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ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Резиме:

Заштита животне средине и здравља људи данас су приоритетни задаци савременог 
друштва. Проблеми који у том контексту може створити неадекватно поступање с 
отпадом су несагледиви. Решавање управљања комуналним отпадом се из тог разлога 
налази у сфери посебног друштвеног интереса и тражи целовит плански приступ.

Имајући у виду да простор опредељује какав ће систем управљања отпадом бити 
успостављен и да се у простору реализају сви елементи система управљања отпадом, 
просторни аспект је један од најзначајнијих фактора у формирању и дефинисању 
концепта управљања отпадом. Не улазећи у проблематику технолошких решења 
третмана отпада, у књизи се тежиште ставља на просторни аспект управљања отпадом 
где се, са једне стране, посебно говори о подручју где настаје и, са друге стране, где је 
с просторно-планерског аспекта најпогоднија локација за његово одлагање. Посебна 
пажња посвећена је одабиру критеријума за избор локације регионалне депоније и 
метода и тежинских вредности које се примењују у вишекритеријумској евалуацији 
приликом одабира најпогодније локације за депонију. Истиче се могућност, улога и 
предност коришћења ГИС алата у том процесу.

Акценат се у раду ставља на аспект заштите животне средине у планирању управљања 
отпадом кроз израду стратешке процене утицаја на животну средину за планове 
(регионалне) управљања отпадом. У том контексту је на конкретном примеру 
извршен одабир кључних индикатора за оцену планских решења из Регионалног 
плана управљања комуналним отпадом за 11 општина колубарског региона, као и 
одабир индикатора за праћење стања (мониторинг) животне средине.

Један од значајнијих проблема у Србији представља неусклађеност планских 
докумената из области управљања отпадом и планирања просторног развоја. У раду 
се приказује модел усклађивања планских докумената који је у функцији стварања 
планског основа за реализацију система управљања отпадом у конкретном простору.

Кључне речи:

- комунални отпад,
- регионални план управљања отпадом,
- регионална депонија,
- критеријуми за избор локације,
- вишекритеријумска евалуација,
- ГИС алати,
- стратешка процена утицаја на животну средину.



PLANNING OF MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT

Summary:

Environmental and health protecti on are presently the priority tasks set in front of 
modern society. In such context, the problems which can be created due to inadequate 
treatment of waste become enormous. Therefore, the soluti on for municipal waste 
management problems lies in the sphere of parti cular public interest and requires a 
comprehensive planned approach.

Having in view that spati al context determines the kind of waste management system 
which will be organised, and that all elements of waste management system are spa-
ti ally founded, the spati al aspect is one of the key factors in formati on and defi niti on 
of the waste management concept. Without getti  ng into problemati c of waste treat-
ment technological soluti ons, the emphasis of this book is on the spati al aspect of waste 
management, where on the one hand, the concern is about the area in which waste has 
been produced and on the other hand, the concern is also about the best locati on for 
waste disposal with spati al planning aspect in view. A special att enti on is dedicated to 
the choice of criteria on the selecti on of locati on for a regional landfi ll and on methods 
and weighted values which are applied in the multi -criteria evaluati on while choosing 
the most suitable landfi ll locati on. It is emphasised the potenti al, the role, and the ad-
vantage of GIS tools applicati on in such process.

The accent of the thesis is put on the aspect of environmental protecti on in waste man-
agement planning, through development of Strategic Environmental Assessment for the 
Waste management regional plans. With this in view, and by using the concrete exam-
ple, a selecti on has been made regarding the key indicators for evaluati on of planning 
decisions from the Regional plan formunicipal waste management in 11 municipaliti es 
of Kolubara region, as well as it has been made a choice of indicators for monitoring the 
environmental conditi ons.

One of the major problems in Serbia is the lack of synchronisati on between the planning 
documents in the sphere of waste management and the spati al development planning 
ones. The model for synchronising the planning documents with aim to generate the 
planning basis for realisati on of  the waste management system in the concrete spati al 
context, has been presented in the thesis.

Key words:

- Municipal waste,
- Regional plan for waste management,
- Regional landfi ll,
- Locati on choice criteria,
- Multi -criteria evaluati on,
- GIS tools,
- Strategic Environmental Assessment.
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I  Т Е О Р И Ј С К Е   П О С Т А В К Е 

1. УВОД

Један од значајнијих узрока загађења животне средине свакако представља 
неадекватан третман отпада. На ову проблематику су првенствено утицале три 

чињенице: стално повећање количина комуналног отпада (што проузрокује све 
израженије заузимање простора), стално повећање количина и врста опасних 
отпада и недостатак свести о значају правовременог деловања у овој области. 
Посебни проблеми у управљању отпадом јављају се у земљама у развоју, где свест 
о значају заштите животне средине још увек није достигла задовољавајући ниво 
и где се из економских или политичких разлога не прате стручна упутства у вези 
поступања са отпадом. Проблеми се јављају услед одсуства прописа или застарелих 
регулатива, недостатка обученог особља, неадекватне инфраструктуре за управљање 
отпадом, финансијских ограничења за успостављање модерног система управљања 
отпадом, неедукованог становништва у вези са овом проблематиком, немогућности 
избора одговарајућег простора за изградњу депонија, непостојање стандарда итд.

Велики проблеми у управљању отпадом у Србији су проузроковани непрекидним 
повећавањем количине отпада, непостојањем санитарних депонија изграђених 
према међународним стандардима, што је неефикасно и еколошки неприхватљиво, 
као и непоштовањем принципа хијерархије у управљању отпадом уопште. Иако је 
примарна рециклажа (сепарација отпада на месту настајања) правно регулисана 
у Србији, она још увек не функционише системски у пракси и не обавља се 
организовано. Са друге стране, проблеми који се јављају у сфери загађивања 
животне средине и начин одговора на загађивање кроз планску документацију, 
само увећавају значај овог проблема. Наиме, правилно управљање отпадом захтева 
стручно познавање ове области и мултидисциплинарни приступ. Улога просторног 
и урбанистичког планирања је, поред избора локације за депоновање отпада, и 
разрада могућности у погледу система сакупљања и сепарације комуналног отпада, 
видова транспорта и критеријума заштите животне средине на регионалном и 
локалном нивоу, а посебно на самој локацији третмана, односно одлагања отпада. У 
књизи је значајна пажња посвећена стратешкој процени утицаја на животну средину 
као инструменту за реализацију циљева заштите животне средине и одрживог 
развоја у планирању управљања отпадом. Управљање комуналним отпадом је 
део општег система управљања у оквиру државе, али и елемент активности за 
оптимизацију животне средине чији је задатак да се системом друштвених мера, 
кроз систем организације друштва, обезбеди квалитетнија животна средина 
и заштити здравље људи. Стратешка процена утицаја на животну средину у том 
контексту има посебан значај. Као значајан планерски инструмент за креирање 
и усмеравање политике заштите животне средине, израда стратешке процене 
утицаја за секторске планове какви су планови управљања отпадом је посебно 
важна, а дефинисање јединственог методолошког приступа, као и индикатора и 
критеријума за вредновање ових планова посебно су обрађени.

Управљање отпадом је сложен процес који подразумева контролу целокупног 
система поступања са отпадом (од настанка отпада, преко сакупљања и транспорта, 
до третмана и одлагања отпада), уз подршку законске регулативе и одговарајуће 
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институционалне организованости. У књизи је нагласак стављен на област 
просторног планирања као незаобилазног инструмента стратешког управљања 
отпадом. Указује се на важност и потребу усклађивања и интеграције процеса 
планирања управљања отпадом и процеса просторног и урбанистичког планирања.

Ова књига настала је као резултат вишегодишњих комплексних истраживања 
заснованихна примени различитих научних метода са намером да допринесе развоју 
теорије и струке просторног планирања, а посебно развоју система управљања 
комуналним отпадом као врло значајном чиниоцу у контексту просторног и одрживог 
развоја и заштите животне средине. Истраживања су имала за циљ: 

 •  да се анализира систем управљања комуналним отпадом у Србији; 
 •  да се укаже на могућност успостављања ефикасног система управљања 
комуналним отпадом у складу са светским и европским трендовима и у складу 
са принципима одрживог развоја и заштите животне средине; 

 •  да се дефинишу индикатори и критеријуми за избор локација регионалних депонија;
 •  да се дефинише методологија израде стратешких процена утицаја на животну 
средину за планове управљања комуналним отпадом, а посебно избор 
индикатора за оцену планских решења и праћење (мониторинг) стања животне 
средине; и коначно,

 •  да се понуди модел усклађивања просторних и урбанистичких планова, с једне 
стране, и планирања управљања отпадом с друге стране.

За потребе истраживања прикупљена је и коришћена обимна грађа базирана 
на новијој иностраној и домаћој стручној литератури, као и просторно планска и 
архивска документација и записи који су пратили израду просторних и урбанистичких 
планова и студија о управљању комуналним отпадом. 

2.    ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ ОД 
НАСТАНКА ДО ОДЛАГАЊА 

Управљање отпадом1 је један од приоритетних проблема заштите животне 
средине у свету. Овај проблем је добио на значају након конференције УН о 

заштити животне средине и развоју у Рио де Жанеиру 1992. године, када је објављен 
документ под називом Агенда 21 (UNCED, 1993.) који поред осталог садржи и 
иницијативу о целовитом сагледавању проблема у области управљања отпадом. 

Принципи управљања отпадом

1.   Принцип близине и регионални приступ управљању отпадом 

Успоставити интегрисану и примерену потребама мрежу постројења за 
третман и одлагање отпада. Приликом избора локација постројења за 
третман или одлагање, поштује се принцип близине. Примена овог принципа 
зависи од локалних услова и околности, врсте и количине отпада, начина 
транспорта, као и могућег утицаја на животну средину, али и од економске 
оправданости избора локације. Регионално управљање отпадом обезбеђује 

 1 Комунални отпад је отпад из домаћинстава, као и други отпад који је по својим карактеристикама 
или саставу сличан отпаду из домаћинстава, сакупљен кроз систем управљања комуналним 
отпадом, који је или није (у зависности од технологије збрињавања отпада) ослобођен свих оних 
специфичних врста отпада које се проналазе у комуналном отпаду, а по строгој дефиницији нису 
његов саставни део (EU Commission, 1999.)



2. Основни принципи управљања 2. Основни принципи управљања 
комуналним отпадом од настанка до одлагањакомуналним отпадом од настанка до одлагања

се развојем и применом регионалних стратешких планова заснованих на 
европском законодавству и националној политици.

2.     Принцип хијерархије у управљању отпадом
    Промовисати редослед приоритета у пракси управљања отпадом:

 •  Превенција стварања отпада;
 • Поновна употреба производа за исту или другу намену;
 •  Рециклажа отпада ради добијања сировине за производњу истог или 
другог производа;

 •  Искоришћење, односно коришћење вредности отпада (компостирање, 
искоришћење енергије из отпада и др.);

 •  Безбедно одлагање отпада на депоније, ако не постоји друго одговарајуће решење.
3.  Принцип предострожности 

      Свака активност мора бити планирана и спроведена на начин да проузрокује 
најмању могућу промену у животној средини. У случају могућих и значајних 
утицаја на животну средину, предузимати превентивне активности, нарочито 
подржати коришћење инструмента процене утицаја на животну средину.

4.  Принцип примене најпрактичнијих опција за животну средину                                  

     Примена најпрактичнијих опција за животну средину је, за дате циљеве и 
околности, избор опције или комбинације опција које су прихватљиве за 
животну средину у целини. Потребно је спроводити политику управљања 
отпадом, поштовати прописе и стандарде и успоставити инфраструктуру за 
интегрално управљање отпадом. 

5.   Принцип информисања и учешћа јавности 
       Свако има право да буде обавештен о стању животне средине и да учествује у поступку 

доношења одлука чије би спровођење могло да утиче на животну средину. 
Након конференције у Риу, развијене земље усвојиле су националне стратегије 
управљања отпадом које се темеље управо на принципу ‘’хијерархије у 
управљању отпадом’’. Међутим, у неразвијеним земљама се није много тога 
променило у поступању с отпадом, што за последицу има настајање све већих 
проблема у животној средини. Свест о значају заштите животне средине у 
овим земљама још увек није достигла задовољавајући ниво, а из економских 
и политичких разлога се не прате упутства у вези поступања с отпадом. 
Проблеми се јављају услед: застарелих законских регулатива, недостатка 
обученог особља, застарелих система за управљање отпадом, недостатка 
простора за депоније (Јосимовић Б., Маричић Т., 2007.). Претпоставља се да 
ће препознавање ових проблема довести до увођења савремених концепата 
управљања отпадом који укључују смањење настајања отпада и његово 
повећано рециклирање (ISWA, 2003). Решавање проблема везаних за третман 
отпада и негативне ефекте које он може изазвати могуће је само у оквиру 
ефикасног система управљања отпадом. Систем за управљање комуналним 
отпадом подразумева више функционалних елемената:

1. Настајање отпада;
2. Сакупљање отпада;
3. Транспорт отпада;
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4. Третман отпада;
5. Одлагање отпада.

2.1. Настајање отпада

Настајање отпада везано је за одређене људске активности. Настајање отпада 
обухвата оне активности приликом којих материје долазе у такво стање да 
више немају употребну вредност, те се одбацују, односно сакупљају ради 
третмана или одлагања. С обзиром да је настајање отпада за сада активност 
над којом се има мало контроле, често се сматра функционалним елементом 
(Tchobanoglous G., 2002.). Потребно је повећати контролу над стварањем отпада. 
На пример, са економског становишта, најбоље место за сортирање отпада ради 
поновног коришћења јесте локација где се отпад ствара. Грађанство све више 
постаје свесно важности раздвајања новина и картона, лименки, конзерви од 
алуминијума и стаклених флаша. 

Чврсти отпад чине отпаци хране, улично смеће, напуштена возила, грађевински 
и баштенски отпад. Много веће количине, међутим, потичу из пољопривредних, 
индустријских и рударских извора. Количина и састав отпада зависе од низа 
фактора: степена економске развијености средине, климатских услова, величине 
насеља, начина становања, метода сакупљања и транспорта отпада и сл. 
Табела 2.1. Зависност количине и врсте отпада од годишњег доба

Врста отпада Пролеће Лето Јесен Зима Просечно

Папир 36.4 30.4 22.9 23.3 29.3

Пластика 2.3 4.5 0.7 13.3 5.2

Текстил, кожа, гума - 10.7 5.0 1.7 4.4

Органска материја 9.1 25.0 40.0 13.3 21.9

Згура 9.1 - -- 20.0 7.2

Пепео од кости 1.1 0.9 0.7 1.7 1.1

Метали - 5.3 0.7 1.7 2.0

Стакло 1.1 - 1.4 1.7 1.1

Остало 40.9 23.2 28.6 23.3 28.8

Укупно 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Према подацима из 2006. године годишње се само у САД ствара укупно око 
1.14 тона комуналног отпада по становнику. Највећи део, међутим, настаје 
од отпада пољопривредног порекла и отпада од експлоатације минералних 
сировина, при чему се у свакој од ових категорија ствара по 1.7 милијарди тона 
годишње. Процењује се да укупна количина отпада, из свих извора, износи око 
10 милијарди тона годишње. У Табели 2.2. приказана је количина отпада по 
становнику за неке земље Европе и Азије.
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Табела 2.2. Количина отпада по становнику за неке земље Европе и Азије, 2006.

Земља Количина отпада 
(тона/ст. /годишње)

Земље ЕУ 0.92

Аустрија 0.87

Швајцарска 1.11

Јапан 1.04

Индија 0.17

Сингапур 0.87

Србија 0.87

Ако се узме у обзир само комунални и индустријски отпад, количина која се ствара 
у САД износи приближно 1630 kg/ст./год. У другим земљама ове количине су нешто 
мање, али су проблеми слични. На основу грубих процена у Јапану ова цифра износи 
око 470 kg. У Холандији се ствара око 620 kg/ст./год; у Немачкој око 610 kg/ст./год. 

Агенција за заштиту животне средине САД је, након истраживања, приказала податке 
о настајању отпада у САД. У Табели 2.3. приказан је састав комуналног отпада.
Табела 2.3. Просечни састав комуналног отпада

Врста отпада Састав, % мас.

Папир 31.3
Стакло 9.7
Метал 9.5
     на бази гвожђа 8.5
     на бази алуминијума 0.6
     други обојени метали 0.4
Пластика 3.4
Гума и кожа 2.6
Текстили 1.4
Дрво 3.7
Отпаци од хране 17.6
Отпадне материје из баште 19.3
Разни неоргански отпади 1.5

Независно од фазе развоја људског друштва, колективне и индивидуалне 
свести, стања националне економије, начина живљења и степена технолошког 
достигнућа, настајање отпада пратило је и прати сваку физичку активност човека 
за време његовог постојања. 
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У зависности од претходно наведених фактора, мењаће се квалитет и квантитет 
отпада, методолошки приступ сакупљању, транспорту, третману и коначном 
одлагању. Све ово је последица сагледавања значаја управљања отпадом са 
аспекта очувања здравља становништва и животне средине. 

