 
станицама често управљају компаније за сакупљање отпада у име локалних власти, било кроз појединачне 
уговоре или као део целокупног уговора за сакупљање отпада.

Основни захтев трансфер станица је постојање површине довољно велике да може:

• Прихватати возила за сакупљање отпада - Како се отпад производи 365 дана у години, радна површина 
мора омогућавати рад на трансферу у свим временским условима у којима се може обављати 
сакупљање отпада. Због тога је нужна чврста, најбоље бетонска, подлога.

• Прихватити веће количине отпада - На трансфер станици мора бити довољно простора да се отпад 
може задржавати до недељу дана. Такво држање отпада ће бити и више него довољно да компензира 
могуће неочекиване кварове на возилима због којих се отпад повремено не може транспортовати на 
регионалне санитарне депоније. Отпад настаје дневно без обзира на временске услове. Међутим, 
нагомилавање отпада се сме дозвољавати само у ванредним ситуацијама, а гомиле никад не смеју 
стајати на трансфер станицама дуже од недељу дана.

• Управљати погоном - У свакој станици за трансфер мора бити довољно простора да се може 
управљати механизацијом за утовар ( булдожери за утовар или ровокопачи од 360° ).

Такође, трансфер станица треба да има мостну вагу за мерење материјала који се уносе и износе из 
објекта, објекат за службе осигурања и администрације за вођење евиденције кретања возила и улаза и излаза 
отпада. Цело подручје мора бити ограђено мрежастом оградом и имати улазе, уз систем за одвод са хватаљкама 
за проливено уље и чврсти отпад. Главне радне површине и подручје где се држи отпад и контејнери морају 
бити наткривени. 

Трансфер станице служе за:
• претовар возила из малих возила у већа, 
• спречавање коришћења малих сакупљачких средстава за транспорт на удаљене локације, чиме  се 

знатно смањују транспортни трошкови –рационалан транспорт на регионалне депоније ( више од 20 
km) и постројења за третман,

• примену различитих типова транспортних сретстава
• обезбеђење услова за изградњу заједничких депонија или постројења за третман за више градова;
• смањење број дивљих сметлишта због постојања санитарних депонија на удаљеним локацијама;
• изналажење рационалног решавања проблема отпада из сеоских подручја, довожењем отпада до 

трансфер станице.
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V. СТРАТЕШКИ ОКВИР И ПОТРЕБНЕ ПРОМЕНЕ

V.1. Листа циљева 

Краткорочни циљеви ( 2013-2015 )

•· Ускладити прописе и одлуке Опште Аранђеловац у складу са националним прописима из области 
управљања отпадом и законодавством ЕУ, 

• Ускладити прописе са донетим националним плановима за појединачне токове отпада, 
• Развити локалне планове управљања отпадом, у складу са  регионалне и националним плановима,
• Повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпада на 75%,
• Развити систем примарне селекције,
• Донети одлуку о прикључењу регионалниом центару за управљање отпадом, 
• Успоставити систем управљања опасним отпадом, 
• Успоставити систем управљања посебним токовима отпада,
• Успоставити систем управљања медицинским и фармацеутским отпадом,
• Развити програм управљања отпадом животињског порекла, 
• Подстицати коришћење отпада као алтернативног горива у цементарама, -железарама и 

термоелектранама – топланама и
• Санирати постојећа сметлишта која представљају највећи ризик по животну средину и здравље људи.

Дугорочни циљеви  ( 2016-2020 )

• Увести одвојено сакупљање и третмана опасног отпада из домаћинстава и индустрије,
• Обезбедити капацитете за спаљивање ( инсинерацију) органског индустријског и медицинског 

отпада,
• Постићи стопу поновног искоришћења и рециклаже амбалажног отпада на 25% од његове количине,
• Успоставити систем управљања грађевинским отпадом и отпадом који садржи азбест, 
• Јачати професионалне и институционалне капацитете за управљање опасним отпадом и 
• Успоставити систем развијања јавне свести о значају савременог система управљања отпадом.

V.2. Процена будуће количине оtпада

Да би се процениле будуће количине отпада, треба узеtи у обзир следеће елементе:
• Број сtановника;
•  Обухват становника;
•  Социо – економски аспекте и тд. 

Имајући у виду податке о броју становника на територији општине  Аранђеловац, као  и процењено 
стање о количинама комуналног отпада које се генериш, подаци који су изнети у Плановима које је изради 
институт „Кирило Савић“ из Београда, а који су коришћени приликом изградње депоније могу се узети као 
основа за пројектовање будуће количине отпада.

У сваком случају потребно је што пре уградити колску вагу на депонији и свакодневно мерити 
довежене количине отпада.

Такође је потребно посветити изузетну пажњу селективном сакупљању отпада, едукацији 
становништва о предностима селективног сакупљања, као и пронаћи стимулативне мере које ће мотивисати 
грађане да генеришу што мање количине отпада.

Ако се узме податак да је процењена количина отпада коју генерише сваки становник између 0,5 kg у 
рураклним крајевима и око 1 kg у градовима, може се пројектовати будућа количина отпада.

За пројектовање будуће количине отпада узеће се просечна количина отпада од 0,8 kg (табела 10).  



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

Приказани подаци из табеле представљају само процењено стање које, у сваком случају треба узети са 
резервом имајући у виду количину отпада која ће се повећати када обухват сеоских домаћинстава буде већи и 
када заживи туризам, који се свакога дана опоравља од кризе.

V.3. Институционалне промене 

У општини није формирано одељење за заштиту животне средине, већ се ови послови обављају у 
оквиру одељења за имовинско – правне односе, урбанизам, грађевинарство и стамбено – комуналне послове – 
сектор за грађевинарство и заштиту животне средине . У оквиру одељења постоје лица која се баве пословима 
из области заштите животне средине, као и комунална инспекција и еколошки инспектор. Потребно је 
обезбедити услове за запошљавање комуналних полицајаца који би се такође бавили пословима из области 
заштите животне средине. За праћење и надзор предвиђених активности биће надлежна лица из одељења, 
наведени инспектори и одговарајућа служба Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац. Такође, је потребно изнаћи 
могућности за формирање одељења за заштиту животне средине. 

V.3.1. Предлог организационе структуре система управљања отпадом

За општину Аранђеловац, као и код других општина са мањим бројем становника, једини рационални и 
реални облик организације управљања отпадом се заснива на формирању региона управљања отпадом за више 
општина, односно, до обезбеђивања оптималног броја корисника услуга, што према Стратегији управљања 
отпад Републике Србије износи минимално 200.000 становника. После предвиђеног експлоатационог периода 
депоније на којој се одлаже комунални отпад сакупљен на територији једино прихватљиво решење за 
адекватно управљање отпадом намеће се формирање региона.

Данас се у пракси може видети више облика система управљања отпадом на регионалном нивоу. Као 
прва могућност организовања управљања отпадом у региону је стварање једног предузећа које ће скупљати, 
транспортовати, вршити сепарацију и третирати ( депоновати отпад ). Формирано предузеће би преузело сва 
комунална предузећа и у своју делатност додало и сортирање рециклажних сировина, и депоновање. Остале 
могућности се заснивају на постојању већег броја мањих предузећа која ће своје односе регулисати 
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комерцијалним уговорима. Тако нпр. постојећа општинска предузећа могу наставити са радом на територијама 
општине на којој се налазе, а да отпад одлажу на заједничку регионалну депонију.

Како поменути споразум НИЈЕ  потписан у периоду израде овог плана и како детаљи организације и 
функционисања региона у овом тренутку нису познати, у оквиру локалног плана управљања отпадом за 
општину Аранђеловац, анализираће се различите опције управљања отпадом, независно од опција које ће бити 
понуђене региону.

Општинско јавно комунално предузеће „Букуља“ са застарелом и недовољном  механизацијом и 
великим трошковима транспорта не обавља послове сакупљања и уклањања отпада са читаве територије 
општине Аранђеловац.  Из наведеног разлога планом се предлаже да убудуће ово предузеће обавља поменуте 
послове уз императивну рационализацију рада и одређене измене у начину пословања, као и проширивање 
услуга на терторији читаве општине. Укључивање општине у регион у којем ће се на адекватан начин 
управљати отпадом свакако ће условити повећање трошкова управљања отпадом у односу на тренутну 
ситуацију. Изградњом санитарне регионалне депоније биће успостављен систем плаћања по количини отпада 
који ће се одлагати на депонију („гате фее“), што у значајној мери  може повећати трошкове комуналног 
предузећа.

Планом се предвиђа да комунално предузеће настави са радом, уз свакако модернизацију и 
рационализацију постојећег система, до краја експлоатационог периода депоније, или до периода који  ће бити 
предвиђен  међусобним споразумом са успостављеним регионом. 

Планом се предвиђа да комунално предузеће врши сакупљање отпада са целе територије општине 
Аранђеловац и транспортује га до трансфер станице, затим до регионалне депоније, или до неког другог 
система за третман отпада који буде успостављен у региону. С обзиром на однос величина општина у смислу 
броја становника и расположивих финансијских средстава не предлаже се било какво учешће општине у 
обезбеђивању финансијских средстава и осталог за изградњу депоније или додатних система за управљање 
отпадом, осим евентуалних опција за управљање отпадом на нивоу општине, као што су дворишта за 
компостирање или слично. 

V.4. План сакупљања и транспорт отпада у општини Аранђеловац

Организовање система сакупљања подразумева:

• Набавку нових стандардизованих канти и контејнера,
• Набавку контејнера за рециклабиле,
• Поправку старих посуда које се могу још користити.

• Организовање система транспорта подразумева:

• Набавку нових транспортних средстава-смећара за стандардизоване посуде
• Набавку транспортних возила за претовар возила од трансфер станице до регионалне депоније, 
• Набавку транспортних возила за сакупљање рециклабила.

V.5. Потребна инфраструктура

Инфраструктура зависи од опција оправљања отпадом.  Имајући у виду да су Националном 
стратегијом управљана отпадом заступљенеа два нивоа управљања отпадом , регионални  и локални, у плану 
ће бити приказане обе .

V.6. Опције управљања отпадом на регионалном нивоу

Начин на који ће се вршити управљање отпадом на нивоу општине у великој мери зависи од начина 
управљања отпада на регионалном нивоу. Како у тренутку израде овог плана, стратегија управљања отпадом на 
нивоу региона није дефинисана до краја, у плану ће бити прикзано више потенцијалних решења, а и у односу на 
та решења биће представљене обевезе и оптималан начин управљања отпадом на нивоу општине. У оквиру 
анализе опција биће представљене четири опције, међу којима се налази једна основна и три напредне. 
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Потенцијалне опције управљања отпадом на нивоу региона су:

1. Изградња регионалне депоније

Основу регионалног система управљања представља регионална депонија. На регионалну депонију 
довозио би се отпад из целог региона, са или без претходног делимичног издвајања отпада. На локацији 
депоније изградило би се постројење за издвајање секундарних сировина, док ће остатак отпада бити 
депонован. Управљање отпадом на нивоу општине не би се у великој мери разликовало од тренутно актуелног, 
односно, сакупљао би се и транспортовао помешани отпад из којег би се издвајале секундарне сировине на 
локацији депоније.

2. Изградња регионалне депоније и спаљивање отпада

Наведена опција се, у односу на опцију 1, разликује у томе што би се поред изградње регионалне 
депоније изградило и ново савремено, аутоматизовано постројење за сепарацију отпада. Циљ коришћења 
оваквог постројења је пре свега издвајање лаке суве фракције која би била сагоревана. Инвестиција за набавку 
савременог аутоматизованог постројења за сепарацију процењује се на 2 до 2,5 милона еура. Поред издвајања 
лаке суве фракције, било би организовано издвајање рециклабилних материјала из преостале количине отпада. 
Основна предност оваквог решења огледа се у чињеници да би се на крају депоновала мања количина отпада, 
што би продужило животни век депоније, међутим у извесној мери би повећало трошкове управљања отпадом.

3. Изградња регионалне депоније, примарна сепарација отпада, анаеробна дигестија и 
спаљивање отпада

Ова опција представља комплекснији систем управљања отпадом у односу на напред поменуте. Овакав 
систем заснива се на примарној сепарацији отпада на суву и влажну фракцију којима би се управљало на 
различите начине. Изградном постројења за механичко биолошки третман отпада обезбедио би се третман 
биолошког дела отпада ( део влажне фракције ), уз добијање енергије и корисних материјала, као што су 
компост и течни супстрат за кондиционирање земљишта услед анаеробне дигестије. У постројењу за 
сепарацију отпада вршило би се издвајање секундарних сировина из суве фракције отпада, док би се остатак 
отпада спаљивао. Остатак од сагоревања отпада, као и остаци оба тока отпада који се не могу на други начин 
искористити  одлагали би се на депонију.

V.7. Опције управљања отпадом на локалном нивоу

Иако је општина Аранђеловац опредељена да се прикључи региону управљања отпадом у тренутку 
није познато на који начин ће се вршити управљање отпадом. 
Из наведеног  разлога није могуће са сигурношћу предвидети које ће бити обавезе општине у будућем региону 
и на који начин је неопходно организовати сакупљање и транспорт отпада на нивоу општине.

 V.7. 1. Организовани систем сакупљања и транспорта

У  Плану је дата анализа могућих опција управљања отпадом за општине које би формирале регион. На 
основу анализа може се видети  да постоје два основна модела начина сакупљања отпада у општини.

Први модел се много не разликује од тренутно постојећег модела који се заснива на одлагању свог 
отпада у једну канту ( контејнер ), изузев мањих количина рециклабилних материјала који би се одвојено 
одлагали на јавним местима и другим локацијама на којима борави већи број људи током дана.

Такав модел подразумева сакупљање и транспорт мешаног отпада, који би се накнадно у постројењу за 
сепарацију третирао, односно, из којег би били издвајани рециклабилни материјали који имају тржишну 
вредност.
 Други модел се огледа у одвојеном одлагању тзв. суве фракције (различите врсте рециклабилних 
материјала, као што су пластика, папир, картон, тканина, гума, стакло, кожа, метал и сл.) и влажне фракције 
(остаци од хране, материје органског порекла, баштенски отпад, искоришћене марамице и папирни убруси, 
пелене, хигијенски производи идр.), и које би подразумевале посебне токове отпада, којима би се управљало на 
различите начине. То подразумева увођење две канте у домаћинства, али и друге кориснике услуга.