Мултидисциплинарност при управљању отпадом је нужна, неопходна и реална у 
данашњим условима, јер неадекватно збрињавање отпада може имати негативан 
утицај на основне чиниоце животне средине (ваздух, вода, земљиште), а самим тим 
и на здравље становништва. 

2.1.1. Класификација отпада

Отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада који власник 
одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом (G. Tchobanoglous, 2002.). 

Отпад је свака материја или предмет који власник одбацује, намерава или мора да 
одбаци. Врсте отпада су: 

 • комунални отпад (отпад из домаћинства); 
 • комерцијални отпад; 
 • индустријски отпад. 

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; 
 • инертан;
 • опасан. 

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

Инертан отпад је отпад који није подложан било којим физичким, хемијским 
или биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на други начин 
физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно 
на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да доведе до 
загађења животне средине или угрози здравље људи; не поседује ни једну од 
карактеристика опасног отпада.

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 
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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.

Класификација отпада врши се према пореклу у складу са Каталогом отпада, у 
двадесет група. Групе отпада означене су двоцифреним, а појединачни називи 
отпада означени су шестоцифреним бројевима. Прве две цифре означавају 
активност из које настаје отпад, трећа и четврта цифра означавају процес у којем 
отпад настаје, а пета и шеста цифра означавају део процеса из којег настаје 
отпад. Каталог отпада је збирна листа неопасног и опасног отпада. Опасан отпад 
се одређује према карактеристикама отпада које га чине опасним (Н листа) и 
компонентама отпада (С листа) због којих се отпад сматра опасним (Илић, М., 
Полић, П., 2005.), Ознаке активности одлагања или активности ради искоришћења 
отпада одређене су D и R листама. 

Карактеризацију отпада чине испитивања којима се утврђују физичке, хемијске и 
биолошке особине отпада и одређује да ли отпад садржи или не садржи опасне 
карактеристике. Карактеризација отпада за увоз, извоз и транзит врши се испитивањем 
отпада на основу чега се одређују ознаке у складу са листама отпада из Базелске 
конвенције, ОЕCD листама и Y ознакама. 

Класификација отпада према прописима ЕУ, приказана је у Европском каталогу 
отпада, Табела 2.4.
Табела 2.4. Индекс Европског каталога отпада

01  Отпади који настају у истраживањима, ископавањима из рудника или каменолома, и 
физичком и хемијском третману минерала 

02 Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова, 
припреме и прераде хране

 03 Отпади од прераде дрвета и производње папира, картона, пулпе, панела и намештаја 

 04 Отпади из кожне, крзнарске и текстилне индустрије

 05 Отпади од рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичког третмана 
угља 

 06 Отпади од неорганске хемијске прераде

 07 Отпади од органске хемијске прераде

 08 Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе премаза (боје, лакови и 
стаклене глазуре), лепкови, заптивачи и штампарске боје

 09 Отпади из фотографске индустрије

 10 Отпади из термичких процеса

 11 Отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала; 
хидрометалургија обојених метала

 12 Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике

 13 Отпади од уља и остатака течних горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 05, 12 и 19)
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 14 Отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови (осим 07 и 08)

 15 Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне 
тканине, ако није другачије специфицирано

 16 Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу 

 17 Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних 
локација)

 18 Отпади од здравствене заштите људи и животиња и/или с тим повезаног истраживања 
(искључујући отпад из кухиња и ресторана који не долази од непосредне здравствене заштите)

 19 Отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода ван места 
настајања и припрему воде за људску потрошњу и коришћење у индустрији

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

Опасни отпади у Каталогу отпада означени су са звездицом (*). Први Европски 
Каталог отпада и Листа опасног отпада публиковани су 1994. године као два 
одвојена документа. Европски Каталог отпада и Листа опасног отпада се 
користе за класификацију свих врста отпада, укључујући и опасан отпад, и 
направљене су да створе јасан систем за класификацију отпада унутар ЕУ (H.M. 
Freeman, 1997.). Оне стварају основу за све националне и међународне обавезе 
извештавања о отпаду као што су обавезе везане за дозволе за управљање 
отпадом, Националне базе података о отпаду и транспорт отпада. Допуњена 
Листа отпада и Листа опасног отпада ступиле су на снагу 2002. године. Ова 
листа је направљена да олакша класификацију свих врста отпада. 

Отпад карактерисан као опасан показује једну или више карактеристика 
наведених у Анексу III Директиве 91/689/ЕЕC (H листа) и у односу на H3-H8, 
H10 и H11 једну или више од следећих карактеристика:

 • тачка паљења ≤ (мање или једнако) 55 °C,
 •  једна или више супстанци класификованих као веома токсичне при укупној 
концентрацији ≥ 0,1 %;

 •  једна или више супстанци класификованих као токсичне при укупној 
концентрацији ≥ 3 %;

 •  једна или више супстанци класификованих као штетне при укупној 
концентрацији ≥ 25 %;

 •  једна или више корозивних супстанци класификованих као R35 (изазива 
озбиљне опекотине)  при укупној концентрацији ≥ 1 %;

 •  једна или више корозивних супстанци класификованих као R34 (изазива 
опекотине) при укупној концентрацији ≥ 5 %;

 •  једна или више иритантних супстанци класификованих као R41 (ризик од 
озбиљног оштећења очију) при укупној концентрацији ≥10 %;

 •  једна или више иритантних супстанци класификованих као R36, R37, R38  (надражује 
очи, респираторни систем и кожу) при укупној концентрацији ≥20 %;

 •  једна супстанца за коју се зна да је карциногена категорија 1 или 2  при 
концентрацији ≥0.1%;
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 •  једна супстанца за коју се зна да је карциногена категорија 3 при 
концентрацији ≥1%;

 •  једна супстанца токсична за репродукцију категорије 1 или 2 класификоване 
као R60, R61 (може смањити плодност, може проузроковати оштећење 
фетуса) при концентрацији ≥5%;

 •  једна супстанца токсична за репродукцију категорије 3 класификоване 
као R62, R63 (ризик од смањења плодности, могући ризик од оштећења 
фетуса) при концентрацији ≥5%;

 •  једна мутагена супстанца категорије 1 или 2 класификоване као R46 (може 
проузроковати наследно генетско оштећење) при концентрацији ≥0.1%;

 •  једна мутагена супстанца категорије 3 класификоване као R40 (ограничено 
присуство карциногеног ефекта) при концентрацији ≥1%.

2.1.2.  Одређивање параметара за дефинисање чврстог отпада

Количина и састав отпада. Количина и састав отпада који се прикупља зависи од 
читавог низа фактора, од тога да ли простор који је у питању има доста индустрије 
и других делатности или не, од навика и менталитета људи, од животног стандарда, 
од годишњег доба, од учесталости сакупљања, од географског положаја града итд.

Обично се маса отпада изражава у тонама. Веома је погодно да се количина 
прикупљеног смећа рачуна по становнику и то у килограмима по становнику на 
дан или на годину. Велики број градова прати количину смећа на запреминској 
бази. Најчешћа јединица је кубни метар мерен у возилу за сакупљање. Међутим, 
маса по кубном метру знатно варира у зависности од врсте возила као и од начина 
утоваривања. Иста врста отпада у отвореном возилу може имати, на пример, 
запреминску масу између 90 и 180 kg/m3, у зависности од тога колико је сабијена. 
Добро сабијени комунални отпад у возилима за транспорт има густину 180-450 kg/
m3, а добро сабијен отпад на депонијама и до 750 kg/m3 (Илић М., Милетић С., 1998.).

Што се тиче појединих врста отпада, садржај отпада од хране и пепела у 
комуналном отпаду све више опада због све веће употребе готове хране и због све 
мање употребе чврстог горива за грејање у домаћинствима. С друге стране, постоји 
евидентан пораст садржаја метала, стакла, пластике, картона и хартије у смећу, 
због све веће количине амбалаже која се користи по становнику, као и све већег 
тиража штампе. Посматрајући укупну количину смећа по становнику, без обзира на 
његов састав, она показује очигледан пораст, који ће се, по свему судећи, наставити 
и у будућности. 

Количина отпада, неопходна за планирање и организацију санитарне депоније, 
одређује се на бази броја становника за период планирања који се разматра 
и познате дневне количине сакупљеног отпада у нултој години планирања, тј. 
години израде техничке документације. Број становника се одређује на основу 
урбанистичког, односно просторног плана или према формули:

где је:

Sb -будући број становника,
Sp -постојећи (садашњи) број становника,

np
pb

K
SS )

100
1( 
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Кp -коефицијент пораста становништва за једну годину (%)

n-плански период изражен у броју година.

Други параметар неопходан за прорачун укупне количине отпада за планирани 
период је дневна количина отпада која је сакупљена последњих шест месеци 
пре израде пројектне документације. За израчунавање су потребни и подаци о 
густинама појединих компонената отпада. 

Количина отпада представља најважнији основни податак у систему управљања 
отпадом. Укупно је сакупљањем отпада обухваћено 60-70% становништва општина 
јер рурална подручја углавном нису обухваћена системом сакупљања отпада. 
У Србији још увек не постоје поуздани подаци о количинама отпада јер не 
постоји систематско мерење сакупљеног отпада. Вршена су једнократна мерења 
у неколико градова и прорачунавања. Процењена је и усвојена средња вредност 
масе насталог комуналног отпада у Србији од 0,87 kg/становнику/дан, што је 
нешто ниже него у земљама централне и источне Европе. Овај податак је основ 
за планирање капацитета и успостављање система управљања отпадом у Србији 
(ревидована Национална стратегија управљања отпадом Републике Србије, 2009.)

Морфолошки састав отпада. Морфолошки састав комуналног отпада, 
односно садржај појединих врста отпада у односу на укупну масу, одређује се 
или експериментално (на организованим депонијама) на основу просејавања 
средњег узорка отпада, или проценом на основу расположивих података за 
градове са сличним степеном стандарда становништва и искуствених података 
добијених од комуналне организације која сакупља и транспортује отпад. 
Морфолошки састав индустријског отпада одређује се на основу утврђивања 
постојећих врста привредних делатности у одређеном простору, степена 
организованости у смислу одвајања секундарних сировина, примене рециклаже, 
откупа секундарних сировина и постојеће дисциплине у производним погонима.

Средња густина. Један од основних параметара при прорачуну величине 
потребног простора за депоновање отпада, као и за остале прорачуне 
везане за број и величину контејнера, број и типове транспортних средстава, 
механизацију за рад на депонијама, уопште одлагање отпада, је њихова средња 
густина. Средња густина зависи од морфолошког састава, средње густине 
појединих компонената и влажности отпада. Густине појединих компоненти 
су променљиве, зависе од нивоа прераде пре него што су постале отпад, од 
облика (димензија и контура) отпада у коме се налазе поједине компоненте и 
од њихових физичко-хемијских особина.

У Табели 2.5. дате су густине појединих врста отпада, односно компонената, 
које најчешће чине отпад који доспева на депоније.
Табела 2.5. Густине појединих врста отпада

Врста отпада Густина t/m3

Папир 0.032 - 0.080

Текстил 0.082 - 0.206
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Врста отпада Густина t/m3

Органске материје 0.168 - 0.501

Шљака и пепео 0.320 - 0.961

Метали 0.048 - 1.100

Стакло 0.160 - 0.481

Пластика 0.032 - 0.128

Кожа 0.096 - 0.256

Гума 0.066 - 0.192

Дрво 0.128 - 0.320

На основу презентованих података и података прикупљених за простор (општину или 
град) добија се и усваја средња густина појединих компонената за посматрани град. 

Густина укупног комуналног отпада износи 100-300 kg/m3 и знатно је нижа од густине 
појединих његових компонената. Мање вредности су карактеристичне за комунални 
отпад из урбаних средина, а веће за делове града где је заступљена индивидуална 
градња или за рурална подручја.

На основу добијених података за средње густине појединих компонената, 
морфолошког састава отпада из домаћинства и морфолошког састава индустријског, 
инертног отпада, средња густина несабијеног комуналног и индустријског отпада 
израчунава се према формули:

   )( nnsr x       n=1,...9  

где је:

xn- процентуални удео компоненте у отпаду

rn- средња густина компоненте у отпаду (t/m3)

при чему се добија:

r1- густина несабијеног отпада из домаћинства (t/m3)

r2- густина несабијеног индустријског, инертног отпада (t/m3)

Уопштено, тенденција је смањење средње густине, због све већег присуства лаких 
фракција, као папира и пластичне амбалаже, па је за очекивати да ће се она у 
перспектви кретати од 0,12-0,17 t/m3. 

Влажност. Влажност је важно својство отпада за димензионисање транспортних 
средстава, за њихову антикорозиону заштиту, за избор метода одлагања, а 
нарочито за регулисање биохемијских процеса при третману отпада. Влажност 
отпада из домаћинства зависи од односа у маси појединих врста отпада, нарочито 
од основних компонената папира и отпада од хране и њихове влажности као и од 
услова локалитета где се они сакупљају (утицај атмосферилија). Влажност отпада 
од домаћинства се креће у границама од 30-60%, и највећа је у јесење доба. 
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Капацитет депоније. Потребан простор за одлагање отпада рачуна се из 
следеће формуле:

где је:

r kо - средња густина компактираног комуналног отпада (t/m3)

r kо - средња густина компактираног индустријског отпада (t/m3)

r pm- збијеност прекривног материјала (t/m3)

Vdep- потребан депонијски простор (m3)

Мkо- маса комуналног отпада за посматрани временски период (t)

Мpм- маса прекривног материјала (t)

Мiо- маса индустријског отпада (t)

2.2. Сакупљање отпада

Брига о отпаду захтева значајан и сталан напор. Разлог овоме је што отпад представља 
приметно хетерогену смешу која се ствара најчешће тамо где људи живе и где има мало 
простора за складиштење. Ове отпадне материје не могу остати дуго у насељу због 
биолошког разграђивања, те их је неопходно сакупити и транспортовати у прихватљивом 
року-а свакако за мање од 8 дана (Илић М., Стевановић-Чарапина Х., 2003.).

Сакупљање отпада врши се на за то одређеним местима у урбаним и руралним 
срединама. Контејнерима се прихвата углавном комунални отпад, док се инертни 
индустријски отпад, грађевински шут или секундарне сировине прикупљају 
посебно и одвозе по потреби. 

Активност сакупљања отпада се може разложити на неколико каракте-ристичних 
подактивности (Ерделез А., 2006.):

 •  одношење отпада од стране његовог произвођача на тачно одређено место 
привременог одлагања одакле даљу бригу о отпаду преузима сакупљач отпада 
(код нас комунално предузеће),

 •  превоз отпада од стране надлежног сакупљача отпада са места привременог 
складиштења отпада до места збрињавања отпада.

Код сакупљања отпада разликују се два начина: 
 •  заједнички (сакупљање свих врста отпада заједно и заједнички транспорт 
до места третмана);

 •  одвојени (сакупљање отпада одвојено по врстама-отпад од хране, отпад као 
секундарна сировина, остали отпад, са транспортом специјалним транспортним 
средствима до места даљег третмана).
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Сакупљање комуналног отпада у Србији обављају комунална предузећа. Сакупљени 
отпад се без икаквог предтретмана одлаже на градске/општинске депоније (сметлишта) 
које нису уређене у складу са принципима санитарног одлагања отпада. Комунални 
отпад који се организовано сакупља одлаже се на 164 званично регистроване, 
општинске депоније. Само на депонију „Винча”, највећу депонију у Србији, дневно 
се одлаже око 1.700t комуналног отпада из домаћинстава и неопасног отпада из 
индустрија из 12 београдских општина. Рурална подручја углавном су изостављена из 
система сакупљања што за последицу има стварање великог броја дивљих депонија 
које угрожавају животну средину и здравље људи. На дивље депоније, ван контроле 
општинских јавних комуналних предузећа, баца се око 40% генерисаног комуналног 
отпада у Србији, а њих је 4.481 према последњем извештају инспекције из 2009. године. 
У већини случајева дивље депоније се налазе у сеоским срединама и последица су, 
у првом реду, недостатка средстава за проширење система сакупљања отпада, али и 
лоше организације управљања отпадом на локалном, општинском нивоу.

2.3. Транспорт комуналног отпада

Технологија транспорта отпада условљена је и одређена: количином и саставом 
отпада, величином и врстом контејнера за прикупљање отпада, просторним 
размештајем контејнера и њиховом удаљеношћу од места третмана, расположивим 
транспортним возилима и особинама транспортних путева (Bhat V.N., 1996.). 

Начин транспорта зависи од конкретног простора и система управљања отпадом 
који се у том простору успоставља. Транспорт се одвија:

 •  од места сакупљања отпада до места прераде или одлагања (уколико се ради 
о малим дистанцама до 20-30km);

 • од места сакупљања до трансфер (претоварних) станица и
 •  од трансфер станица до места третмана или одлагања (тзв. даљински транспорт).