Како у тренутку израде локалног плана управљања отпадом за општину Аранђеловац  није познато 
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који ће модел сакупљања бити коришћен као коначан избор модела по којем ће се радити могуће је извршити у 
првој ревизији локалног плана управљања отпадом који је потребно урадити након годину дана од усвајања, 
односно након периода завршетка активности око формирања региона и израде регионалног плана управљања 
отпадом.

V.7. 2. План сакупљања отпада

Правилно сакупљање свих врста отпада, па и комуналног подразумева одвојено сакупљање 
различитих врста отпада, у конкретном случају одвојено сакупљање комуналног од индустријског, 
медицинског и других врста отпада, који не би требало да се мешају и заједно одлажу на депонију. У целој 
Србији па и у општини Аранђеловац, у највећем броју случајева, не врши се посебно сакупљање поменутих 
врста отпада. Ако се отпад понегде и посебно сакупља, ипак се на крају заједно одложе на депонију.

Планом се предвиђа редовно одношење отпада, пре свега из насеља, како би се спречили негативни 
утицаји који настају услед дужег задржавања отпадних материја у насељеним деловима, а који се односе на 
угрожавање здравља становништва и животне средине.

Предвиђа се сакупљање отпада два пута недељно у урбаним, густо насељеним деловима, односно у 
крајевима у којима преовладује колективни облик становања и једном у две недеље у руралним деловима, 
односно у крајевима у којима доминира индивидуални облик становања.  

Учесталост сакупљања отпада од других корисника, као што су индустрија, медицинске установе идр. 
биће дефинисане уговором, а у  односу на количину и врсту отпада коју корисникгенерише и кретаће се у 
интервалу од дневног до седмичног одношења.

Планом се предвђа више опција управљања отпадом, а у циљу одређивања оптималне опције како са 
аспекта заштите животне средине, тако и са аспекта финансијских могуцности корисника.

Опцијама у којој се досадашњи систем сакупљања отпад не мења значајно, осим што се зона 
сакупљања проширује на викенд насеља и поједина рурална насеља, где је у садашњем тренуку могуће 
организовати сакупљање и транспорт.

Међутим, за функционисање напреднијих опција неопходно је извршити промене у циљу одвојеног 
одлагања, на месту настанка, а онда и сакупљања суве и влажне фракције отпада са којима би се даље 
различито управљало. Такве измене у систему сакупљања отпада додатно би повећале инвестиционе али и 
оперативне трошкове.

Суви отпад подразумева различите врсте амбалажног отпада, папир, картон, пластику, метал и друге 
материјале који нису биолошки разградиви и за које постоји могућност поновног искоришћења и рециклаже. 

У канту за влажни отпад би се одлагало све остало, као што су остаци грана, баштенски отпада, односно 
одпад подложан биолошком разлагању.

Пре почетка успостављања оваквог система морају претходити активности на едукацији свих учесника 
у процесу управљања отпадом, а посебно становништва, обезбедивање довољне механизације и друге опреме 
за сакупљање отпада.

Неопходно је константно вршити промоцију новог система сакупљања отпада на општинским 
медијима, истичући предности оваквог решења са аспекта заштите животне средине. 

Основни циљ едукације становништва у домену управљања отпадом је информисање становништва да 
је постојећи систем неприхватљив не само са  аспеката заштите животне средине, већ и са аспекта важећих 
закона, па из тог разлога и привидна- економска исплативост постојећег система управљања отпадом у односу 
на савременија решења, која су у највећој мери у складу са принципима заштите животне средине

Планом се предвида постављање тзв. зелених острва на којима би се налазиле посуде за одлагање 
различитих врста отпадака, више са циљем промовисања идеје раздвајања отпада нега са циљем економске 
користи. Зелена острва била би постављена на местима са високом концентрацијом људи, као што јавне 
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институције, школе, болнице, тргови и др.  Одабир локација зелених острва ће дефинисати општинсака управа 
на предлог Ј.К.П.

Стратешки одабране локације зелених острва су у циљу минимизирања трошкова изградње зелених 
острва и рационализације сакупљања и транспорта отпада сакупљаног са таквих места. Превелик број 
наведених локација додатно би повећао трошкове управљања отпадом, који ће у сваком случају  бити већи од 
постојећих.  Међутим недовољан број локација могао би негативно утицати на успешност преласка на нови 
начин одлагања отпада. Пример зеленог острва дат је на слици 10.

Услед постојања сепарантног сакупљања може доћи до повећања обима посла у домену сакупљања и 
транспорт отпада који се не може заједно сакупљати, што може условити превазилажење капацитета 
постојећих комуналних предузећа, па се из тог разлога предлаже разматрање могућности ангажовања 
приватних предузећа за сакупљање појединих фракција отпада под посебно дефинисаним условима.

V.7. 3. Посуде за сакупљање отпада

Тренутно, на тржишту доступан велики број различитих контејнера, канти, кеса и других посуда за 
сакупљање отпада. Економичнији и једноставнији систем сакупљања отпада изискује стандардизовање посуда 
за сакупљање отпада, односно коришћење неколико различитих величина посуда. Посуде ће бити одабране  у 
зависности од облика становања ( индивидуално, више домаћинстава и тд.), али и динамике сакупљања отпада.
Најчешће се користе канте од 80 или 120 l за индивидуална домаћинства и контејнери од 1,1 m3, за више 
домаћинстава. Наведене врсте посуда су заступљене и на територији општине Аранђеловац (слика 11).
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V.7.4. Програм сакупљања комуналног отпада

У општини Аранђеловац је за организовано сакупљање комуналног отпада из домаћинстава, 
комерцијалног сектора и других привредних објеката задужено Ј.К.П. „Букуља.“.

Према расположивим подацима поменуто комунално предузеће је до сада успешно обављало 
делатност сакупљања отпада из урбаног дела града и појединих сеоских средина. У циљу ефикаснијег система 
сакупљања отпада и што већег обухвата територије услугама сакупљања отпада, Планом је предвиђено да 
програм и начин сакупљања буду одређени на основу зона становања у оквиру општине. 

Учесталост сакупљања, као и врста и број контејнера, дефинисани су за три различита сектора 
становања:

1. Сектор колективног становања и центар града,
2. Сектор индивидуалног становања у градском подручју,
3. Сеоске зоне у оквиру општине.

С' обзиром на постојећу механизацију Ј.К.П. „Букуља“ препоручује се да се за одлагање, односно 
сакупљања отпада користе искључиво канте од 120 l у индивидуалним домаћинствима и контејнери од 1,1m3 за 
урбане зоне са колективним становањем, јавне установе, ( болнице, школе, обданишта и слично) и привредне 
субјекте.

Сектор колективног становања и центар града.-  Планом је предвиђено да становници из домаћинстава 
која се налазе у делу града са стамбеним зградама отпад одлажу у контејнере запремине 1,1м³. На основу 
искустава запослених у комуналном предузећу потребно је повећати и правилно распоредити постојећи број 
контејнера. Потребно је да сви контејнери од 1,1 m³, а који се користе у овом сектору становања буду 
унифицирани, односно истог облика, димензија и типа отварања. 