Иако је најчешћи облик транспорта помоћу моторних возила, користе се и вагони и 
шлепери за превоз отпадних материја. 

У Србији су за транспорт отпада задужена комунална предузећа. Комунални 
отпад се транспортује од места сакупљања директно на места за одлагање 
отпада. Систем управљања отпадом са системом трансфер станица које су у 
функцији регионалног система за третман и одлагање отпада још увек нису 
заживеле у пракси, што проузрокује низ еколошких, економских и социјалних 
проблема на територији читаве Србије.

2.4. Третман чврстог отпада

Функционални елемент третмана и поновног искоришћења обухвата све 
методе, опрему и инсталације које се користе да побољшају ефикасност других 
функционалних елемената и да издвоје из отпада компоненте које ће бити 
искоришћене као секундарне и енергетске сировине (Barlishen K.D., Baetz B.W., 
1996.). У ери све већег коришћења класичних енергетских извора, али и примени 
неконвенционалних метода (сунчева енергија, геотермална, енергија ветра и др.), 
значајно место заузима отпад као енергетски потенцијал, јер се искоришћењем 
отпада штеде класични извори енергије и тиме продужава век људског прогреса 
који је уско везан за енергетске ресурсе (Ilić M., Trumić M., 2006.).  Основни 
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принципи при изградњи и експлоатацији процеса без, или са минималном 
количином отпада и губитком енергије су:

 •  коришћење природних ресурса са бољом расположивошћу и могућношћу 
довољне регенерације извора,

 •  максимално коришћење секундарних сировина и секундарне енергије;
 •  смањење количине отпада и губитака енергије у процесу производње-
увођење чистије производње;

 •  развој производних програма за производе са што мањом количином отпада и 
мањим губитком енергије за време и после коришћења производа;

 •  одговорно коришћење природних ресурса, производа и енергије у сфери 
производње и потрошње.

Као што је речено, маса и састав отпада зависе од многих фактора, као што 
су клима, економска развијеност посматраног региона, величина града, начин 
становања и социјалне специфичности, начина сакупљања и транспорта отпада 
и др. Важни услови који утичу на одлуку о искоришћавању или одлагању отпада 
су (Илић М., Михајлов А., 2004.):

 •  повећани захтеви за, по животну средину, безбедним одлагањем отпада, што 
има за последицу веће трошкове;

 •  примена принципа увођења економске цене трошкова за сакупљање и 
одлагање отпада; 

 •  развој нових производних технологија и поступака искоришћавања отпада;
 •  разрада метода прогнозирања, ради процене развоја тржишта сировина 

(развој потрошње, понуде, ризик снабдевања, развој цена).
Смањење отпада на извору

За разлику од других опција у хијерархији управљања отпадом, редукција 
отпада није опција која се може одабрати у недостатку других. О редукцији 
се мора размишљати сваки пут када се доноси одлука о коришћењу ресурса. 
Редукција мора бити осмишљена кроз целокупни животни циклус производа, 
тј. већ у фази пројектовања, преко израде, паковања, до транспорта и пласмана 
производа. Потрошачи такође треба да активно учествују у редукцији отпада 
куповином производа са мање амбалаже. 

Неки производи су специфично дизајнирани да буду коришћени више пута. 
Увођењем прописа о амбалажи, постоји подстицај произвођачима да размотре 
примену амбалаже за вишеструку употребу. У другим случајевима, производи се 
могу прерадити за исте или сличне намене. Постоје добри разлози за поновну 
употребу производа, с обзиром да се тиме постиже: 

 • смањење трошкова за произвођаче и потрошаче;
 • уштеде у енергији и сировинама;
 • смањење трошкова одлагања.

Рециклажа 

Отпад садржи многе компоненте, које се са успехом могу користити као 
квалитетне секундарне сировине. Најрационалније је сакупљати их на 
извору настајања, не дозвољавајући да се мешају са осталим отпадом јер се 
загађују, а и непотребно повећавају цену транспорта отпада (Bruijn, T.J.N.M., 
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Coenen, F.H.J.M., Lulofs, K.R.D., 1996.). Најпожељније решење је раздвајање на 
извору, односно сакупљање корисног отпада у рециклажним острвима или 
рециклажним двориштима-пријемним местима на појединим пунктовима у 
граду, где се путем специјалних контејнера врши сакупљање одвојених врста 
отпада, а потом се они транспортују до места даљег коришћења као секундарних 
сировина. Процес враћања корисних компоненти отпада у производни циклус 
назива се рециклажа. Одвајање корисних компоненти отпада може се вршити 
и механичким путем у, постројењима за сепарацију рециклабилног отпада. При 
том се најлакше издвајају црни метали (гвожђе и челик) и папир. Проучене су 
многе методе за сепарацију ради издвајања вредних компоненти из отпада који 
стижу до станице за трансфер или постројења за третман отпада. Ово укључује 
методе за уситњавање и одвајање по густини помоћу ваздушних класификатора. 
Даља сепарација може се вршити магнетним уређајима који издвајају гвожђе, 
са вртложним сепараторима за алуминијум и са мрежама за стакло. Флотација, 
сепарација и друге металуршке операције такође се могу користити. Избор 
одређене методе за сепарацију зависи од економских чинилаца-односа трошкова 
сепарације и вредности добијеног материјала. На развоју метода и процеса за 
третман отпада ради се континуално и овај развој финансирају произвођачи 
опреме кроз своје истраживачке, развојне и демонстрационе програме. Многе 
старе методе су се показале као незадовољавајуће са становишта јавног 
здравља, економије, проблема очувања животне средине, као и због све мање 
расположивости земљишта, што је навело заводе за планирање да поставе 
одређене рестрикције. Издвојенe корисне компоненте отпада враћају се у 
процес, у којем су се и раније употребљавале, а могу се користити и у сличним 
или другим процесима. Тиме се значајно утиче на очување природних ресурса, а 
и решавају се и проблеми заштите животне средине. Све то има своју економску 
оправданост, без обзира што после рециклаже остаје део отпада, али у знатно 
мањој количини, који се мора одложити. 

Стални пораст трошкова сакупљања и поступања са комуналним отпадом, са 
којим се суочава савремено друштво, условљен је, пре свега, сталним порастом 
његове укупне количине, све већим растојањима на која га треба транспортовати 
и све већом радном снагом која је потребна. Све већа количина отпада, са друге 
стране, захтева све више земљишног простора за његово коначно одлагање, а 
простора је, нарочито у урбаним срединама, све мање слободног и све му је 
већа цена. Све ове чињенице су у једном периоду, пре 10-15 година, условиле 
појаву великог броја постројења за спаљивање (инсинерацију) отпада, као 
универзалном решењу проблема. 

У Србији рециклажа још увек није системски организована. Од новог Закона о 
управљању отпадом, који је усвојен маја 2009. године, очекује се да допринесе 
успостављању система рециклаже различитих врста отпада на целокупној 
територији  Републике. За сада постоје локалне/индивидуалне иницијативе 
које нису значајнијег обима. Повећање количине рециклираног и искоришћеног 
отпада је један од главних циљева. Ово условљава да рециклажа и поновно 
коришћење буду исплативи са техничког становишта, да додатни трошкови 
за поновно коришћење буду на истом нивоу или нижи у поређењу са другим 
методама третмана отпада, као и постојање тржишта за добијене материјале и 
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енергију. Рециклажа материјала има приоритет у односу на добијање енергије, 
у складу са принципом хијерархије отпада. Основна и битна карактеристика 
савременог приступа решавању проблема управљања комуналним чврстим 
отпадом је да се он заснива на рециклажи, односно на издвајању његових 
корисних компоненти и то на месту настајања отпада, од стране самих грађана, 
или централизовано, и њиховом коришћењу у својству секундарних сировина 
(Ilić M., Witton K., Campbell D., Vujatović M., 1999., 2000.). 

Повећање трошкова за одлагање отпада као резултат увођења строжијих 
правних норми ће подстаћи рециклажу и искоришћење отпада у целини. 
Постављање квантитативних циљева за рециклажу и коришћење приори-тетних 
токова отпада као што је амбалажни отпад, коришћена уља, оловни акумулатори 
са киселином и отпад од грађења и рушења, представљају практичне мере за 
увођење рециклаже и коришћења отпада (Woodard F., 2001.). Повећање количина 
рециклираног индустријског отпада укључујући и повећање размене отпада 
између индустријских предузећа треба да буде што је могуће веће (Rajaković,Lj., 
Ilić,M., Jovanić,P., Radošević,P., 1995.). 

У краткорочном периоду посебну пажњу треба посветити спровођењу законодавства 
и мера које из њега проистичу уз увођење додатних подстицајних мера за компаније 
које се баве рециклажом и искоришћењем отпада. Општине су одговорне за 
организацију одвојеног сакупљања комуналног отпада, укључујући амбалажни 
отпад, тако што ће одредити места за постављање неопходних елемената система 
за одвојено сакупљање и сортирање амбалажног отпада. 

Приоритет је увођење шема за сакупљање и рециклажу следећих група отпада:
 •  амбалажни отпад и други сличан комунални отпад погодан за рециклажу 

(отпадни папир и картон, пластика, метали итд.);
 • биодеградабилни отпад из домаћинстава и ресторана и хотела;
 • кабасти отпад;
 • грађевински отпад (отпад од грађења и рушења);
 • искоришћене гуме;
 •  опасан отпад из домаћинстава као што су: отпадна уља, утрошене батерије, 
флуоресцентне лампе, антифриз, боје, лакови итд.

Сагледани су циљеви за сакупљање, рециклажу и коришћење отпада (Mileti ć,S., 
Ilić,M., Jovanić,P., 1998.). Одговорност за постизање ових циљева треба да буде 
на произвођачима и увозницима робе која се ставља на тржиште (Марковић, Д., 
Ђармати, Ш., Гржетић, И., Веселиновић, Д., 1996.).

Повећање трошкова за одлагање отпада је подстицај за рециклажу и минимизацију 
отпада. За повећање тржишта за материјале добијене рециклирањем, неопходно је: 

 •  примена економских инструмената за подстицање рециклаже и 
искоришћења отпада;

 • изградња нових постројења за рециклажу отпада;
 •  подстицање увођења нових технологија у области рециклаже отпада;
 • подстицање куповине производа од рециклираних материјала.

Приоритетна пажња треба да буде посвећена рециклажи грађевинског отпада, 
биодеградабилног отпада, амбалажног отпада, отпадних уља итд.  
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Компостирање

При компостирању треба имати на уму да компост мора бити стабилизован и у њему 
морају бити уништени патогени организми, потенцијални узрочници обољења. 
У развијеним земљама стандарди за квалитет компоста могу бити врло строги и 
прописане су вредности максималних дозвољених концентрација тешких метала 
и органских загађујућих материја које морају бити задовољене. За компостирање 
је потребно обезбедити садржај кисеоника од 15 до 18%. Уколико концентрација 
кисеоника падне испод 10%, процес постаје анаеробан. Влажност треба да износи 
између 25 и 70 %. Ако је влажност мања од 20 %, процес це стати, а ако је већа од 70 
%, вода ће испунити простор између честица, проценат кисеоника ће бити умањен 
и услови ће постати анаеробни. Потребно је обезбедити присуство угљеника, азота, 
фосфора, калијума. Нарочито је важан однос угљеника и азота (C : N). Температура-
унутар компоста достиже и до 70о C. Високе температуре имају дезинфекцијски 
учинак. Оптималне вредности pH су од 6.0 до 9.0. И pH вредност има дезинфекцијски 
учинак и подложна је променама. Одвајањем биодеградабилног отпада, количина 
кућног отпада се смањује за једну трећину. Готов компост је скоро црне боје. Користи 
се као вредан хранљиви додатак у баштама или за собно цвеће јер поседује све што 
је потребно за развој биљака (Марковић Д., Ђармати Ш., Гржетић И., Веселиновић 
Д., 1996.). Такође се може користити на јавним површинама и у парковима. 
Технички процес обухвата једноставно компостирање разастирањем, најбоље на 
бетонској подлози, и димензионисање на 0,8m²/тони/годишње (што значи да 5.000 
тона/годишње, захтева површину од 4.000m²). Опрему чине сецкалица, превртач 
и мобилно ротационо сито за пречишћавање компоста. Ова опрема може да се 
користи и на више мањих места. 

Механичко-биолошки третман

Механичко-биолошки третман је технички близак компостирању мешаног отпада: 
фракције отпада као што су пластика, папир, картон и текстил се прво издвајају 
просејавањем или ручним разврставањем, обогаћена органска/инертна фракција 
се шаље на биолошки третман, било компостирањем или анаеробном дигестијом. 

Инсинерација

Инсинерацију отпада треба спроводити само у постројењима која раде у 
сагласности са ЕУ захтевима и тако гарантују висок ниво заштите животне 
средине. Топлоту треба максимално искористити. Тренутни ниво коришћења 
отпада као извора енергије је безначајан (Јакшић Б., Илић М., 2000.). Технологија 
спаљивања (инсинерације) отпада представља оксидацију запаљивих материја 
садржаних у отпаду. Инсинерација отпада се примењује у циљу смањивања 
запремине отпада, а енергија која се добија из процеса спаљивања се може 
искористити за добијање топлотне или електричне енергије. Међутим, 
економска оправданост искоришћења енергије није увек прихватљива на први 
поглед, и треба знати да су инвестициони и оперативни трошкови инсинератора 
у складу са прописима ЕУ високи, генерално много виши од трошкова одлагања 
отпада на санитарне депоније комуналног отпада (некад и до 6 пута већи). 
То значи да је инсинерација значајан и користан начин редукције отпада, и 
дугорочно се могу избећи проблеми који прате одлагање отпада на депоније 
(Национална стратегија управљања отпадом, 2009.). У циљу одрживог система 
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управљања отпадом, инсинерација са искоришћењем енергије треба да буде 
потпуни и интегрални део локалних и регионалних решења која треба развити 
у следећем периоду. Инсинерација отпада са искоришћењем енергије мора 
бити разматрана у контексту интегралног приступа управљању отпадом који 
значи редукцију, поновну употребу и рециклажу. Када је инсинерација са 
искоришћењем енергије најпрактичнија опција за животну средину, неопходно 
је размотрити могућност комбинованог добијања топлотне и електричне 
енергије у циљу повећања ефикасности процеса. 

2.5. Одлагање чврстог отпада

Последњи функционални елемент у систему за збрињавање отпада је одлагање. 
Одлагање је коначна судбина свих врста отпада, било да су комуналног 
порекла, сакупљени и транспортовани директно на депонију, било да су то 
остаци из комуналних и индустријских постројења за прераду или неки други 
материјали преостали из разних постројења за третман отпада, које више 
немају употребну вредност (Илић М., 2005.). 

Процес урбанизације и индустријализације утицао је временом да се проблем 
сакупљања и одлагања отпада повећава, тако да он данас у оквиру комуналне 
делатности представља веома важан и комплексан задатак, од чијег успешног 
решења директно зависи здравље људи и квалитет његове околине.

Данас, у просечно развијеном подручју, по становнику на дан настане 1kg отпада, 
у низу градова то се креће у релацијама од 1-3kg, а у неким развијеним земљама 
има градова где су те количине и веће. Брзи развој санитарних стандарда и дубље 
сагледавање односа фактора животне средине и здравља људи допринели су 
модификацији критеријума тако да се примитивне методе одлагања отпада не 
могу бранити више искључиво ниском ценом коштања. Поред тога, како расте 
густина насељености, тако се и локације за депоније све теже налазе.

Естетски разлози, проблеми загађивања воде и ваздуха и други, учинили су 
да проблем одлагања градског отпада почне да се разматра као озбиљан 
инжењерски проблем. При разматрању овог проблема, најчешће се пропушта 
чињеница да просто бацање смећа на отворена сметлишта у ствари кошта више 
него коришћење савремених стандарда. Економски губици до којих долази у 
првом случају су, између осталих, следећи:

 •  трошкови медицинске неге за лица оболела због неправилног руковања и 
одлагања отпада,

 • штета коју наносе пожари и глодари на отвореним сметлиштима,
 • штете због загађивања воде и ваздуха,
 • трошкови за разна средства за уништавање инсеката,
 •  умањење вредности земљишта и друге имовине у околини            
градског сметлишта.

Постоје три типа депонија за одлагање отпада:
 • депоније за одлагање неопасног отпада;
 • депоније за одлагање инертног отпада;
 • депоније за одлагање опасног отпада, 
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На депонијама се одлажу одређени типови отпада за које је депонија 
пројектована. За одлагање неопасног отпада користе се тзв. санитарне депоније 
које представљају санитарно-технички уређен простор на коме се одлаже отпад 
који као материјал настаје на јавним површинама, у домаћинствима, у процесу 
производње, односно рада, у промету или употреби, а који нема својства 
опасних материја и не може се прерађивати односно рационално користити као 
индустријска сировина или енергетско гориво. Депоније намењене за одлагање 
опасног отпада се пројектују са посебним техничким захтевима. Опасан отпад 
који се одлаже на оваквим депонијама мора бити претходно третиран у складу са 
прописима. Депоније су неопходне у свакој изабраној опцији третмана, јер увек 
постоји један део отпада који се мора одложити.

Санитарне депоније представљају одабрано место за одлагање отпада, као што 
су природна или вештачка улегнућа, инжењерски опремљена, где се одређеним 
технолошким поступцима отпад компактира до најмање практичне запремине 
и покрива слојем земље или другог материјала на систематичан и санитаран 
начин. Пре него што се почне са оваквим радом, мора се одабрати, прегледати 
и припремити терен који ће се користити. Потом се морају изградити приступни 
путеви, непропусна подлога депоније, извршити одговарајућа дренажа и 
одабрати одговарајућа опрема. Добро испланиране санитарне депоније имају 
неколико предности: економичне су, захтевају релативно мала капитална 
улагања, могу потпуно неупотребљиво земљиште учинити корисним и оне 
практично не доводе до аерозагађивања.  

Неадекватна дебљина или недовољна компактност покривног материјала на 
депонијама омогућава развој мува и других инсеката који су били у смећу 
још кад је оно прикупљано. Недовољно брижљиво управљање санитарним 
депонијама понекад доводи до појаве тињајућих унутрашњих пожара, који 
проузрокују непријатан мирис и дим, ако је земљани покривач неефикасан 
због недовољне дубине, неравномерног слегања или пукотина у њему. Ако 
се депонија формира по прописима који захтевају непропусну подлогу и ако 
се депонија експлоатише како то правила налажу, могућност загађивања 
површинских и подземних вода је ретка.

Планирање начина коришћења земљишта постаје пресудни чинилац при 
избору, пројектовању и раду санитарних депонија. Санитарна депонија која 
се гради мора бити сагласна са свим прописима о јавном здрављу, естетском 
очувању околине и будућем коришћењу земљишта. Савремена санитарна 
депонија није сметлиште. Одлагање чврстог отпада на санитарну депонију 
врши се без негативних последица по здравље људи, што може настати 
размножавањем глодара и инсеката и загађивање вода и тла. Потребно је 
користити све инжењерске принципе да се отпад задржи на минималном 
простору и да се сведе на најмању могућу запремину сабијањем на депонији, 
као и да се свакодневно прекрива слојем земље да не би привукао глодаре 

(Miletić,S., Ilić,M., Ranogajec,J., Marinković-Nedučin,R., Djurić,M, 1998..)

Када се депонија попуни, врши се затварање и рекултивација и мора се насути 
барем 60 cm земље, а касније и више, ако дође до неравномерног слегања услед 
разлагања закопаних органских материја. Ово разлагање је анаеробно, према 
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томе, има врло дуго време распада. Једна од опасности ове биодеградације 
јесте стварање метана. У неким градовима са великим санитарним депонијама 
овај метан се каналише и употребљава као енергетска сировина. 

Један од најважнијих задатака јесте планирање начина коришћења рекултивисаног 
земљишта. Многи спортски терени изграђени су на местима где се некад налазила 
депонија. Паркови, отворена складишта и спортски терени подигнути су на 
местима где се некад вршило одлагање отпада. Планирање је потребно вршити 
врло пажљиво, како не би дошло до градње изнад места где се одвија разлагање 
органских материја. Планирање мора да се спроведе пре попуњавања, тако да 
места где ће се подизати зграде буду попуњена само земљом.  

Санитарне депоније су актуелне у свакој комбинацији, кад је у употреби и 
неки други облик третмана чврстог отпада, јер увек постоји један део отпада 
који се мора одложити. Неконтролисана сметлишта се морају затворити уз 
нужну санацију. Све то захтева познавање низа различитих појмова, поступака 
и активности, који треба да омогуће правилно планирање, пројектовање, 
извођење, експлоатисање и финансирање депонија и контролу њиховог утицаја 
на животну средину (Национална стратегија управљања отпадом, 2003.). 

3.  ПРАВНИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР У ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА 
ОТПАДОМ У СРБИЈИ

Институционални оквир

Кључну институционалну одговорност у области управљања отпадом има 
Министарство животне средине и просторног планирања. Министарство 

обавља послове државне управе који се, између осталог, односе на: управљање 
отпадом, укључујући опасан отпад, осим радиоактивног отпада; одобравање 
прекограничног промета отпада, као и друге послове одређене законом. Према 
Закону о управљању отпадом, Министарство: предлаже Влади Стратегију 
и националне планове управљања отпадом; координира и врши послове 
управљања отпадом од значаја за Републику; даје сагласност на регионалне 
планове управљања отпадом, осим за планове на територији аутономне 
покрајине; издаје дозволе прописане законом; врши надзор и контролу примене 
мера поступања са отпадом и предузима друге мере и активности, у складу са 
међународним уговорима и споразумима. 

Агенција за заштиту животне средине, као орган управе у саставу Министарства 
животне средине и просторног планирања са својством правног лица, обавља 
послове државне управе који се односе на вођење и ажурирање базе података о 
управљању отпадом у информационом систему заштите животне средине, у складу 
са законом којим се уређује заштита животне средине. Агенција интензивно ради 
на развоју Катастра отпада. 

Фонд за заштиту животне средине је активан у ко-финансирању пројеката, посебно 
у области управљања отпадом, санитарне заштите и контроле квалитета ваздуха. 
Од када је основан, 2005. године, Фонд финансира пројекте санације постојећих 
одлагалишта и изградње регионалних депонија.
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На покрајинском нивоу, кључну одговорност има Покрајински секретаријат за 
заштиту животне средине и одрживи развој. Одређене надлежности у области 
заштите животне средине су 2002. године пренете на АП Војводину Законом о 
утврђивању одређених надлежности АП Војводине (“Сл. гласник РС”, бр. 6/02). Према 
Закону о управљању отпадом, покрајина такође: учествује у изради Стратегије и 
националних планова управљања отпадом; врши послове управљања отпадом од 
значаја за покрајину; даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом 
на својој територији; издаје дозволе, сагласности и друге акте у складу са законом; 
врши надзор и контролу мера поступања са отпадом на својој територији и друге 
послове утврђене законом.

Општине и градови имају надлежности у области комуналних делатности и 
одговорни су за стратешку процену планова и програма, процену утицаја пројеката 
на животну средину и издавање интегрисаних дозвола из своје надлежности. 
Управљање комуналним отпадом је брига локалне самоуправе. Према Закону 
о управљању отпадом, јединица локалне самоуправе: доноси локални план 
управљања отпадом и стара се о његовом спровођењу; спроводи управљање 
неопасним (што укључује комунални) и инертним отпадом на својој територији; 
уређује поступак наплате услуга; издаје дозволе и друге акте; врши надзор и 
контролу мера поступања са отпадом, као и друге послове утврђене законом.

Законодавство у области управљања отпадом

Национални прописи

Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр.135/04, 36/09) регулисан 
је интегрални систем заштите животне средине којим се обезбеђује остваривање 
права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос 
привредног развоја и животне средине у Републици. Сходно начелу „загађивач 
плаћа“, 2005. године је донета Уредба о врстама загађивања, критеријумима 
за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини 
и начину обрачунавања и плаћања накнаде („Сл. гласник РС“, бр. 113/05, 6/07) 
и Уредба о мерилима и критеријумима за повраћај, ослобађање и смањење 
плаћања накнаде за загађивање животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 113/05). 
Накнада за загађивање се одређује, између осталог, за произведени или одложени 
отпад (за постројења за која се издаје интегрисана дозвола).

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04) уређује услове, начин и поступак вршења процене утицаја одређених 
планова и програма на животну средину, интегрисањем основних начела заштите 
животне средине у планове и програме будућих развојних пројеката. 

Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04) 
уређује поступак процене утицаја пројеката који могу имати значајне утицаје на 
животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће 
заинтересованих органа и организација и јавности у поступку одобравања пројеката 
и издавања сагласности на студију о процени утицаја итд.

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сл. 
гласник РС“, бр. 135/04) уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за 
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рад постројења и обављање активности, која могу имати негативне утицаје на здравље 
људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, учешће 
заинтересованих органа и организација и јавности у поступку издавања интегрисане 
дозволе итд. Још увек недостаје пуна имплементација овог Закона.

Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) утврђен је изворни 
делокруг општине да доноси: програме развоја; урбанистичке планове; буџет и 
завршни рачун; уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности 
(одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија и др.), као и 
организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање. 

Закон о комуналним делатностима  („Сл. гласник РС“, бр. 16/97, 42/98) утврђује 
начела и опште услове обављања комуналних делатности, организовање и рад 
предузећа која обављају те делатности, начин обезбеђивања средстава за рад и 
развој комуналних делатности, права и обавезе комуналних предузећа у погледу 
коришћења и одржавања комуналних објеката и др. 

Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, бр. 72/09) уређује услове и начин 
планирања и уређења простора, уређивања и коришћења грађевинског земљишта 
и изградњу објеката, што укључује и изградњу регионалних депонија. Овим законом 
убрзана је процедура добијања свих неопходних дозвола за изградњу објеката.

Законом о управљању отпадом (“Сл.гласник РС”, бр. 36/09) уређују се: врсте 
и класификација отпада; планирање управљања отпадом; субјекти управљања 
отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање 
управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; услови и 
поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање 
о отпаду и база података; финансирање управљања отпадом; надзор, као и 
друга питања од значаја за управљање отпадом. Циљ закона је да обезбеди 
услове за успостављање одрживог система управљања отпадом, у складу 
са међународним стандардима. У припреми је и низ подзаконских прописа, 
неопходних за спровођење закона.

Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (“Сл.гласник РС”, бр. 36/09) уређују 
се услови које амбалажа мора да испуњава за стављање у промет, управљање 
амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и амбалажном 
отпаду, економски инструменти, као и друга питања од значаја за управљање 
амбалажом и амбалажним отпадом. У припреми је и низ подзаконских прописа, 
неопходних за спровођење закона.

Прописи ЕУ у области управљања отпадом

Директива 2008/89/ЕC о отпаду која замењује и допуњује Оквирну директиву 
75/442/ЕЕC, 2006/12/ЕC успоставља систем за координисано управљање отпадом 
у ЕУ са циљем да се ограничи производња отпада. Нова директива уводи нове 
термине: био отпад, отпадна уља, сакупљање, одвојено сакупљање, третман, 
најбоље расположиве технике (BАТ) итд. Постављени циљеви за рециклажу отпада 
остали су исти – до 2020. достићи 50% од укупне количине сакупљеног комуналног 
отпада и до 70% осталог неопасног отпада. Захтева се поштовање принципа 
хијерархије у управљању отпадом.
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Директива 99/31/ЕC о депонијама има за циљ да се увођењем строгих техничких 
захтева смање негативни ефекти одлагања отпада на животну средину. Директивом 
се: дефинишу категорије отпада (опасан, не-опасан и инертан), класе депонија 
(депонија за опасан отпад, за не – опасан отпад и депонија за инертан отпад), 
захтева третман отпада пре одлагања, забрањује се одлагање на депонијама: 
течног, запаљивог и експлозивног отпада, инфективног медицинског отпада, старих 
гума и др., захтева смањење одлагања биоразградивог отпада и успоставља систем 
дозвола за рад депонија. 

Директива 2000/76/ЕC о спаљивању отпада има за циљ да постави норме за 
смањење загађења ваздуха, воде и земљишта узроковано инсинерацијом или ко-
инсинерацијом отпада, као и да спречи ризик по људско здравље. 

Остале директиве ЕУ које се односе на посебне токове отпада су:
 •  Директива 94/62/ЕC о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена 
Директивом 2005/20/ЕC, 2004/12/ЕC, 1882/2003/ЕC; 

 •  Директива 2006/66/EC која замењује и допуњује Директиву 91/157/ЕЕC о 
батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце; 

 • Директива 75/439/ЕЕC о одлагању отпадних уља;
 •  Директива 91/689/ЕЕC о опасном отпаду допуњена Директивом 94/31/ЕC и 

166/2006/ЕC; 
 • Директива 96/59/ЕC о одлагању PCB и PCT; 
 • Директива 2000/53/ЕC о отпадним возилима; 
 •  Директива 2002/96/ЕC о отпаду од електричне и електронске опреме; 
 •  Директива 86/278/ЕЕC о заштити животне средине и посебно земљишта у 
случају коришћења секундарних ђубрива у пољопривреди;

 •  Директива 78/176/ЕЕС о отпаду из индустрије у којој се користи титан-диоксид, 
допуњена Директивама 82/883/ЕЕС (даље допуњена уредбом 807/2003/ЕС), 
83/29/ЕЕС и 91/692/ЕЕС (даље допуњена Уредбом 1882/2003/ЕС);

 • Уредба 1013/2006 о прекограничном кретању отпада;
 • Уредба 1774/2002 o отпаду животињског порекла.

Управљање отпадом у важећим стратегијама и политикама

Као одговор на циљеве и услове у Европском партнерству, Влада Републике Србије је 
октобра 2008. године усвојила Национални програм интеграције, који представља 
основ законодавног плана рада Владе Србије до 2012. године, која је Стратегијом 
приступања Србије ЕУ означена као година спремности Србије да преузме обавезе 
које проистичу из чланства у ЕУ. Циљ програма је да државне институције, на јасан 
и мерљив начин, прате сопствени напредак у процесу придруживања ЕУ. 

Националну стратегију одрживог развоја Влада Републике Србије усвојила је 
маја 2008. године. Циљ Стратегије је да доведе до баланса економског раста, 
заштите животне средине и друштвеног развоја стварајући кохерентну целину, 
подржану одговарајућим институционалним оквиром. Један од приоритетних 
циљева стратегије је побољшање стања животне средине, што укључује циљеве 
за смањење настајања отпада и изградњу инфраструктуре за управљање отпадом. 
Влада Републике Србије је усвојила и Акциони план за спровођење Националне 
стратегије одрживог развоја, марта 2009. године.
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Национална стратегија управљања отпадом усвојена је 2003. године и представља 
основни стратешки документ за рационално и одрживо управљање отпадом 
на нивоу Републике. Дефинисани су стратешки циљеви управљања отпадом, са 
нагласком на регионални приступ. Постављени су приоритети (регионалне депоније, 
постројења за сепарацију рециклабилног отпада, центри за компостирање, 
постројење за третман опасног отпада итд.) и развијене мере и активности. У току 
је ревизија Националне стратегије.

Нацртом националног програма заштите животне средине дефинисани су 
стратешки циљеви политике заштите животне средине, као и специфични циљеви 
за квалитет ваздуха, воде и земљишта. Такође су утврђени и краткорочни и 
средњорочни циљеви управљања отпадом и предложене су неопходне реформе које 
обухватају регулаторне инструменте, економске инструменте, систем мониторинга 
и информационог система, систем финансирања, као и институционална питања и 
захтеве везане за инфраструктуру у управљању отпадом. Иако још није формално 
усвојен, овај свеобухватан документ је чинио основу за остале стратегије које су у 
међувремену донете, с обзиром да је израђен 2004. године.

4.  ПРОСТОРНИ АСПЕКТ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

Имајући у виду да се систем управљања отпадом реализује у простору, јасно је 
да карактеристике простора умногоме опредељују избор адекватног система 

управљања, односно његову просторну организацију. То се пре свега односи 
на избор локација физичких елемената система као што су, пре свих, санитарне 
депоније, трансфер станице, центри за рецилажу и др. У том контексту су од 
великог значаја физичко-географске и антропогене карактеристике простора. У 
односу на њих се дефинишу концепцијска решења система управљања отпадом и 
врши избор локација за елементе система управљања отпадом.

Удруживањем општина ради заједничког управљања отпадом успоставиће се 
систем регионалних центара за управљање отпадом који обухватају регионалну 
депонију, постројење за сепарацију рециклабилног отпада, трансфер станице, као 
и постројења за компостирање што чини потребну инфраструктуру за управљање 
комуналним отпадом. У градовима је потребно одредити локације центара за 
одвојено сакупљање рециклабилног отпада, где би грађани сами доносили свој 
отпад. Регионалним плановима управљања отпадом ће тачно бити дефинисано 
управљање отпадом у складу са Националном стратегијом управљања отпадом. 
Потенцијалне локације регионалних центара за управљање отпадом, критеријуми 
и смернице за њихову изградњу морају бити планиране просторним плановима, 
док ће се коначне локације одабрати након обављених истражних радова и 
спровођења поступка процене утицаја на животну средину. Посебно је важно 
донети нове критеријуме за вредновање и избор локација за депоније у складу са 
ЕУ Директивом 99/31/ЕС, с обзиром да је постојећи правилник застарео.  