Динамика пражњења контејнера је устаљења и за сада задовољава потребе корисника:

• уже градско језгро: свакодневно пражњење
• шире градско језгро: два-три пута недељно
• сеоска насеља: једном недељно

V.7. 5. Сектор индивидуалног становања у градском подручју

Планом је предвиђено да се за сакупљање отпада из дела града којег карактерише индивидуални тип 
становања користе канте запремине 120 l.  За реализацију предвиђеног Плана је неопходно је да свако 
домаћинство из овог сектора поседује канту, као и да се сакупљање ових канти врши једном недељно. Уколико у 
овим зонама становања постоје јавне установе или комерцијални објекти, неопходно је да на тим локацијама 
буду постављени и контејнери од 1,1m³. Све наведене канте и  контејнери морају бити истог облика, димензија 
и типа отварања.

V.7. 6. Сеоска зона у оквиру општине

Поред самог града Аранђеловца, Ј.К.П. „Букуља“ 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. 

Планом се за сакупљање отпада из сеоских насеља који су ближе граду препоручује коришћење канти 
од 120 l, осим у деловима насеља у којима је отежан приступ камионима аутосмећарима. У таквим сеоским 
подручјима се предлаже постављање пунктова са контејнерима на деловима којима камиони могу прићи. 
Наведени систем се предлаже и за викенд насеља, за која је неопходно обезбедити адекватан број контејнера, 
како се у сезони боравка не би стварале дивље депоније у околини насеља. 

У складу са могућностима комуналног предузећа предлаже се сакупљање отпада у сеоским 
подручјима, а према плану које ће стручна служба предузећа предложити у договору са представницима 
сеоских месних заједница. Приликом ревизије плана треба сагледати постигнуте резултате и евентуално 
дорадити и кориговати планове, најкасније после годину дана.  
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V.7. 7. Програм сакупљања опасног отпада из домаћинства

У структури кућног отпада опасан отпад чини један мали проценат. Када се опасан отпад помеша са  
осталим отпадом контаминира и њега, при чему  настаје велика количина опасног отпада. Због тога се опасни 
производи не би смели одлагати заједно са осталим комуналним отпадом. Опасан отпад из домаћинства 
подразумева предмете и производе који су у свакодневној употреби и којима је истекао рок трајања или који 
власнику више нису потребни. 

За одлагање опасног отпада морају се користити посебне канте, односно контејнери. Програм 
сакупљања опасног отпада из домаћинстава могуће је организовати на исти начин као и примарну сепарацију 
искористивих врста отпада. За успостављање система одвојеног сакупљања опасног отпада основни 
предуслов представља обезбеђивање адекватног постора за привремено складиштење опасног отпада из 
домаћинства. Опасан отпад из привременог складишта може се продавати заинтересованим странама, које 
испуњавају услове за даље управљање опасним отпадом. 

Систем сакупљања опасног отпада из домаћинстава подразумева постављање посебних канти ( 
боксова ) намењених за одлагање опасног отпада из домаћинстава постављених на јавним површинама уз 
канте намењене за одлагање секундарних сировина и постављање контејнера за одлагање опасног отпада уз 
контејнере намењене за сакупљање секундарних сировина лоцираних на тзв. „зеленим острвима“. „Зеленим 
острвима“ представљају прихватне платое за комунални отпад уопште и најчешће су лоцирана у 
најфреквентнијим деловима насеља ( у оквиру маркета, тржних центара, болнице, школа, зграда локалне 
самоуправе, итд.) и крај саобраћајница, како би сакупљање отпада било што лакше и безбедније.  За 
постављање наведених острва потребно је обезбедити бетонске платое, али за што брже успостављање 
система квалитетног управљања отпадом, могу се поставити  монтажно-демонтажне платои, који су 
премазани водонепропусним материјалом. За побољшање визуелног ефекта и спречавања разношења смећа 
потребно је оваква острва оградити или на др. начин заштитити. 

Различите врсте опасног отпада не смеју се мешати и заједно одлагати. На предвиђена места треба 
одвојено одлагати различите врсте опасног отпада. 

Начин одлагања појединих врста опасног отпада:

- термометри, живини прекидачи и др. предмети који садрже живу треба одлагати само у затвореној 
амбалажи,

- све посуде, лименке и боце под притиском, треба испразнити пре одлагања.,
- лекове са истеклим роком и делове ињекција без игала потребно је одлагати само у прозирној 

амбалажи и
- све остале врсте опасног отпада треба вратити у оригиналну амбалажу, или неку др. алтернативну 

амбалажу и затим одложити у за њих предвиђену амбалажу.

Поред предложеног начина сакупљања опасног отпада треба повремено организовати кампање 
сакупљања опасног отпада из домаћинства. Едукацији становништва о значају спречавања мешања опасног 
отпада са неопасним представља императив за успешну реализацију сакупљања опасног отпада из 
домаћинстава.

би се комуналном предузећу додала и делатност сакупљања ове врсте отпада, неопходно је да се у кругу 
предузећа обезбеди и на адекватан начин припреми простор за привремено складиштење.

Локална самоуправа је у обавези да обезбеди простор за привремено складиштење ове врсте отпада, 
или да ту делатност уступи приватном партнеру који испуњава услове за управљање опадним отпадом из 
домаћинства. 

V.7.8. Програм сакупљања кабастог отпада

Планом се предвиђа сакупљање кабастог отпада са територије општине Аранђеловац и које ће бити 
организовано на два начина. Први начин подразумева једнократно сакупљање кабастог смећа, два пута 
годишње ( пролеће-јесен ), односно прва недеља априла и прва недеља октобра месеца. Комунално предузеће 
ће одредити локације за сакупљање отпада и преко средстава информисања обавестити заинтересоване 
грађане о периоду времена у оквиру кога они могу доносити отпад. Приликом организованог начина 
сакупљања кабастог отпада комунално предузеће своје услуге не би наплаћивало. Други начин сакупљања 
кабастог отпада може бити организован и ван предвиђених термина, по позиву власника, али ће корисник 
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услуге бити у обавези да такву услугу плати према важећем ценовнику
У оквиру активности сакупљања кабастог отпада потребно је увести услугу изнајмљивања контејнера 

на 24 сата, или дуже. Такву услугу грађани могу користити у случају извођења грађевинских радова, 
преуређењу простора, чишћењу дворишта итд. ( том приликом се ствара велика количина отпада ). 

За успешану реализацију програма сакупљања кабастог отпада, као и у случају других програма 
сакупљања, неопходна је подршка и јачање активности рада инспекцијских и др. служби. Неопходно је  
предвидети санкције за лица која не поштују правила дефинисана програмом.

V.7.9. Програм сакупљања индустријског отпада

Генератори индустријског отпада са територије општине Аранђеловац су дужни да врше одвајање 
опасног од неопасног индустријског отпада. Опасан отпад се мора привремено складиштити у кругу фабрике и 
са њим даље поступати у складу са законом. Рециклабилне материје је потребно издвојити, вратити у 
производњу или продати овлашћеним организацијама за руковање овом врстом отпада. Већина предузећа 
врши одвајање рециклабилних материја. Потребно је организовано едуковати све генераторе о значају 
издвајања рециклабилних материја, али и др. врсте отпада. Један од начина да се смањи количина отпада 
представља и модел формирања цене накнаде за привредне субјекте на бази количине отпада који се продукује, 
а што би се огледало у потребном броју контејнера за одлагање отпада у кругу предузећа.