4.1. Услови за избор локације регионалне депоније

У процесу одлагања отпада поступак контролисаног депоновања је незаобилазан, 
било да је реч о отпаду у изворном стању, било да је реч о остацима из других 
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поступака третмана отпада, или потреби да се због застоја, дефеката, ремонта 
или других разлога основни поступак у одређеном периоду не може спровести. 
Санитарне депоније су неопходне у свакој изабраној опцији третмана, јер увек 
постоји један део отпада који се мора одложити на депонију. У том смислу, 
лоцирању депонија, као најшире коришћеном поступку којим се третира велика 
количина сакупљеног отпада, треба посветити велику пажњу у процесу управљања 
отпадом, односно у просторно планском процесу. Ово је веома деликатан процес 
и веома значајан са становишта заштите основних чиниоца животне средине 
(земљишта, воде и ваздуха), пејзажних вредности простора и заштите здравља 
становништва (Јосимовић Б., 2003). Зато је неопходно поклонити велику пажњу 
истраживању карактера и степена потенцијалног и реалног утицаја депонија на 
животну средину. То омогућује разрађивање и примену мера за елими-нацију или 
минимизацију тих негативних последица (Љешевић М., 2005.).

Планирање и изградња санитарних депонија представља само један део у 
комплексном процесу управљања чврстим отпадом који обухвата третман отпада 
од настајања, преко минимизације количина, селекције, рециклаже, сакупљања, 
транспорта и одлагања, до рекултивације депонија и привођења тог простора новој 
намени. Међутим, иако је изградња санитарних депонија само део ширег процеса 
управљања отпадом, ову активност карактерише веома сложена и дуготрајна 
процедура која мора узети у обзир природне и антропогене карактеристике простора. 

Санитарна депонија је расположиво земљиште за одлагање чврстог отпада на којем 
се инжењерске методе одлагања користе на начин на који су опасности по животну 
средину минимизиране. Избор локација и технологија уређаја за третман и одлагање 
отпада треба да буде у функцији заштите и рационалног коришћења простора. 
Одлагање чврстог отпада се врши у танким слојевима, компактирањем до најмање 
практичне запремине, и применом и компактирањем покривног материјала на крају 
сваког оперативног дана. Кључни принципи санитарне депоније укључују:

 • примену дневног покривача,
 •  заштиту површинских и подземних и вода од процедних вода из депоније,
 • контролу депонијског гаса,
 • забрану отвореног (неконтролисаног) паљења отпада.

Изградња санитарне депоније подразумева активности у више фаза код којих је 
неоходно поштовати одређени редослед. Углавном се процес одвија у четири фазе:

 • одређивање (избор) локације (теренско-истраживачки поступак),
 •  утврђивање локације (кроз просторно-урбанистичку документацију) и израда 
услова за њено привођење намени,

 • израда документације за извођење (техничка документација),
 • изградња депоније.

Свака од ових фаза подлеже специфичним законским и стручним условима, као и 
специфичној процедури обезбеђења података, изналажења оптималних решења и 
ревизије сваке фазе посебно. 

Депонија отпада је санитарно-технички опремљен простор на коме се одлаже чврсти 
отпад који као отпадни материјал настаје на јавним површинама, у домаћинствима, 
у процесу производње, односно рада, у промету или употреби, а који нема својство 
опасних материја и не може се прерађивати, односно рационално користити као 
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индустријска сировина или енергетско гориво. Планирање депонија је саставни део 
остварења политике просторног уређења и врши се кроз просторне и урбанистичке 
планове, као и кроз планове управљања отпадом и одговарајуће мере. Без обзира о 
којој врсти планова се ради, планирањем се утврђује површина и дефинише локација 
за будућу депонију, односно за садашњи и планирани период. 

4.1.1. Предуслови за формирање санитарне депоније

За формирање санитарне депоније, неопходно је размотрити следеће услове 
(Јахић М., 1980.):

 • просторни и урбанистички услови,
 • просторно-регионални услови,
 • избор локације,
 • потребна површина земљишта,
 • транспортне удаљености,
 • локални услови земљишта,
 • топографија,
 • климатски услови,
 • хидролошки услови,
 • геолошки услови,
 • геомеханички услови,
 • заштита животне средине.

Просторни и урбанистички услови.- У просторним и урбанистичким плановима 
дају се основне концепције депонија отпада, чије је место нужно дефинисати у 
оквиру просторног уређења Основна концепција садржи просторни размештај 
депоније (углавном макролокацијски посматрано) и пратећих објеката и њихову 
функцију. При томе треба да се виде и аспекти планова ширег подручја, како би се 
конципирана депонија уклопила у опслуживање што већег простора, уколико за 
то постоје реални услови. Посебну пажњу треба посветити усклађености планских 
концепција и лоцирању комуналних објеката у складу са планираним наменама 
површина које се у плану дефинишу. Од изузетног је значаја и анализа свих 
природних и антропогених услова у којима треба да егзистира депонија, јер се у 
односу на дефинисане намене површина и инфраструктурне системе, захтева да она 
лежи ван насеља, на одговарајућој удаљености од вода, аутопутева и железничких 
пруга, заштићених природних и културних добара и сл. Депонија треба да има 
добру саобраћајну везу са целокупном саобраћајном мрежом одређеног простора 
и да буде опремљена потребном инфраструктуром. 

Просторно-регионални услови.- При планирању је потребно проучити и 
регионалне услове, како би се видела могућност повезивања неколико насеља 
или градова на заједничку депонију. Основна предност таквог планског концепта 
је економска повољност. Наиме, за разлику од већег броја мањих депонија, једна 
регионална депонија омогућава јефтиније услуге одлагања отпада, а при том се и 
лакше обезбеђује пратећа инфраструктура. При огранизовању великих регионалних 
депонија, могуће је ефикасније обезбедити и квалитетан кадар за рад.

Избор локације.- При планирању, изузетно место заузима избор локације 
депоније. У најширем смислу за избор локације важну улогу имају природни, 
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социјални, политички, економски и технички фактори, па одатле следи да тај избор 
мора направити мултидисциплинарни тим експерата. Како се депоније третирају 
као објекти ванпривредне активности, то је посебан задатак избор локације са 
аспекта коришћења грађевинског земљишта и његове цене, и осталих природних 
или урбаних вредности које имају значајну улогу у погледу рационалности и 
реализације планиране депоније или њене санације, односно реконструкције (UK 
Department of the Environment, 1991, 1995.). Оно што је неопходно обезбедити на 
свакој локацији за депонију, са техничко-технолошког аспекта за њено планирање, 
пројектовање, изградњу и експлоатацију је:

 •  потпуна санитарноа сигурност за становништво околних стамбених подручја и 
особља које ради на депонији,

 •  заштита од загађења земљишта, ваздуха, подземних и површинских вода,
 •  рационално коришћење и уштеда земљишта (повећан степен сабијања отпада 
специјалним машинама и висина депоновања),

 • максимална механизација свих врста радова.
Потребна површина земљишта.- Површина земљишта за депонију зависи од 
карактера и количине отпада који ће се депоновати, густине до које се они могу 
збити, односа збијеног отпада и прекривног материјала, дебљине слојева прекривног 
материјала и планског периода у коме се одабрани локалитет жели искористити. 
На бази укупних годишњих количина отпада рачунају се појединачно, по годинама, 
кумулативно изражене потребе простора за депоније. При овоме је важно знати 
састав отпада, јер неки отпаци као стакло, дрво и сл. могу значајно бити смањени 
по запремини, док неуситњене аутомобилске гуме, предмети беле технике итд., 
не могу. При анализи потребне површине за депонију треба узети у обзир и однос 
количине отпада и покривног материјала, и то обично иде у односу 4:1. Збијеност 
(густина) прекривног материјала је променљива и обично се креће око 1 600 kg/m3. За 
димензионисање депоније посебно важан податак је број становника са прорачуном 
тренда пораста или смањења броја становника за период за који се предвиђа трајање 
и експлоатација депоније, као и податак о просечној количини отпада по становнику.

Транспортне удаљености.- Транспортне удаљености од места складиштења отпада 
до локације на којој се налази депонија имају веома битан економски утицај. Депонија 
се обично лоцира на периферији урбаног подручја или на простору регионалног 
средишта. Путеви и њихове дужине утичу на време транспорта отпада као и на 
капацитете специјалних возила. Удаљеност депонија од центра града који има преко 
100.000 становника, не би требало да буде већа од 15-20 km. Евентуални објекти на 
прилазним путевима (мостови, тунели и сл.), треба да буду тако димензионисани, 
као, уосталом, и коловозна конструкција, да могу пропустити габарите специјалних 
возила и поднети њихова оптерећења која не прелазе 10 t. 

Локални услови земљишта.- Пошто технологија одлагања отпада подразумева 
свакодневно прекривање слојева отпада слојем инертног материјала (прекривни), 
то је при избору локације важно утврдити да ли такав материјал постоји локално 
или га треба довозити, што поскупљује процес одлагања. За прекривање се може 
употребити различит материјал, али треба знати да на његове карактеристике 
битно утиче и степен збијености. Добро припремљен материјал се лако збија, 
док се лоше припремљена песковита тла и тешка глинаста тла са напором збијају. 
Уколико се врши комбинација, тј. мешање са муљем који се добија на постројењима 
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за пречишћавање отпадних вода, могуће је добити добар инертни материјал чиме 
се постижу вишеструки ефекти. Што се тиче самог земљишта на коме се гради 
депонија у виду обавезно треба имати: стабилности терена, потенцијална клизишта 
и њихов интензитет на месту будуће депоније.

Топографија.- Порекло и карактер рељефа, односно у целини гледано, топографски 
услови су од великог значаја при решавању депонија. Они утичу на стабилност 
депонија, на услове њене одбране од површинских вода, на обим грађевинских 
радова, на дефинисање заштитних зона, на уклапање депоније у околни терен 
итд. Најједноставније локације за експлоатацију су оне које имају падове до 5%. 
Већ преко овога потребно је вештачки уређивати локалитет депоније. Обично 
се бирају такви топографски локалитети који нису употребљиви за стамбену или 
индустријску градњу, а такође ни за пољопривредне сврхе. Најрационалније 
је коришћење простора који је потребно санирати и рекултивисати као што су 
клизишта, површински копови, мочварна земљишта, напуштене рудничке јаме, 
увале и равни терени где нема других могућности. Најповољнији простори за 
лоцирање депонија су свакако они на којима је већ деградирана животна срединa.

Климатски услови.- Климатски услови значајно утичу на експлоатацију 
депоније, пре свега на методе рада (попуњавања депоније), на прекривни 
материјал, као и на саму локацију где се одлажe отпад. На подручјима са 
кишовитом климом није препоручљиво планирати депоније у низијским 
деловима, јер они често буду потопљени, што отежава рад или потпуно за извесно 
време онемогућава њихову експлоатацију. Депоније се лоцирају, узимајући 
у обзир преовладавајући смер ветрова, у супротном правцу од насеља, на 
локацијама које су висински ниже од градских територија и водопривредних 
објеката, нарочито акумулација површинских и подземних вода. Од значаја су 
и проучавања температурних промена, као и подаци о влажности ваздуха и 
количине испаравања. Посебну пажњу заслужује проучавање атмосферских 
падавина са аспекта трајања, учесталости и интензитета, јер све то има утицаја 
на формирање филтрата.

Хидролошки услови.- У фази избора локације депоније, нужно је проучити 
проблематику појаве природних извора и токова потока. Уз реке није дозвољено 
лоцирање депоније јер би егзистирале појаве директног загађења водотока 
филтратом. Општи циљ је да дотицај вода на локалитет буде минималан. Степен 
величине продукције филтрата из депонија зависи од влажности отпада и количине 
воде, које се инфилтрирају у тело депоније. Уколико чврсти отпад дођу у додир са 
водом, услед дејства филтрата могу настати озбиљни проблеми по загађивање вода.

Геолошки услови.- У геолошком смислу, земљиште за локацију депоније би требало 
да буде непропусно. Задовољава и ако се на одабраној локацији налази непропусни 
слој минималне дебљине 0,5 m (глина, глинаста иловача, лапорац или стене без 
пукотина). Често се природно тло може сабијањем ваљцима учинити непропусним, 
али, ако то није могуће, треба прибећи вештачком уређењу земљишта за депонију 
(Koerner R.M., 1993.). Сврха непропусне подлоге на локацији депоније је да се 
смањи процуривање филтрата до нивоа подземних вода, а тиме и њихово загађење. 
Пракса је показала да је за депоније најбоље ако је ниво подземних вода најмање 
1,5 m од површине терена. 
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Геомеханички услови.- Са инжењерско-геолошког и геомеханичког аспекта у 
најширем смислу, локалитет депоније треба да буде такав да обезбеђује стабилност 
депонованог отпада за све време експлоатације депоније. За анализу ових услова 
треба извршити теренска и лабораторијска испитивања физичко-механичких 
особина тла и његов хемијски састав. Како је већ истакнуто, лоцирање депонија се 
врши управо на најлошијим теренима у смислу стабилности, тако да треба тежити 
да се успостављањем депонија врши и додатна активност везана за санацију 
затеченог стања, изградњом разних врста преграда и брана. На тим местима 
треба посебно извршити детаљна истраживања у сврху оцене услова и прорачуна 
стабилности таквих објеката. 

Заштита животне средине.- Рационално управљати животном средином значи 
извршити најбољи избор у начину коришћења простора и активности (Филиповић 
Д. 1999.). Заштита животне средине и здравља људи је у том контексту најважнији 
критеријум при избору локације. Просторни и други критеријуми за избор локације 
депоније управо су у функцији овог критеријума, а потребна растојања и услови 
уређења депонија имају за циљ да обезбеде заштиту основних чинилаца животне 
средине и здравље становништва у непосредном окружењу локације депоније. 
Циљ избора добре локације и конструкције санитарне депоније представља 
минимизирање утицаја потенцијалног загађења и његово свођење у границе 
прихватљивости (UK Department for Environment, 1997, 1998.).

Одлагање комуналног отпада на санитарним депонијама може представљати 
извор загађења животне средине, само уколико се не поштују правила изградње 
депоније и оперативног рада на депонији. Ради тога је добро планирање, изградња, 
експлоатација и затварање депонија комуналног отпада веома важно у очувању и 
заштити животне средине и здравља људи (Љешевић М., 2002.).

Утицај депоније комуналног отпада на животну средину и здравље људи показује 
да се сви ефекти испољавају у оквиру четири основна вида утицаја. Први вид 
утицаја јавља се код изградње депоније, други код њене експлоатације, трећи у 
процесу затварања депоније, а четврти у постексплоатационој фази.

Први вид представљају утицаји који се јављају као последица уређења локације 
и који су, по природи, већином привременог карактера. Последица су присуства 
људи и машина као и технологије и организације извођења радова. По правилу 
негативне последице јављају се као резултат транспорта и уграђивања грађевинског 
материјала као и трајног или привременог одстрањивања зеленог покривача. 
Утицаји на животну средину који се јављају као последица експлоатације депоније 
посебно су интересантни. Ови утицаји у већини случајева произилазе из просторног 
повећања депоније са временом експлоатације. Стога се ови утицаји морају 
посебно проучити и квантификовати.

Утицаји депоније у њеној постексплоатационој фази сведени су по правилу на 
минимум, уколико су у току експлоатације и затварања депоније предузете све 
неопходне мере које захтева један овакав објекат (мониторинг гаса на депонији 
се врши и 20 година након затварања депоније).

Успешност сваког решења у домену заштите и унапређења животне средине 
подразумева свестрано сагледавање и дефинисање све четири наведене категорије 
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утицаја. У том смислу се увек као приоритет поставља обавеза њиховог дефинисања 
у односу на основне природне чиниоце: воду, ваздух и земљиште.

Загађење вода

Загађење вода као последица експлоатације депоније представља један од 
основних критеријума код дефинисања њеног односа према животној средини. 
Успешно решење заштите вода је кључни корак у елиминисању већине могућих 
нежељених последица (Tchobanoglous G., Theisen H., Vigil S. A., 1993.). Дефинисање 
могућих утицаја на квалитет вода обично се систематизује кроз домене:

 • загађивање извора воде за пиће,
 • загађивање извора техничке воде,
 • загађивање површинских вода,
 • загађивање подземних вода,
 • промена режима површинских вода,
 • промена режима подземних вода.

Све наведене чињенице, као и чињенице које се односе на карактеристике 
саме депоније и технологију депоновања отпада захтевају да се посебна 
пажња посвети карактеристикама основног загађења. Основно потенцијално 
загађење површинских и подземних вода може доћи од процедних вода 
(филтрата) чије квалитативне и квантитативне карактеристике зависе од 
великог броја параметара. Дефинисање свих ових параметара захтева 
прецизно познавање свих карактеристика локације, карактеристика отпада, 
технологије депоновања и поступака управљања оперативним радом на 
депонији док је у експлоатацији. Карактеристике процедних вода (филтрата) 
функција су неколико основних процеса који се догађају у депонији отпада, а 
који се могу дефинисати као:

 • примарно процеђивање,
 • биолошка разградња,
 • хемијска редукција,
 • испирање честица и колоида.

Концентрације загађења у процедним водама, у зависности од састава отпада, 
годишњег доба, старости депоније и њене висине, најчешће вишеструко прелазе 
загађење које се може констатовати у отпадним водама из домаћинства.