Динамику сакупљања отпада треба дефинисати у зависности од количина отпада који се продукује, 
реалних могућности комуналног предузећа за сакупљањем и самим положајем предузећа, а у односу на 
редовне руте камиона аутосмећара. Узимајући у обзир наведене параметре потребно је прорачунати 
најоптималнију учесталост сакупљања, а која не сме бити већа од 2 недеље.

V.8. Трансфер  станица 

Због већ постојеће локације санитарне депоније „ Цинцарска коса“, и њене удаљености од града 
Аранђеловца, предлаже се да Трансфер станица буде израђена на овој локацији.

Трансфер станица треба да садржи :

• Плато за довоз отпада, 
• Прихватни кош за отпад, 
• Компактор за компакцију отпада у контејенер за трансфер,
• Плато са контејнерима за рециклабиле, кабасти отпад, 
• Мостном вагом за одмеравање отпада, 
• Административном   зградом   за управу и раднике са гардеробама и санитарним чвором за прање 

радника, 
• Саобраћајном    инфраструктуром: паркинзи за претоварна и транспортна возила (за чиста и прљава), 

паркинзи за аутомобиле, манипулативне саобраћајнице за манипулацију и кретање возила при 
претовару,

• Неопходна инфраструктура: водоводна и канализациона мрежа, електрична енергија за напајање 
уређаја, осветљење, хидрантска мрежа за прање платоа и за пртивпожарну воду,

• Ограда и капија,
• Систем мониторинга загађења.
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Шема класичне трансфер станице приказана је на слици 12. 

V.9. Постројење за рециклажу

Да би појефтинили трошкове изградње пратеће инфраструктуре која је слична и за Трансфер станицу, 
предлажемо да и постројење за рециклажу буде изграђено на локацији „Цинцарска коса“. У случају да се 
постројење буде градило на другој локацији, потребно је да садржи следеће:

• Прихватни плато за цео отпад, 
• Прихватни кош у који се доводи отпад и усмерава на траку, 
• Објекат у коме је постављена процесна линија за ручно сортирање из масе отпада (линије за балирање 

пластике и папира, линије за прераду стакла,
• Платоом за одлагање издвојених рециклабила,
• Платоом за одлагање третираних рециклабила,
• Платоом за одлагање преосталог отпада који се транспортује на депонију на коначно одлагање,
• Административна зграда за управу,
• Објекат са гардеробама и купатилима за раднике,
• Објекат за прање возила и канти,
• Мостном вагом за одмеравање отпада,
• Саобраћајном   инфраструктуром: паркинзи за претоварна и транспортна возила ( за чиста и прљава ), 

паркинзи за аутомобиле, неоходне саобраћајнице за манипулацију и кретање по центру,
• Неопходна инфраструктура: водоводна и канализациона мрежа, електрична енергија за напајање 

уређаја, осветљење, као и за грејање радних просторија, хидрантска мрежа за прање платоа и заштиту 
од пожара,

• Неопходне приступне саобраћајнице са главних путева,
• Ограда и капија,
• Систем мониторинга загађења.

V.10. Изградња прихватних платоа по селима

Увођење рециклаже у неурбаним насељима се може вршити изградњом посебних простора за то 
намењених. Такав простор треба поставити у близини пута и на месту најприхватљивијем за грађане и околину. 
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Прихватни  плато садржи:

• Ограђен бетонски плато,
• 6 контејнера од 1100 1 за рециклабилне платое,
• Довод  воде за прање платоа и контејнера,
• Канализациони одвод,
• Приступне саобраћајнице.

V.11. Примарна селекција отпада

На територији општине Аранђеловац је потребно организовати примарну селекцију за поједине врсте 
отпада, као што су ПЕТ амбалажа, папир и картон и метал. Као неопходан предуслов за одвојено сакупљање 
селектованог отпада потребно је обезбедити простор за привремено складиштење сакупљеног материјала ( 
тренутно се налази на локацији доње пијаце, а у оквиру Ј.К.П.). 

Превасходно је потребно извршити следеће активности:

• Развијање јавне свести о неопходности селекције отпада и начину на који ће се вршити.
• Обезбеђивање простора за привремено складиштење ( 14 -30 дана ) сакупљеног материјала.
• Постављање контејнера различитих боја или жичаних контејнера који су већ присутни на јавним 

местима и инситуцијама ( општинска управа, болнице, школе, обданишта и слично ).
• Обезбедити откуп сакупљених количина отпада.

Друга могућност је уступити сакупљање рециклабилног отпада другој овлашћеној организацији.

V.12. Компостирање

Тренутно не постоје реални услови за компостирање већих количина органског отпада. Планом се 
предвиђа компостирање органског отпада који настаје приликом уређења зелених површина. Ј.К.П. 
„Зеленило“ управља зеленим површинама у граду и врши компостирања отпада који настаје приликом 
уређења истих. Добијени компост користи за расадник цвећа, који послује у оквиру предузећа.

Потребно је изнаћи могућности за компостирање већих количина органског отпада, или ту активност 
уступити другом предузећу које се бави том делатношћу.

V.13. Медицински и индустријски отпад

У погледу управљања медицинским отпадом потребно је:

- спречити  мешање опасног и неопасног отпада у здравственим установама,
- донети интерни правилник управљања медицинским отпадом у Медицинском центру - Аранђеловац,
- унапредити  досадашње неадекватно и ризично поступање са медицинским отпадом, као категоријом 

опасног отпада,
- смањити ризик од оболевања код професионално експонираних лица и опште популације,
- смањити загађење животне средине,
- ускладити досадашњу праксу са законском регулативом.

V.14. Процена количина медицинског и ветеринарског отпада

У Аранђеловцу није решен проблем ветеринарског отпада отпада из кланичне индустрије. Потребно је 
да општина предвиди локације места за сакупљање/складиштење такве врсте отпада, где би били постављени 
расхладни контејнери. Потребно је применити правилно управљање отпадом из кланичне индустрије, која ће 
се у будућности развијати на територији општине.

Отпаци угинулих животиња се не смеју одлагати на депонију. Отпад животињског порекла мора се 
третирати у постројењима која су и превдиђена Националном стратегијом управљања отпадом. Постојење за 
третман отпада животињског порекла које је најближе Аранђеловцу се налази у Ћуприји, на удаљености од 120 
km.
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V.15. Управљање медицинским отпадом

Потребно је успоставити систем управљања медицинским отпадом у складу са Националним водичем 
управљања медицинским отпадом. Основни циљ управљања је одвојено одлагања опасног од неопасног 
отпада, што се може постици едукацијом радника и обезбедивањем адекватних услова за такво раздвајање 
отпада.