Количина процедних вода директна је функција следећих извора:
 •  атмосферског талога који пада на активни део депоније и инфилтрира се 
кроз депонију;

 •  воде које доспевају кроз њене бочне зидове из околних геолошких формација;
 • воде које се сливају са околног земљишта.

У процедним водама се могу наћи микроорганизми изазивачи цревних и других 
обољења код људи и животиња (трбушни тифус, дизентерија, туберкулоза, 
тетанус, антракс, разни паразити, вируси и др.). У случају продора процедних 
вода у околину депоније, а имајући у виду филтрациона својства повлатног 
слоја, може се очекивати ширење загађујућих материја низводно од депоније. 
Управљање ризиком од загађења вода у току експлоатације и завршног 
уређења депоније се постиже организованим сакупљањем, одвођењем и 
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пречишћавањем процедних вода и вода са површине депоније и спречавањем продора 
вода са околних терена и бочних геолошких формација (Davis M., Cornwell D., 1998.).

Загађење земљишта

Загађење земљишта у околини депоније може настати због:
 • продора процедних вода у околину,
 • разношења смећа ветром,
 • трансмисијом прашине са депоније.

Управљање ризиком од контаминације тла у околини и испод депоније се постиже 
применом одговарајуће технологије депоновања која подразумева редовно 
прекривање депоније унапред припремљеним прекривним материјалом.

Загађење ваздуха

Загађење ваздуха код депонија комуналног отпада изражена је у два основна 
вида. Први и најважнији вид загађења последица је различитих процеса 
који настају у току експлоатације депоније, док је други последица одвијања 
саобраћаја на приступном путу. Први вид загађења представља меродавни 
критеријум, за простор у непосредној близини депоније, док други може 
представљати меродавну чињеницу у смислу дефинисања негативних последица 
за приступни пут у сеоским насељима кроз која пролази. Загађења ваздуха 
настају ширењем штетних гасова, продуката разградње, али и прашином која 
се подиже са површине депоније. Количина и састав издвојених гасова из 
отпада зависи од карактера процеса разградње: у аеробним условима мање 
је издвајање H2S. Према неким проценама из 1 m3 чврстог отпада ослобађа 
се око 1,5 m3 гаса. Количина гаса је у функцији температуре и карактеристика 
отпада. Састав издвојених гасова веома зависи од висине прекривног слоја, али 
у највећем броју случајева метан и угљендиоксид чине преко 90% запремине 
гасова. Углавном се ради о гасовима који имају карактеристике штетних и 
опасних материја: токсичност, експлозивност или запаљивост.

Метан је гас који из тела депоније доспева у атмосферу пењући се према површини, 
пошто има мању специфичну масу од ваздуха. Метан је у концентрацији између 
5-15% експлозиван у додиру са ваздухом. Због тога је потребно контролисати 
садржај метана у депонији и вршити пасивну вентилацију или га сакупљати за 
производњу енергије. Угљендиоксид је 1,5 пута гушћи од ваздуха, па се у телу 
депоније спушта према дну. Одатле он евентуално може доспети у подземне 
воде и околно земљиште и угрозити биљни и животињски свет, нарочито због 
измене pH. Управљање ризиком од загађења ваздуха се постиже применом 
одговарајуће технологије депоновања уз контролу и евакуацију гасова створених 
у телу депоније. Евакуација гасова насталих у телу депоније се обавља преко 
вентилационих бунара. Ови гасови се или спаљују или се користе као енергент.

Загађење ваздуха настало одвијањем саобраћаја последица је кретања доставних 
возила приступним путем до депоније. Како је у конкретном случају приступни 
пут представља локални пут, то се све меродавне анализе морају заснивати на 
меродавним саобраћајним токовима овог путног правца. Како је учешће броја 
доставних возила у укупном саобраћајном оптерећењу овог путног правца 
занемарљиво, то нема посебног смисла анализирати њихов допринос укупном 
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загађењу ваздуха. Квантификација утицаја регионалних и локалног пута дата је у 
поглављу о постојећем стању животне средине.

Бука и вибрације

Већина истраживања усмерених на дефинисање могућих негативних утицаја везаних 
за експлоатацију депонија комуналног отпада показују да у одређеним ситуацијама 
бука може представљати један од значајних утицаја. Један извор буке на депонији 
је саобраћајни ток, односно возила која транспортују комунални отпад на депонију, 
а други извор механизација која се користи на депонији за обављање разастирања, 
сабијања и прекривања отпада као и за уређење депоније.

Вибрације су, такође, један од критеријума који карактеришу утицај депоније на 
животну средину и настају као последица више фактора. У оквиру овог истраживања 
има смисла говорити о вибрацијама генерисаним на самој депонији и вибрацијама 
које настају као последица кретања возила приступним путем до депоније. Вибрације 
настале на депонији, првенствено су изазване технологијом сабијања отпада и у ту 
сврху коришћених машина. Вибрације које настају као последица кретања доставних 
возила има смисла изучавати само у ситуацијама када траснпортни путеви пролазе 
кроз просторне целине које могу бити осетљиве на ове утицаје. У конкретном случају 
такве ситуације нису присутне, тако да и утицај вибрација насталих кретањем доставних 
возила није релевантан за процену утицаја на животну средину и здравље људи.

Удеси на депонији. У акцидентним ситуацијама (удесима) на депонији, као што су већи 
пожари, експлозије, клизања или слегање, долази до значајног угрожавања животне 
средине и здравља људи (Rushbrook P., Pugh M., 1999.).

Пожари се могу јавити у акцидентним ситуацијама. Најчешћи извори пожара су: 
самопаљење одложеног отпада уколико се не врши редовно прекривање инертним 
материјалом, намерно или случајно паљење отпада од стране неодговорних 
појединаца, варнице услед рада машина или трења металног отпада. Последице 
пожара су загађење ваздуха и земљишта.

Експлозије на депонијама могу настати због неправилног поступања са отпадом 
и неправилне технологије одлагања. Од свих ослобођених гасова у процесу 
разлагања, најопаснији су: CH4, CO, H2S и NH3. На депонији се могу наћи и други 
гасови у зависности од састава отпада. У анаеробним процесима органских 
материја у отпаду настају експлозивни гасови који се концентришу у расположивом 
простору унутар депоније. 

Клизишта настају на депонијама које су формиране на косинама, где није 
извршена одговарајућа припрема терена и где попуњавање депоније није 
изведено на адекватан начин. У случају појаве клизања на депонији може доћи 
до угрожавања животне средине.

Основни квалитет депоније, у односу на неконтролисана сметлишта, је у томе да се 
коришћењем технолошких процеса и санитарних правила третмана отпада, врши 
заштита околине од загађивања, и то подземних и површинских вода, тла и атмосфере.
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4.2.  Планска документација као подршка заштити животне средине и 
управљању отпадом

Да би се систем управљања отпадом реализовао, потребно је испланирати његову 
организацију у конкретном простору. У том смислу, незаобилазан инструмент 
представља израда планске и пројектне документације као подршке у управљању 
отпадом. Под тиме се подразумева израда адекватних планских докумената уз 
коришћење инструмената и ‘’алата’’ уз помоћ којих ће се доћи до најадекватнијих 
решења. То се пре свега односи на примену стратешке процене утицаја планова 
управљања отпадом на животну средину и коришћење ГИС алата приликом избора 
локација санитарних депонија.

Простор је све оно од чега зависи опстанак живих организама и што утиче на њихов 
живот. Простор-животна средина је природно окружење (ваздух, земљиште, вода, 
биљни и животињски свет) и антропогено окружење (оно које је створио човек, 
градови и насеља са физичким супраструктурама и инфраструктурама, у њима и 
између њих и привредним и социо-културним системима у њима). Појмови простор 
и животна средина садржајно се готово у потпуности прожимају. Због значења 
простора за свеукупни живот и ограничености његове величине-површине, мора 
му се посветити посебна пажња. Простор је један од највреднијих, али истовремено 
и врло крхких ресурса, преко потребан за остваривање одрживог националног 
развоја (Dalal-Clayton B. and Bass S., 2002.). Стога је у процесу планирања неопходно 
истовремено проматрати све компоненте простора и животне средине и њихове 
међусобне односе и процесе, пошто су комплементарни. Простор и животна средина 
могу у одређеном временском периоду људским активностима привремено или 
трајно променити функцију, облик, начин коришћења, вредност и друга обележја. 

У протеклом периоду друштвеног развоја није била довољно развијена свест да су 
простор и животна средина ограничене и тешко обновљиве природне вредности. 
Ресурси су најчешће искоришћавани без већих ограничења, а животна средина 
загађивана без обзира на њен апсорпциони капацитет.

Просторно планирање, заштита животне средине и управљање отпадом

Просторно планирање заснива се на свеобухватном планирању простора и 
животне средине ради стварања подлоге за најповољније управљање природним и 
антропогеним вредностима и проналажење решења која ће омогућити побољшање 
техничке и друштвене инфраструктуре у датим природним, друштвеним и 
економским условима. У планском поступку утврђују се критеријуми вредновања, 
стање у простору, циљеви, потенцијали развоја, ограничења, потребе унапређења 
организације функција у простору и друге потребе и начини уређења и унапређења 
простора и животне средине. Сврха просторног планирања је да се на основу научних 
сазнања у истраживању друштвених процеса и животне средине на простор пренесе 
утврђени друштвено-економски план развоја поштујући при том опште друштвене 
вредности и циљеве, економске и техничке могућности и односе у планираном 
подручју и његове специфичности. У процес просторног планирања уграђена је 
већина поступака за планирање заштите животне средине, који омогућују уочавање 
посебно вредних или осетљивих подручја у простору, као и подручја за спровођење 
приоритетних мера заштите. Заштита животне средине подразумева очување 
животне средине (ваздух, вода биљни и животињски свет, итд.) од различитих врста 
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негативних утицаја, или ублажавање тих утицаја до еколошки прихватљиве границе 
и спречавање еколошких катастрофа, како би се будућим генерацијама оставио 
квалитетан животни простор. Просторно планирање омогућава превентивно 
деловање правовременим планирањем заштите животне средине, јер располаже и 
инструментима спровођења у фази просторног уређења, којима одређује услове за 
активности у простору. Уз наведене поступке у функцији заштите животне средине, 
посебно је важно напоменути инструмент Стратешке процене утицаја планова и 
програма, као и Процену утицаја на животну средину пројеката.

Управљање отпадом је апсект планирања који је у функцији заштите животне 
средине. Планови управљања отпадом требало би да представљају разраду 
просторних и урбанистичких планова у делу управљања отпадом. Наиме, просторним 
и урбанистичким плановима дефинишу се основне концепције усклађене са 
државним стратегијама управљања отпадом, а сам план управљања отпадом 
представља логичан наставак процеса планирања и разраду основне концепције 
дефинисане у плану. У ситуацији када за одређен простор није урађен просторни 
план, могућа је израда плана управљања отпадом пре самог просторног плана. У 
таквој ситуацији, решења дефинисана плановима управљања отпадом усклађују 
се са државном стратегијом управљања отпадом. Приликом израде просторног 
или урбанистичког плана након тога, планска решења из плана управљања отпадом 
интегришу се у просторне и урбанистичке планове. Евидентно је да су обе варијанте овог 
процеса могуће, а определење за једну од њих зависи искључиво од конкретне ситуације.

4.3. Стратешка процена утицаја на животну средину

Дуго времена присутна потреба за законски регулисаном анализом утицаја 
планова, политика и програма на животну средину почела је да се ублажава 
крајем 1960-их, када је у САД Национални закон о животној средини (Nati onal 
Environmental Policy Act - NEPA) поставио основе стратешке процене на животну 
средину (СПУ). Овај закон није правио разлику између планова, политика и 
програма (ППП) и пројеката, односно између стратешког и пројектног нивоа 
доношења одлука, већ се уопштено односио на акције (Fischer, 2002; Dalal-Clayton, 
Sadler, 2005). Појам стратешка процена утицаја на животну средину лансиран 
је 1989. у Великој Британији, при чему је сам концепт проистекао из пројектно-
оријентисане процене утицаја на животну средину (ПУ). Принципи СПУ и ПУ били 
су исти (Fischer, 2002; према: Wood, 1997; Lee, Walsh, 1992; Morris, Therivel, 2001.). 
Временом, опсег интерпретација СПУ је почео да се проширује и користи и за друге 
врсте процена које се разликују од оних заснованих на принципима пројектних ПУ. 
Често се користи дефиниција  по којој СПУ представља формализован, систематски 
и свеобухватни процес који вреднује утицаје на животну средину ППП, разматра 
алтернативе, садржи писани извештај о вредновању на основу кога се у јавној 
процедури доносе одлуке (Therivel et al, 1992). Новије дефиниције описују СПУ 
на мање стриктан начин, као “систематски процес за вредновање последица на 
животну средину предложене политике, плана или програма како би се осигурало 
да су оне у потпуности ук ључене и  на одговарајући начин обрађене у најранијем 
могућем ступњу доношења одлука, равноправно са економским и социјалним 
разматрањима” (Sadler, Verheem, 1996). Светска банка сматра да СПУ представља 
“партиципативни приступ за повећање утицаја социјалних и питања животне 
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средине на процесе развојног планирања, одлучивања и имплементације на 
стратешком нивоу” (Dalal-Clayton, Sadler, 2005; prema: Mercier, 2004).

4.3.1. Међународни систем СПУ

Два су основна правна документа која дају смернице за примену СПУ у земљама 
ЕУ, и то: Европска директива о процени утицаја одређених планова и програма на 
животну средину (Европска директива о СПУ) и Протокол о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (СПУ протокол). Оба су установљена са основним 
циљем постизања високог нивоа заштите животне средине и унапређења 
одрживог развоја у свим земљама чланицама ЕУ, уз укључивање свих фактора 
битних за животну средину у процес припреме и усвајања планова и програма.

Европска директива о СПУ (European Strategic Environmental Assessment Directi ve 
2001/42/ EC) усвојена 27.06.2001, односи се на планове и програме (EC, 2001):

 •  које припрема и усваја орган на националном, регионалном или локалном нивоу;
 • који се доносе на основу прописа;
 •  из области: пољопривреде, шумарства, рибарства, енергије, индустрије, 
саобраћаја, управљања одлагањем отпада, управљања водама, 
телекомуникација, туризма, урбанизма или коришћења земљишта, којима се 
успоставља оквир за давање дозвола за пројекте будућег развоја (Анекс I и II 
уз Директиву 85/337/EEC2),

 •  за које је, с обзиром на могућност утицаја у средини у којој се реализују, 
одређено да подлежу процени;

 •  планови и програми којима је предвиђено коришћење мањих површина на 
локалном нивоу, и мање модификације планова и програма подлежу процени 
утицаја на животну средину само ако се установи да могу изазвати значајне 
последице по животну средину.

Не односи се на: политике, финансијске или буџетске планове и програме, 
планове и програме који служе националној одбрани или отклањању природних 
катастрофа у цивилном сектору.

СПУ протокол (Protocol on Strategic Environmental Assessment), правно 
обавезујући, усвојен је 2003. године на Министарској конференцији “Животна 
средина за Европу” у Кијеву, и развијен као додатак Конвенцији о процени 
утицаја на животну средину у прекограничном контексту (ESPOO конвенција). 
Захтева од свих земаља које су га ратификовале да вреднују нацрте планова и 
програма са аспекта последица на животну средину (UN ECE, 2003). За разлику од 
Директиве о СПУ, Протокол више инсистира на потреби јасног и транспарентног 
укључивања јавности која се активира већ у процесу одлучивања о обухвату 
СПУ. Истовремено, све већи број међународних финансијских институција, 
попут Европске комисије, светске банке, UNDP, UNEP, USAID, уводи инструменте 
и захтеве типа СПУ, ради повећања броја развојних иницијатива које су у 
складу са животном средином (Chaker et al., 2006; детаљније у: Dalal-Clayton, 
Sadler, 2005). Савремене контраверзе о природи и обухвату СПУ подељене 
су између две школе, од којих се припадници прве залажу да се тај процес 
2 Директива Савета Европе о процени ефеката јавних и приватних пројеката на животну средину 
(Council Directive of 27 June 1985 on the assessment of the effects of certain public and private projects on 
the environment), амандман Директива 97/11/EC
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превасходно фокусира на питања заштите животне средине, док други сматрају 
да СПУ мора да има карактер одрживости, односно да паралелно са заштитом 
животне средине обрађује економске и социјалне аспекте. У зависности од 
определења за заштиту (“конзервацију”) животне средине или одрживи развој, 
варира и начин примене система СПУ у различитим земљама. “Инклузивне” 
интерпретације изричито обухватају интеграцију и баланс животне средине, 
социјалне и економске димензије. Поред тога, системи СПУ су се прилагодили 
политичким, културним и социјалним приликама у свакој држави, као и правном, 
институционалном и планском контексту.

4.3.2. Основне фазе у процесу СПУ  

Основне фазе у процесу СПУ су: 
 •  Одлучивање о изради СПУ документа је најчешће дефинисано законом. 
Одлуку о изради углавном доносе органи надлежни за питања заштите 
животне средине.