Наведено подразумева:

• Обука медицинског особља за одвајање отпада
• Едукација и повећање активности инсепкцијске службе

V.16. Управљање отпадом животињског порекла

Потребно је обезбедити безбедно управљање отпадом животињског порекла са циљем минизације 
негативних утицаја на здравље људи и животну средину. Остваривање постављеног циља је могуће ако се 
изграде хладњаче на локалу у којима би се чувао такав отпад до тренутка транспорта до кафилерије. 
У том смислу задаци на локалном нивоу су:

 Едукација становништва о неопходности правилног управљања отпадом животињског порекла,
Процена неопходности изградње хладњаче за складиштење отпада животињског порекла на 

територији општине,
 Дефинисање локације најближе кафилерије у коју би се транспортовао отпад.

V.17. Посебни токови отпада

Потребно је образовање система управљања посебним токовима отпада као што су искоришћене аутомобилске 
гуме, отпадно уље, батерије и акумулатори, електронски отпад и друго.

• Едукација становништва о правилном управљању посебним токовима,
• Успостављање обавезе вођења евиденције о насталом отпаду који спада у категорије  посебних 

токова, као и начину на који се њиме управља и о уступању таквог отпада трећим лицима.
• Едукација инспекцијских служни за праћење спровођења активности из домена управљања посебним 

токовима отпада.
• Обука кадра постојећег комуналног предузећа и обезбеђиване простора за складиштење посебних 

токова отпада или обезбеђивање другог предузећа које се може бавити управљањем посебним 
токовима отпада.

Предвидени рок за реализацију активности везаних за управљање посебним токовима отпада је 12 
месеци од усвајања плана.

V.17.1. Неопасан индустријски отпад

Индустријски отпад се у појединим врстама индустрије појављује под називом чист отпад, а то је 
нарочито карактеристично за металне остатке, у том смислу неопходно је: 

- идентификовати генераторе отпада на територији општине Аранђеловац, који генеришу секундарне 
сировине ( односи се на мала предузећа и предузетнике );

- организовати сакупљање секундарне сировине у складу са законском регулативом;
- успоставити економске интересе на линији генератор – сакупљач – прерађивач;
- подстаћи прераду и коришћење секундарних сировина;
- успоставити тржишне механизме;
- утврдити алтернативан третман за велике количине рециклабилног материјала који се сада износи на 

депонију ( папир, пластика, стакло );
- утврдити алтернативан третман биоразградивог отпада ( храна, зеленило ) – овај отпад се мора 

компостирати;
- едуковати радно особље за поступање са отпадом;
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- све ово спровести у складу са економским интересом и у складу са принципом „загађивач плаћа“.

Предвиђени рок за реализацију активности везаних за управљање неопасним индустријским отпадом 
је 12 месеци од усвајања плана.

V.17.2. Отпадна уља

Предузећа, установе, радње, појединци,  користе уља у различите сврхе, па се као последице ствара 
велика количина отпадног уља, које је опасан отпад.

План за управљање отпадним уљима:

- успоставе систем за прикупљање отпадног уља ( идеална места, платои са специјалним контејнерима 
или бурадима за сакупљање отпадног уља, као опасног отпада );

- потребно је да генеретори о прикупљеним количинама воде прецизну евиденцију; и у складу са 
законом складиште и рукују отпадним уљима;

- склапају уговоре са оператерима који врше даљи третман отпадног забрањено је испуштање отпадних 
уља у површинске, подземне воде, или системе за дренажу;

- развијају програм едукације запослених при руковању отпадним уљима.

Предвиђени рок за реализацију активности везаних за управљање неопасним индустријским отпадом 
је 12 месеци од усвајања плана.

V.17.3. PCB и 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 ДДТ). 

Власници POPs отпада ( на пример PCB или опрема загађена са PCB ) дужни су да министарству 
надлежном за животну средину пријаве врсту и количину овог отпада.

Потребно је:
• да власници POPs отпада Министарству надлежном за животну средину пријаве врсту и количину 

овог отпада,
• обезбедити одговарајућа складишта за сакупљање PCB отпада и опреме загађене са PCB која се 

искључује из употребе 
• обезбедити складишта за привремено сакупљање отпадних пестицида, постоји могућност договора 

више општина.

Предвиђени рок за реализацију активности везаних за управљање овом врстом отпада је 12 месеци од 
усвајања плана.

V.17.4. Амбалажа и амбалажни отпад 

Крајњи корисник је дужан да комунални амбалажни отпад разврстава или одвојено складишти тако да 
не буде измешан са другим отпадом, како би могао да буде прослеђен или враћен, сакупљен, поново 
искоришћен, прерађен или одложен у складу са законом којим се уређује управљање отпадом.

Што се тиче амбалажног отпада, потребно је:

• израдити програм поступања са амбалажом, нарочито за део који се односи на комерцијални сектор;
• обезбедити услове за сакупљање и привремено чување амбалаже;
• водити евиденцију о набављеним, утрошеним и сакупљеним количинама амбалаже; по 

успостављању тржишта секундарним сировинама, организовати службу која би се бавила 
претходним активностима, као и продајом ових секундарних сировина;

• промовисати поновно коришћење амбалаже;
• организовати сакупљање отпадне амбалаже и у том циљу израдити одговарајући информациони 

систем;
• развити програм едукације запослених као корисника амбалаже,
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· амбалажу која се не може поново користити, организовано износити на тржиште или организовати 
њено коришћење као енергента ( што се у знатној мери већ и чини ).

V.17.5. Ислужена возила

Неопходно је предузети следеће мере при одлагању ислужених аутомобила:

•власник ислуженог возила је дужан да обезбеди предају возила предузећу које има дозволу за третман,
• потребно је уредити поступак сакупљања и предаје возила предузећу које има дозволу за третман.

Предузеће које третира ислужена возила је обавезно да:

• примени најбољу расположиву технику,
• води евиденцију о свим фазама третмана,
• обезбеди третман неупотребљивих возила и одлагање делова који се не могу прерадити,
• изда потврду о преузимању возила власнику ислуженог возила.

V.17.6. Батерије и акумулатори 

Неопходно је, у оквиру генератора отпадних акумулатора и истрошених батерија, предузети следеће 
мере руковања са њима:

• да се развије програм едукације запослених у вези са батеријама и акумулаторима,
• да се обезбеде услови за сакупљање и привремено чување утрошених батерија и акумулатора,
• да се води евиденција о набављеним, утрошеним и сакупљеним батеријама и акумулаторима,
• да се доставаљају информације о сакупљеним и одложеним (ускладиштеним) батеријама надлежним 

органима.

V.17.7. Отпадне гуме

Генератори отпадних гума треба да се придржавају законских регулатива које се односе на ову врсту 
отпада:

• да се обезбеди да свако ко врши сакупљање, транспорт, третман или одлагање отпадних гума води 
прецизну евиденцију о отпадним гумама и количини која је третирана;

• да генератори отпадних гума, имају склопљене уговоре са оператерима који врше сакупљање, 
транспорт и третман ове врсте отпада;

• да генератори отпадних гума врше прецизну евиденцију о токовима овог отпада.

Потребно је утврди начин алтернативног третмана гума ( којих има у склопу својих производних 
комплекса) с обзиром да је одлагање гума на депонијама забрањено. Као алтернативан третман сигурно треба 
размотрити третман коинсинерације у цементарама, као и друге као што је дробљење и поновно коришћење 
као пуниоца у различитим материја лима ( у бетону, за пешачке стазе и сл ). 