 •  Одређивање обима и садржаја СПУ извештаја је, такође, у већини случајева 
прописано законом. Уколико садржај није прописан законом, прописује га Влада 
на предлог Министарства заштите животне средине и просторног планирања.

 •  Разматрају се утицаји планова и програма пре свега на животну средину, али и 
људско здравље, компоненте животне средине и велики број других фактора 
попут биодиверзитета, становништва, флоре и фауне, створених вредности и др. 

 •  Учешће јавности се, углавном, укључује тек у завршној фази, када је извештај већ 
припремљен. Примењују се уобичајене методе јавног увида, дебате и подношења 
мишљења у писменој форми. Уобичајена је израда извештаја о коментарима или 
учешћу јавности, који се разматра у крајњој оцени СПУ извештаја.

 •  Треба нагласити да разматрање алтернатива, као један од најзначајних 
аспеката СПУ, представља обавезан део извештаја према законодавству. Само 
у неким земљама је прецизирано да је потребно навести начин одлучивања тј. 
процене и описати разлоге за избор одређене варијанте.

 •  Извештај СПУ се подноси на оцену (сагласност) Комисији или надлежним 
органима за заштиту животне средине, који издају финални извештај са 
предлогом о прихватању или одбијању СПУ. Оцена извештаја, углавном, није 
обавезујућа приликом усвајања плана или програма, мада нпр. у Румунији, 
Србији и Хрватској, без сагласности органа надлежног за послове заштите 
животне средине план не може бити усвојен.
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Слика 4.1. Поступак СПУ (SEA of Midlands Waste Management Plan)

Поступак СПУ приказан у SEA of Midlands Waste Management Plan на јасан начин 
представља читаву процедуру израде СПУ. 

4.3.3. Методолошки оквир СПУ

Потреба за јединственим методолошким корацима истраживања проблематике 
животне средине потиче од неопходности испуњења основних принципа 
компатибилности, усклађености нивоа анализе, хијерархијске уређености и 
суксцесивне размене информација. Услед непостојања јединствене методологије 
за израду СПУ, односно за процену могућих утицаја на животну средину у оквиру 
Извештаја о СПУ, код нас су заступљена различита мишљења о томе који приступ је 
најефикаснији. У том контексту у досадашњој пракси стратешке процене планова 

Слика 4 1 Поступак СПУ (SEA of Midlands Waste Management Plan)
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присутна су два приступа (Стратешка процена утицаја Просторног плана општине 
Ваљево на животну средину, 2006.):

(1)  технички: који представља проширење методологије процене утицаја пројеката-
EIA на планове и програме где није проблем применити принципе за EIA, и 

(2)  планерски: који захтева битно другачију методологију из следећих разлога:
 •  планови су знатно сложенији од пројеката, баве се стратешким питањима и 
имају мање детаљних информација о животној средини, 

 •  планови се заснивају на концепту одрживог развоја и у већој мери поред 
еколошких обухватају друштвена и економска питања,

 •  због комплексности структура и процеса, као и кумулативних ефеката у планском 
подручју нису примењиве софостициране симулационе математичке методе,

 •  при доношењу одлука већи је утицај заинтересованих страна и нарочито 
јавности, због чега примењене методе и резултати процене морају бити 
разумљиви учесницима процеса процене.

Због наведених разлога у пракси стратешке процене користе се најчешће експертске 
методе као што су: контролне листе и упитници, матрице, мултикритеријална 
анализа, просторна анализа, SWOT анализа, Делфи метода, оцењивање еколошког 
капацитета, анализа ланца узрочно-последичних веза, процена повредивости, 
процена ризика, итд. Као резултанта примене било које методе појављују се 
матрице којима се испитују промене које би изазвала имплементација плана 
и изабраних варијанти (укључујући и ону да се план не примени). Матрице се 
формирају успостављањем односа између циљева плана, планских решења и 
циљева стратрешке процене са одговарајућим индикаторима.

Методолошки оквир примене Стратешке анализе подразумева четири основне 
фазе (European Commision 1997.):

1. дефинисање циљева стратешке акције,
2. формулацију опција за стратешку акцију,
3. анализу еколошких утицаја и 
4. анализу информација.

4.3.4. Примена СПУ у планирању управљања отпадом

Директива 2001/42/EC3 прописује да се СПУ врши за планове, програме и основе у 
различитим областима, а између  осталих и у области управљања отпадом. Значај 
СПУ огледа се у усмеравању планских решења ка циљевима одрживог управљања 
отпадом. Суштина је у процени стратешких утицаја, односно процени најзначајнијих 
планских решења која концептуално и конкретно мењају начин поступања с 
комуналним отпадом, а могу имати негативан утицај на аспекте животне средине. 

Док су до 60-тих година прошлог века проблеми животне средине били 
маргинализовани, а акценат је био стављен на прикупљање и третман отпада без 
икакве сепарације и рециклаже, 80-тих година оваква ситуација се умногоме мења. 
У Европској унији све већа пажња посвећује се превенцији настајања отпада, 
рециклажи и бризи о свим аспектима животне средине приликом успостављања 
система управљања отпадом. Овај период може се означити као почетак 
 3European Strategic Environmental Assesment directive 
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примене модела за процену утицаја планова управљања отпадом на животну 
средину који данас називамо стратешка процена утицаја на животну средину. 
Ови модели су у почетку анализирали утицаје транспорта и лоцирања депонија 
на животну средину, да би се у каснијим фазама развоја модела укључили сви 
аспекти који могу изазвати негативне ефекте на животну средину. 

Применом СПУ у планирању управљања отпадом данас је могуће сагледати 
последице предложених планских решења и промена у простору, уз 
уважавање потреба предметне средине и дефинисање адекватних мера 
заштите и мониторинга потенцијално угрожених елемената животне средине, 
уз незаобилазно укључивање јавности у све фазе израде и усвајања СПУ. У 
том контексту, евидентно је да СПУ доприноси процесу доношења одлука у 
планирању управљања отпадом (S. Salhofer, G. Wassermann, E. Binner: Strategic 
environmental assessment as an approach to assess waste management systems. 
Experiences from an Austrian case study).

Основни циљ планирања управљања комуналним отпадом је да се минимизира 
негативан утицај отпада на животну средину и да се побољша ефикасност 
коришћења ресурса на територији општине. План управљања отпадом тежи 
да допринесе одрживом развоју региона, а затим и општина које су у саставу 
региона. У том контексту, улога СПУ, као средства за усаглашавање економских, 
социјалних и еколошких циљева, је одлучујућа. СПУ инкорпорира све важне 
аспекте животне средине у развојне планове и програме управљања отпадом. 
У поређењу са другим методама чији се допринос огледа приликом доношења 
одлука као што је традиционални ''life cycle assessment’’, СПУ репрезентује 
допринос у интеграцији утицаја на стратешком нивоу.

Основно планско решење у систему управљања отпадом је свакако лоцирање 
депоније за одлагање отпада и њој се приликом анализе могућих утицаја на животну 
средину посвећује посебна пажња. Поред лоцирања депоније, у оквиру СПУ се 
разматрају сва планска решења која могу имати негативне утицаје на животну средину 
и здравље људи, али и она планска решења која утичу на социолошке и економске 
циљеве одрживог развоја. Ту се мисли на: трансфер станице, центре за рециклажу 
и друга постројења за третман отпада, транспортне трошкове, проширење обухвата 
прикупљања отпада, оснивање предузећа у чијoј надлежности ће бити послови у вези 
са управљањем системом и стварање услова за запошљавање, итд. 

Приликом израде СПУ за планове управљања отпадом, сагледавју се следећи 
елементи (SEA of the Replacement Midlands Waste Management Plan 2005-2010):

 • превенција и минимизација отпада,
 • сакупљање отпада,
 • биолошки третман,
 • механичко биолошки третман (МВТ),
 • депоновање отпада,
 • искоришћење енергије и др.

У том процесу постоји неколико основних корака:
 • анализа стања животне средине,
 •  избор најзначајнијих планских решења са аспекта животне средине,
 •  дефинисање циљева стратешке процене и избор индикатора и критеријума,
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 •  процена могућих утицаја планских решења у односу на дефинисане циљеве 
и индикаторе,

 • дефинисање мера заштите и мониторинга,
 • закључци и препоруке СПУ.

Сваки од наведених корака је посебно важан. У односу на постојеће стање 
животне средине дефинишу се циљеви, а у односу на њих индикатори који се 
користе приликом процене утицаја планских решења на животну средину и 
елементе одрживог развоја. За оцену утицаја могу се користити квалитативне 
или квантитативне експертске методе у зависности од конкретне ситуације 
и могућности коришћења једне или друге методе. Након процене утицаја, 
дефинишу се неопходне мере заштите које је потребно спровести приликом 
реализације стратегије управљања отпадом како би се могући штетни ефекти 
плана свели у границе прихватљивости које неће оптеретити капацитет простора 
и угрозити здравље станивништва.

У зависности од циљева СПУ, броја сценарија који се пореде и изабраних 
индикатора, биће изабране различите методе процене. У табели 4.1 упоређују 
се изабране студије случаја за СПУ које се раде за планове управљања отпадом.
Табела 4.1. Преглед СПУ за планове управљања отпадом

Регион Врсте 
отпада

Алтерна-
тиве Утицаји Методе процене

The Finish Waste Management 
Plan (European Commission DG 
IX (EC), 1997)

Кућни 3
Социо-
еконосмки, 
еколошки

Квалитативна 
експертска, 
вербална 
аргументација

SEA to the Waste Management 
Plan of Pirkanmaa region 
(Finland) (Arbter, 2001)

Резидуални 
(преостали) 5

Еколошки, 
економски, 
социјални

Квантитативна, 
лични утицаји 
сваког 
партиципанта

The 3rd Provincial Waste 
Management Plan Gelderland 
(European Commission DG XI           
(EC), 1997)

Комунални 
опасан 

(хазардни)
3 Еколошки Експертска 

SEA of the Duch Ten Year 
Programme on Waste 
Management 1992-2002 (Arbter, 
2001)

Комунални 5 Еколошки Квантитативна 

Waste Management Plan Vienna 
mweltbundesmant, 2001) Комунални 7

Еколошки, 
економски, 
социјални

Квантитативна, 
коришћење 5 
тежинских фактора 
у зависности 
од сценарија, 
експертски 
интервју, укрштање 
између циљева 
(еколошки, 
социјални)
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Регион Врсте 
отпада

Алтерна-
тиве Утицаји Методе процене

Waste Management Plan 
Province of Salzburg (Koblmuller 
et al., 2004)

Комунални 8
Еколошки, 
економски, 
социјални

Квантитативне, 
делимично 
квалитативне, 
коришћење 3 
тежинска фактора 
у зависности од 
сценарија

Оно што је заједничко за студије случаја СПУ приказане у табели 4.1. је да 
се односе на комунални отпад. Индустријски отпад није укључен иако има 
значајан удео у систему управљања отпадом. Број алтернатива варира од 
3 до 8. Одређена разлика може се уочити у категорији утицаја: све студије 
случаја укључују еколошке ефекте (који су незаобилазни за СПУ), али само 3 
случаја укључују еколошке, економске и социјалне ефекте. Највећа разлика 
је уочљива у методама процене. Методе које се примењују иду од вербалних 
процена до квантитативних метода.

Посебан допринос у доношењу одлука на нивоу СПУ за план управљања отпадом, 
али и за све остале планове представља учешће квалификоване (стручне) 
јавности (A. Kerstin, 2201). Под квалификованом јавношћу се подразумева 
учешће заинтересованих институција и организација, невладиних организација 
(НВО), локалних заједница и стручних појединaца који могу дати свој допринос 
приликом доношења кључних одлука о избору конкретних алтернативних 
сценарија у плану. То не искључује и учешће становништва на које план може 
утицати, а који нису посебно квалификовани за ову проблематику.
Табела 4.2.  Партиципанти и њихови представници  (SEA for Ware Managament Plan of Salzburg)

Организација Број 
делегата

Основна 
група Пројектни тим

Локална власт 1 х х

Локална администрација 7 x x

Аустријска државна министарства за: пољопривреду и 
шуме, заштиту животне средине и управљање водама 2 x x

Експертски тим 8 x x

Федерација аустријске индустрије 1 x

Економска канцеларија Салзбурга 1 x

Представници запослених 1 x

Представници за заштиту животне средине 1 x

Општине 7 x

Модератор 1 x

У табели 4.2. приказана је заступљеност локалних и државних институција, експерата и 
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осталих заинтересованих и укључених у процедуру израде СПУ за план управљања отпадом 
Салзбурга, који јасно показује значај који се посвећује учешћу јавности у овом процесу.

Када се спроведе поступак СПУ по основним методолошким корацима и размотре све 
алтернативе и варијантна решења, углавном је могуће4 одабрати најбољу солуцију и 
инкорпорирати је у план (стратегију) управљања отпадом у циљу заштите основних 
чинилаца животне средине и реализације циљева одрживог развоја простора.

4.4. ГИС алати у управљању отпадом 

Информациони систем је уређени скуп информација о стварима и чињеницама у 
окружењу, који има за циљ упознавање тог система. Исправност доношења одлука 
при планирању и уређењу простора у великој мери зависи од знања, односно 
квалитета и значаја информација5 којима доносиоци одлука располажу.

Да би планирање било могуће, неопходно је обезбедити много квалитетних 
информација о природним и антропогеним карактеристикама простора. 
Јединствени информациони систем треба да буде организован тако да обезбеди 
несметано коришћење и трансфер информација по целој територији за коју је 
успостављен (Љешевић М. 1997.). Jедан од таквих информационих система је 
Географски (просторни) информациони систем (ГИС).

Неке од дефиниција ГИС-а могу се сврстати у неколико група:
а) Дефиниције засноване на ГИС-у као средству за рад:

 •   “систем за прикупљање, меморисање, проверу, руковање, анализу и 
приказивање података који су просторно везани за Земљу‘‘ (Department of 
Environmrnt 1987);

 •    “ информациона технологија која меморише, анализира и приказује како 
просторне, тако и не-просторне податке‘‘ (Parker 1988).

б) Дефиниције засноване на базама података:
 •  “ систем базе података у којем је већина података просторно индексирана 

и над којима се управља низом поступака да би одговорили на упите о 
просторним елементима који се налазе у  базама‘‘ (Smith et al. 1987);

 •   Било који низ поступака заснованих на ручној или компјутерској 
обради, који се користи за меморисање и манипулацију географски 
референцираним подацима‘‘ (Aronoff).

в) Дефиниције у смислу организације:
 • “ аутоматизовани скуп функција које стручњацима обезбеђују напредне 

могућности меморисања, претраживања, манипу-лације и приказивања 
географски лоцираних података‘‘ (Ozemoy, Smith, Sicherman 1981);

 •  “институционална целина која одржава организациону структуру 
 4 Спровођење поступка СПУ не проналази обавезно најбољу солуцију. Такав је случај био приликом 
израде СПУ за План управљања отпадом у Салзбургу. У овој “студији случаја” процес СПУ је 
био оријентисан на идентификацију “за” и “против” алтернатива без проналажења најбоље 
солуције. Након анализе великог броја појединачних резултата СПУ, није било могуће одредити 
које косекнвенце (политичке) ће имати поједина планска решења. У том случају, коначне одлуке 
доносе се на политичком нивоу где су често одлучујући закључци који су донесени након процеса 
учешћа јавности

 5 Реч “информација’’ потиче од латинске речи “informatio” што значи обавештење,            
упутство, подучавање
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која интегрише технологију са базама података, експертска и стална 
финансијска подршка у току времена‘‘ (Cartet 1989);

 •  “систем подршке у одлучивању који обухвата интеграцију просторно 
референцираних података у окружењу за решавање проблема‘‘ (Cowen 1988).

У сваком случају ГИС редставља моћан скуп средстава за прикупљање, меморисање, 
претраживање по потреби, трансформације и приказивања просторних података 
из стварног света за одређене сврхе (Peter A. Burrough, Rachael A. McDonnell, 1998.).

Као један од најкомплекснијих информационих система који покривају целокупну 
проблематику простора, ГИС има читав низ погодности од којих су најзначајније:

 • обухвата све елементе геопростора и еколошке елементе;
 • укључује природне и друштвене елементе простора.

Примена ГИС-а је погодна за:
 • просторно планирање;
 • картирање у различите сврхе;
 • планирање саобраћаја;
 • планирање система управљања отпадом;
 • попис и управљање природних ресурса;
 •  компјутерско картирање становништва и уношење пописних информација;
 • израда карата хазарда и програма поступака у тим случајевима и др.

ГИС у суштини садржи податке о:
 • ваздуху,
 • површини земље,
 • површини воде,
 • литосфери,
 • тлу,
 • биоценозама,
 • антропогеним елементима простора и др.

Сваки ГИС се, као што је речено, састоји од просторних података и описних података.