V.17.8 Отпадна електрична и електронска опрема 

Потребно је :
• успостављање систем вођења података  о  електронској   и   електричној опреми,
• успостављање систем сакупљања ове опреме,
• обезбедити систем за разградњу ове опреме у циљу сакупљања рециклабилних материјала, или ако то 

није могуће потребно је обезбедити систем за одношење и правилно уклањање ове врсте отпада,
• по успостављању тржишта секундарних сировина обезбедити службу која би вршила њихову продају,
• обезбедити да руковање деловима уређаја који спадају у групу опасног отпада буде у складу са 

домаћим и међународним прописима, везаним за управљањем опасним отпадом,
• подаци о сакупљеним електричним и електронским уређајима, рециклабилним материјалима и 

опасном отпаду из тих уређаја редовно достављати надлежним институцијама,
• развијати програм едукације.
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V.18. Регионална санитарна депонија

Општина Аранђеловац треба да предузме активности на формирању региона за управљање отпадом са 
градом Крагујевац или Општином Лазаревац.

Регионални план управљања отпадом којим би створио услове за  успостављање региона и начин 
организације региона, није урађен, али будући преговори треба да воде ка коришћењу локације у близини 
Лазаревца.

V.19. Препоруке за санацију сметлишта у близини „Рисовачке пећине“

Санацију сметлишта, које се некад користило за депоновање отпада у близини „Рисовачке пећине“ 
урадио је институт „Кирило Савић“ из Београда. До сада нису започети радови на санацији поменутог 
сметлишта. Потребно је постојећу документацију иновирати и у складу са могућностима отпочети 
рекултивацију деградираних површина.

V.20. Санација и уклањање дивљих депонија

Да би се спречили даљи утицаји на животну средину и здравље локалног становништва, важно је 
идентификовати праву методу за санацију дивљих депонија, и осигурати минимизацију негативних утицаја, 
узимајући у обзир количину одложеног  отпада, карактеристике и површину локације. Паралелно са 
проширењем обухвата сакупљања и одвоза отпада, треба вршити и уклањање дивљих депонија.

Постоје два генерална прилаза санацији и уклањању дивљих депонија:

- Уклањање целокупне количине отпада и загађујућих материја и одвожење на санитарну депонију.
- Затварање локација.

Поједине локације ће бити толико ризичне да ће се морати моментално затворити, међутим, због 
различитих околности, уклањање отпада ће бити немогуће извести. Због тога би требало заувек затворити 
локацију и санирати је.

Немогуће је идентификовати детаљне специфичне захтеве за санацију локације док се не обезбеде 
детаљне информације о статусу сваке појединачне локације и постојећим загађивачима, које се могу сакупити 
само испитивањем локације и проценом ризика који та локација представља по становништво и животну 
средину. Због тога је потребно направити детаљан снимак свих локација (списак локација дату Прилогу 1) и 
урадити програм потребних мера и затварање истих.

Ниво и обим примењених мера,  пре свега, зависи од карактериситка сваког појединачног сметлишта:

- поједина сметлишта је довољно само очистити, уколико нису изазвала загађење околине, и поставити 
контејнере за одлагање отпада. Динамику одвожења контејнера одредило би Ј.К.П.“Букуља“ а у 
зависности од будућих количина отпада,  

- нека сметлишта се могу само прекрити и затворити, сходно малом ризику који представљају,
- нека сметлишта се морају санирати у складу са решењима која проистичу из Пројекта санације (који 

се мора урадити и за то добити потребне сагласности) и морају се применити сва предложена 
техничка решења ( већа сметлишта у ширим агломерацијама становништва ).

VI. РАД СА ЈАВНОШЋУ

VI.1. Рад са јавношћу

Да би се остварило средњорочно до дугорочно савремено управљање отпадом којим се заправо уводи и 
сегмент привређивања са отпадом ( отпад постаје секундарна сировина, тј. производ ) неопходно је ставити у 
први план потребу за информисањем и едукацијом становништва.

У будућности становништво мора променити свој однос према отпаду и из става „да је отпад нешто 
што се баца тамо негде“ прећи у схватање да је „отпад ресурс, да га ја стварам и да ја морам да се о њему 
бринем на одржив начин“

При увођењу интегралног управљања отпадом у најразличитијим формама се раду са јавношћу мора 
придати највећи значај. Са тиме се мора почети већ у фази планирања. Стога, увођење нових мера мора бити 
подржано широком информационом делатношћу уз помоћ најразличитијих медија ( чланци у општинским 
новинама и листовима од ширег регионалног значаја, информативне емисије локалног радија, брошуре, 
интернет), да би се становништво мотивисало и подстакло на учешће у новом приступу управљања отпадом.
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VI.2. Кампање

Локалне власти треба да израде план и спроведу кампање за развијање свести о управљању 
комуналним отпадом. Свака кампања треба да се фокусира на посебно питање управљања специфичним 
отпадом и треба да се спроведе са имплементацијом Општинског плана управљања отпадом.

Свака кампања треба да се састоји од три основна нивоа:

- Претходно истраживање – проценити однос и понашање према идентификованим питањима о 
управљању отпадом пре предузимања било каквих акција.

- Организација кампање - интензивно предузимање акција на едукацији које се спроводи као почетни 
корак у шестомесечном периоду у сарадњи са локалним властима, и различитим циљним групама: 
добровољним групама, пензионерима, НВО, приватним сектором итд.

- Истраживање након кампање – проценити однос и понашање према идентификованим питањима 
превенције отпада после предузимања мера и оценити ефективност различитих примењених метода кампање.

Овај облик ће омогућити локалним властима да прате напредак према одрживом јавном понашању у 
управљању отпадом и развоју модела добре праксе за промену става јавности према смањењу настајања 
отпада, поновном коришћењу и рециклажи. Локалне власти треба да спроведу истраживање применом 
разговора "од врата до врата" кроз регион да се установи основа у односу на коју ће се пратити напредак.

Сама обука заинтересованих страна треба да се састоји од две кључне компоненте:

- обуке одговарајућих циљних група, и
- јавна кампања.

Обука циљних група:
Циљне групе које треба одмах укључити у процес обуке јесу:

- представници локалне самоуправе. Циљ обуке треба да буде објашњавање система интегралног 
управљања отпадом, релеватних закона ( са практичним примерима ), основни појмови о поновној употреби, 
рециклажи, депоновању и сл. Представници треба да после обуке буду у могућности да ревидују план Ј.К.П. 
„Букуља“, дају предлоге за побољшања и буду адекватно обучени да ревидују пројекте које се односе на 
управљање отпадом.

- Представници јавног комуналног предузећа
- Представници локалних служби за запошљавање и предузетништво
- Учитељи и наставници
- Представници локалних медија који би пратили активности у овом сектору. 

Циљ ове обуке је да се медијима укаже на примере добре и лоше праксе управљања отпадом како би 
могли да кроз своје прилоге, упозоравају јавност, а и постану део система развијања јавне свести.
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VIII.ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ПРОЦЕНА ТРОШКОВА

Према извршеним прорачунима, на основу улазних параметара, вредност инвестиционих (капиталних 
улагања) укључује:

• инвестиције за замену дотрајале опреме;
• инвестиције у опрему због проширења обухвата;
• инвестиције у санацију постојеће депоније;
• инвестиције у трансфер станицу;
• инвестиције у зелена острва;
• инвестиције у расхладне контејнере за складиштење отпада животињског порекла;
• инвестиције у рециклажно двориште;
• инвестиције у нову регионалну депонију;
• инвестиције у регионално постројење за рециклажу.
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Инвестиције у проширење обухвата подразумевају набавку 3 смећара, једног аутоподизача за 
контејнере и набавку контејнера од 1,1 m³ и 5 m³, као и канти од 120 l. Процењене цене опреме износе:

• аутоподизач                                                    100.000 €  
• смећар за контејнере             120.000 € 
• смећар за канте             120.000 €
• контејнер 1,1 m3                    250 €
• контејнер 5 m3                    500 €
• канте 120 л                                                25 €
• контејнери за селективно сакуп.                    300 €
• расхладни контејнери                            50.000 €

Инвестиције за санацију депоније „ Цинцарска коса“ и  изградњу трансфер станице нису урачунате, 
због непостојања пројеката санације и изградње.

VIII.1. Финансирање инвестиција

Финансирање инвестиција је врло значајно питање обзиром да недостатак средстава преставља 
основну препреку развоја. Одговорност за обезбеђење неопходних финансијских средстава углавном зависи 
од природе власништва и аранжмана за пружање услуга изношења и депоновања отпада. На глобалном нивоу, 
већину потрошача услужују јавна предузећа у државном власништву. Консеквентно, јавни извори 
финансирања (сопствена средства јавних комуналних предузећа, буџетска средства) и кредити представљају 
доминантне изворе финансирања предметне комуналне делатности као и припадајуће инфраструктуре. 
Међутим, перманентан недостатак средстава, дужничка криза и све већи притисци за приватизацијом развоја 
инфраструктуре довели су до пораста учешћа приватног капитала. У последњој декади, учешће приватног 
капитала у финансирању комуналне инфраструктуре се попело на око 10 %. Реч је о разним облицима државно-
приватног финансирања (PPP's-Public-Private -Partnership) у оквиру БОТ аранжмана или потпуно приватног 
финансирања објеката комуналне инфраструктуре. 

Ценама услуга које су испод економских, ЈКП није у могућности да из сопствених средстава инвестира 
у нове инвестиције. Пошто институционални оквири за приватно инвестирање у комуналну инфраструктуру 
нису у потпуности искристализовани, препоручује се хибридно финансирање будућих инвестиција у 
проширење делатности, обнављање опреме и нову депонију, комбинацијом буџетских средстава, донацијама и 
софт кредитима. Наравно, ослањање на донације мора се постепено смањивати паралелно са подизањем цена 
услуга на економски ниво.

Конструкција финансирања капиталних инвестиција за управљање отпадом у принципу се може 
затворити преко више различитих извора, а у пракси по правилу неком комбинацијом:

• средства комуналних предузећа; 
• трансфери из буџета општине; 
• међународне донације; 
• међународне финансијске институције;
• билатерални фондови; 
• кредити комерцијалних финансијских институција;
• учешће приватног сектора. 

Као могуће организације које проналазе донаторе издвајају се:

• Делегацију Европске Уније - средства Европске Уније се улажу у реконструкцију неопходне 
инфраструкуре и пројекте заштите животне средине;

• Остали донатори-поједине земље ( Норвешка, Аустија, Шведска и сл.). 

Као могуће кредиторе издвајају се међународне финансијске институције:

• Светска Банка (World Bank), IBRD или IDA кредити. Обзиром да Србија више није у групи земаља 
који добијају кредите под IDA условима, треба се осврнути на IBRD кредите и кредитне услове: 
кредити са променљивом шестомесечном LIBOR каматом са фиксном или варијабилном маржом, 
камата на неотплаћени део износи око 0,85 %, фронт-енд провизија износи 1 %, период отплате 
износи највише 25 година, грејс период обично износи 5 година;
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• EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Европска Банка за реконструкцију и развој 
је највећи европски појединачни инвеститор. Према информацијама о кредиту који је EBRD дала 
Нишком, Крагујевачком и Новосадском водоводу услови су били шестомесечни ЛИБОР + 1 %, 5 
година грејс период, 10 година период отплате, провизија на неискоришћени део кредита 0,5 % 
(commitment fee).

Обе ове институције учествују у кофинансирању пројеката са јавним агенцијама за развој, 
институцијама за кредитирање извоза и комерцијалним банкама.

Као потенцијалне кредиторе издвајају се и агенције односно институције за кредитирање извоза 
( Export Import Bank из САД, Exim Bank из Јапана, КfW из Немачке…).

КfW Fordenbank подржава градове, општине и Јавна комунална предузећа приликом финансирања 
објеката инфраструктуре. Услови су следећи: до 50 % од укупних инвестиција се може кредитирати, до 20 
година рок отплате, до 5 година грејс период, камате су текућа каматна стопа на тржишту капитала и фиксира се 
у првих десет година отплате кредита.

IX. НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И АКТИВНОСТИ
 

Над свим врстама отпада спроводе се мере надзора ради праћења система управљања отпадом. Мере 
надзора су следеће:

• сталан надзор управљања отпадом на територији општине;
• подстицање одвојеног сакупљања отпада;
• подстицање разврставања отпада.

Мониторинг и ревизија су основни делови процеса имплементације. Мониторинг ће показати да ли су 
постављени циљеви постигнути и да ли је управљање отпадом у складу са принципима Стратегије управљања 
отпадом Републике Србије.

Годишњи извештај о имплементацији плана треба да буде достављен Скупштини града Аранђеловца, 
са кратким приказом акционог плана за наредну годину. На тај начин ће бити означен напредак и обележена 
кључна питања која треба размотрити у наредном периоду.

Локални план управљања отпадом се поново разматра сваких пет година, по потреби ревидира и 
доноси се за наредних десет година. Сврха ревидовања је провера постављених циљева и њихове реализације у 
зависности од социјалног, економског, технолошког и институционалног развоја. 

Утврђени су индикатори као оквир за мониторинг који се користе за прикупљање годишњих података 
за потребе извештавања. Индикатори су усклађени са Регионалним планом и Стратегијом управљања отпадом 
и представљају основу за извештавање према Агенцији за заштиту животне средине. 

Табела 11 : Индикатори за праћење спровођења Локалног плана
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ

На основу члана 22. Статута општине Аранђеловац („Службени гласник општине Аранђеловац“ број 
8/08), Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној  26. 3. 2013. године  донела је

О  Д  Л  У  К  У 
 

О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА  ЗА БОРБУ ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ У 
ОПШТИНИ АРАНЂЕЛОВАЦ ДО 2014.ГОДИНЕ

1. Скупштина општине Аранђеловац усваја Акциони план  за борбу против болести зависности у 
општини Аранђеловац до 2014.године, у тексту који је прилог ове Одлуке.

2. Ова Oдлука ступа на снагу  даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине 
Аранђеловац''.
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-134/2013-01-2 од 26. 3. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић, с.р
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