Просторни подаци се односе на локацију, односно на просторне односе међу 
појавама и објектима. Добијају се на бази литературе, карата, авионских снимака 
итд., и корисни су уколико се могу претворити у карту. 

Описни подаци се везују за локалитет, линију полигон или за тело и представљају 
пратећи садржај у оквиру система.

Основне одлике ГИС-а су:
 • могућност просторних претраживања појава,
 •  могућност преклапања садржаја и комбиновање појединачних садржаја у 
нови квалитет,

 • логичке операције са просторним и описним подацима.
Географски информациони системи су најчешће компатибилни са већином сродних 
система (геодетским, пољопривредним, геолошким, рударским, водопривредним, 
шумарским, урбанистичким и сл.), али и са базама података о попису становништва, 
статистичким информационим системима, технолошким базама података, базама 
података који се односе на здравље, образовање, науку, итд. Коришћењем информације, 
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која је картирана уз помоћ ГИС-а, извршавамо тачно оно што информациони систем 
треба да нам омогући: да реши проблем, уради упите, дође до одговора, или да 
испроба могућа решења. Таква манипулација података је дигитална, а не ручна, јер 
манипулишемо подацима о догађајима и активностима коришћењем дигиталних 
картографских објеката. Другим речима, тачке, линије и површине у овој картографској 
бази података се користе за управљање подацима. (Јосимовић Б., 2003.)

ГИС је, дакле, општа алатка за решавање проблема. Он се не формира да би се 
урадио одређени пројекат. Успешан ГИС се не купује, већ изграђује, а његова 
сврха је та да аналитичар може да извуче оно што му је потребно за предвиђања, 
планирања и разне информације у вези са конкретним простором и конкретном 
проблематиком која је предмет анализе (Кукрика М., Смиљанић С., Лазић И., 2001.).

Када је реч о улози ГИС алата у планирању управљања отпадом, њихова улога је 
доминантна у избору локације за депоновање отпада. Поре тога, ГИС алати се користе 
и за размештај и одређивање локација осталих елемената система управљања отпадом 
као што су мреже трансфер станица, центри за селекцију и прераду отпада, дефинисање 
траса саобраћајних коридора и сл. 

За одређивање локације елемената система управљања отпадом у ГИС-у користи 
се метод мултикритеријумске анализе и евалуације. Овакав приступ је неизбежан 
приликом лоцирања сложених објеката какав је нпр. регионална депонија 
комуналног отпада. Његова сложеност огледа се како у величини и функцији објекта, 
тако и у односу на различите утицаје које може имати на простор и у позитивном и 
у негативном контексту. 

Коришћење ГИС-а приликом дефинисања стратегије, анализе и визуализације решења 
и алтернатива помаже да се кроз призму различитих релевантних критеријума 
(просторних, еколошких, хидро-геолошких итд.) сагледају и јасно прикажу различити 
сценарији и одабере најповољније решење (Catalano A., Zhang M., Rice J.,2006.).

Дакле, приликом коришћења ГИС-а у избору најповољније локације за депонију, 
кључне су две ствари. То су (Маргета Ј., Прскало Г., 2006):

1. Анализа "простора" односно свих његових физичко-географских и 
антропогених карактеристика. Неопходно је целовито сагледавање простора 
на коме проблем треба решити или може послужити за решавање проблема. 
У том процесу је, због друштвене осетљивости по питању ове теме, неопходно 
приказати непристрасност у разматрању могућих локација. То се може постићи 
једино ако се цео простор истом детаљношћу и на исти начин третира;

2. Визуализација простора и његових карактеристика и утицаја. Она је нужна 
како би сви учесници у пројекту имали једнаке услове спознаје и разумевања 
проблематике која се обрађује. То омогућава активно учешће у усмеравању 
решења ка прихватљивом компромису (Higs G., 2006).Сви учесници морају 
доживети простор, његове предности и ограничења за лоцирање депоније. 
Управо је то једна од најважнијих предности коришћења ГИС алата приликом 
избора локације за депоновање отпада и других елемената система 
управљања отпадом.
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У процесу избора локације за депоновање отпада основни поступак је дефинисање 
критеријума за избор локације. На основу искључивости се у првој фази поступка 
елминишу локације које не задовољавају критеријуме искључивости. Резултат овог 
процеса су позитивна подручја унутар којих је могуће трaжити најповољније решење. 
Ова фаза представља активност макрозонирања. Преклапањем картографских 
приказа одређеног простора сачињених на основу критеријума искључивости, 
применом ГИС алата прилично је једноставно елиминисати неповољне локације.

Када су елеминисане неповољне локације, пажња се посвећује кандидовању локација 
за депоновање отпада у оквиру преосталих “условно повољних” зона. У овом процесу 
од великог значаја могу и морају бити локалне власти и стручне институције, али су 
свакако најважнија теренска истраживања и сакупљање релевантних података о 
физичко-географским и антропогеним карактеристикама простора.

Слика 4.2.  Негативна подручја у‚ "Малостоњском заливу" издвојена према елиминационим 
критеријумима (Маргета Ј., Прскало Г., 2006.)

Кандидовањем потенцијалних локација створени су предуслови за избор најповољније 
локације. Тада се приступа вишекритеријумској анализи и оцени потенцијалних 
локација. Критеријуми избора локације се уносе у табеле, а затим вреднују за сваку 
потенцијалну локацију на основу унете вредносне скале. На тај начин се процес 
вредновања применом ГИС алата врши на ефикасан начин и за врло кратко време.

Улога ГИС-а алата у процесу избора локације депоније је у томе што омогућава 
брже издвајање и јасније приказивање повољних и неповољних локација на 
основу претходно задатих критеријума. 

У том контексту, евидентно је да је избор критеријума и вредносна скала за 
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евалуацију потенцијалних локација за депонију од кључне важности у овом 
процесу, а да ГИС алати представљају помоћно средство које читав процес 
умногоме олакшава и убрзава. То важи не само за процес избора локације 
за депонију, већ и за дефинисање просторне организације читавог система 
управљања отпадом и дефинисање мреже трансфер станица.

4.5.  Критеријуми за одређивање локације депонија и трансфер станица

4.5.1. Критеријуми за одређивање локације депоније

Дефинисање критеријума за одређивање локације депоније су најважнији у 
овом процесу. Постоје две групе критеријума. Прва група су тзв. елиминациони 
критеријуми који се користе у почетној фази процеса избора локације за 
депонију. Елиминациони критеријуми се дефинишу у односу на конкретну 
ситуацију и то су рестрикциони критеријуми. 

Неки од елиминационих критеријума могу бити у групи следећих индикатора:
 •  удаљеност од природних елемената простора (водотока, водоизворишта, 
заштићених природних добара и сл.),

 •  удаљеност од антропогених елемената простора (објеката инфраструктуре, 
насеља, заштићених културних објеката и сл.),

 • морфологија терена,
 • хидролошке и геолошке карактеристике простора,
 • деградираност простора,
 •  препоруке локалних власти у виду међуопштинских споразума о сарадњи итд.

Према елиминационим критеријумима издвајају се подручја која не треба 
даље анализирати, односно подручја која ће се у наредним фазама детаљно 
анализирати и оцењивати. За елиминациону фазу користи се углавном 
једнокритеријумски метод.

Након тога, у сарадњи с локалним институцијама и експертима, кандидује се 
одређен број локација за које ће се вршити вишекритеријумска евалуација. У 
том контексту дефинишу се критеријуми на основу којих ће се на једнак начин 
вредновати свака потенцијална локација. То је друга група критеријума. 

Критеријуми за вредновање локација углавном су сврстани у неколико основних 
група. Обично су то три основне групе критеријума које се различито дефинишу 
од аутора до аутора и то:

 • еколошки или критеријуми животне средине, 
 •  социјално-економски критеријуми или друштвени или просторни и 
 •  техничко-операционалне (који обично садрже и одређене економске, 
просторне и еколошке критеријуме).

Могућа је било која варијација група основних индикатора. Без обзира на 
формулацију основних група критеријума, ради се углавном о приближно истом 
броју и готово истим индикаторима и критеријума који се анализирају и упоређују 
у процесу избора најповољније локације за депоновање отпада. Критеријуми 
избора локације који су коришћени приликом израде две различите Студије 
одређивања локације за регионалну депонију приказани су у табели 4.3.
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Табела 4.3. Критеријуми за избор локације регионалне депоније

ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ У
МОЛОСТОНСКОМ ЗАЛИВУ - ХРВАТСКА

ИЗБОР ЛОКАЦИЈЕ ДЕПОНИЈЕ У
ЗАПАДНОЈ МАКЕДОНИЈИ - ГРЧКА

КРИТЕРИЈУМИ
ЕКОЛОШКИ КРИТЕРИЈУМИ

Геолошка погодност
Хидрогеолошка погодност
Топографска погодност
Природне баријере
Климатска погодност
Сеизмичка погодност
Утицај на људско здравље
Утицај на еко-систем
Утицај на ваздух
Утицај буке
Морфологија терена
Утицај ерозије
Веза површинске и подземне воде
Удаљеност од зона санитарне заштите

КРИТЕРИЈУМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Површина на којој се могу осетити 
утицаји на квалитет вода
Квалитет подземних вода који може 
бити угрожен процедним водама
Земљишни покривач и еколошки 
карактер
Изостанак оптичког наметања
Непријатни мириси
Управљање депонијским гасом
Јавно здравље, безбедност

ДРУШТВЕНИ КРИТЕРИЈУМИ

Удаљеност од насеља
Општа прихватљивост
Прихватљивост локалне заједнице
Имовинско-правни односи
Утицај транспорта отпада
Утицај на водозахвате

СОЦИО-ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИЈУМИ

Садашња цена система
Трошкови амортизације
Удаљеност од насеља 
Експлоатација индустријских и 
минералних резерви
Близина заштићених места
Утицаји на развој насеља и туризма

ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИЈУМИ

Транспортни трошкови
Трошкови изградње
Трошкови експлоатације
Трошкови затварања
Трошкови инфраструктуре
Просторни капацитет
Могућност етапне градње и 
проширења
Стабилност и носивост тла
Могућност прекривања отпада
Могућност збрињавања процедне воде
Могућност искоришћења депонијског гаса

ТЕХНИЧКО-ОПЕРАЦИОНИ 
КРИТЕРИЈУМИ

Клима 
Надморска висина
Заштита од јакив ветрова
Уређење терена
Хидролошка евалуација
Вредновање површина/заштита од 
нагиба
Метод задржавања влаге
Капацитет депоније
Доступност прекривног материјала
Приступни путеви
Одаљености од места настанка 
отпада



I Теоријске поставке

Приказани критеријуми у табели 4.3. потврђују тезу да се ради о врло сличним или 
истим критеријумима који су само другачије разврстани у основне групе критеријума, 
које су такође на различит начин дефинисане. Код неких аутора код којих критеријуми 
за избор локације нису на овај начин груписани у основне групе, такође се појављују 
исти или слични критеријуми и приближно исти број критеријума (нпр. Чанак Н.: 
Хигијенски проблеми савремене урбане средине, 1990.). 

На основу наведених примера и великог броја других ненаведених примера, 
може се извести закључак да се број критеријума за одабир локације депоније 
комуналног отпада креће у распону од 20 до преко 40. Они су сврстани (или 
нису сврстани) у припадајуће основне групе критеријума које су такође сличне, 
али могу бити различито формулисане.

Након избора релевантних критеријума, посебно осетљиви и важан корак 
у процесу избора локације за депонију је дефинисање вредносне скале на 
основу које се појединачни критеријуми оцењују (вреднују, бодују). Сваком 
критеријуму додаје се припадајућа тежинска вредност која се одређује на 
основу експертске процене и процене учесника у процесу избора локације 
санитарне депоније. Уобичајена је примена квантитативног оцењивања (нпр. 
оценама од 1 до 10 или од 1 до 5). 

Оцењивање може бити и квалитативно/експертско где се критеријуми могу 
оцењивати као повољни, условно повољни или неповољни. Квантитативно 
оцењивање је у данашње време све мање заступљено јер примена нових 
технологија омогућава прецизније и квалитетније оцењивање на принципу 
квалитативног вредновања. У том случају добијају се егзактни и објективнији 
подаци које је могуће упоређивати и на основу њих доносити исправне одлуке.

Када се потенцијална локација оцени према свим задатим критеријума, могућа 
су два поступка:

1. једноставно сабирање добијених оцена и 
2.  множење добијених оцена са оценама значаја (тежинским вредностима).

Први поступак вредновања потенцијалне локације је најједноставнији са веома 
малим захтевима. Једноставним сабирањем добијених оцена за сваки појединачни 
критеријум добија се најповољнија оцена. Оцењивање локација у овом случају 
нема различите сценарије који доносиоцима одлука могу бити од велике помоћи.

Други поступак је сложенији и у њему се могу користити различити сценарији. 
На пример, уколико су критеријуми за лоцирање депоније сврстани у неколико 
основних група, тада се разматра онолико сценарија колико је основних група 
критеријума. У првом сценарију се као најзначајнији фаворизују критеријуми из 
једне групе, у другом сценарију најзначајнији су критеријуми из друге групе и тако 
редом. Као последња опција разматра се ситуација када се групе критеријума 
множе истом оценом значаја, без фаворизовања било које појединачне 
групе критеријума. Приказивањем различитих сценарија у синтезној табели 
једноставно је сагледати које локације су у којим сценаријима најповољније. 
Пример оваквог приступа је PROMETHEE метод (Brans, Vincke, 1984).

Основна предност овог поступка је што доносиоци одлука имају јасну 
представу о томе која је потенцијална локација за депонију најповољнија ако 
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се као највреднији оцењују критеријуми из једне одређене групе критеријума 
(еколошких или економских или просторних итд.), а која ако се основне групе 
критеријума третирају равноправно. На тај начин је доносиоцима одлука умногоме 
олакшан посао. Без обзира која од бројних метода вредновања потенцијалних 
локација за депонију се примени, поставља се питање објективности поступка 
с обзиром да је одабир свих елемената вредновања (критеријума, тежинских 
вредности), али и сам процес доношења одлука ствар субјективности експерата 
и доносиоца одлука. То се може сматрати универзалним недостатком свих 
метода за избор потенцијалних локација па се субјективност у овом поступку 
мора до крајње границе минимизирати, а објективност максимизирати.

4.5.2. Критеријуми за одређивање локације трансфер станице

Трансфер станица (претоварна станица) служи за претовар отпада из удаљених 
насеља ради његовог транспорта до регионалне депоније. Формирањем мреже 
трансфер станица у оквиру једног региона постиже се економизација система 
управљања отпадом тако што се смањују транспортни трошкови. Захтеви у погледу 
лоцирања трансфер станица су неупоредиво блажи у односу на лоцирање депоније. 
Самим тим је и избор критеријума и сам метод избора локација трансфер станица 
далеко једноставнији у односу на депоније.

На нивоу регионалних планова управљања отпадом за трансфер станице се дефинише:
 • број трансфер станица у региону,
 • распоред и 
 • макролокације трансфер станица.

С обзиром да се на овом нивоу планирања не одређују микролокације трансфер 
станица, већ се оне дефинишу у општинским плановима управљања отпадом и 
урбанистичким плановима, основни критеријуми за макролоцирање трансфер станица су:

 •  положај (локација) регионалне депоније (Зборник радова “Третман градског 
отпада”, 1996.),

 • количине и састава отпада,
 • мрежа насеља у општини,
 • саобраћајне доступности и стања саобраћајне мреже,
 •  заштитне зоне енергетске инфраструктуре (електроенергетских водова, 
гасовода или нафтовода).

На регионалном нивоу планирања управљања отпадом за одређивање макролокација 
трансфер станица користе се, дакле, елиминациони критеријуми. Поступак је исти као 
и у елиминационој фази избора локације за депонију где се коришћењем ГИС алата 
брзо и једноставно издвајају зоне у оквиру којих се на другим нивоима планирања 
(општински планови управљања отпадом, урбанистички планови) могу изабрати 
микролокације трансфер станица.
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5. СТАЊЕ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ У КОЛУБАРСКОМ РЕГИОНУ

5.1. Анализа стања 

Сигнал да ће се проблемима везаним за управљање отпадом у Србији у будућнос-
ти посвећивати велика пажња представља Национална стратегија управљања 

отпадом са програмом приближавања ЕУ, која је заснована на новим политикама 
управљања отпадом, укључујући:

 •  смањење количине отпада и повећање обима поновне употребе,
 •  рециклирање секундарних сировина и компостирање органских остатака,
 • третман и одлагање отпада у близини места настанка,
 • одлагање отпада на локалне и регионалне депоније.

Поред Стратегије, од велике важности је нови Закон о управљању отпадом јер он 
представља основни инструмент за успостављање ефикасног система управљања 
отпадом у Србији. Такође је важна улога просторног и урбанистичког планирања у 
процесу управљања отпадом. У прилог томе иде чињеница да је нпр. у Националној 
стратегији управљања отпадом дата препорука за формирање регионалних 
депонија на подручју Републике Србије. Формирање регионалног концепта 
управљања отпадом је свакако приступ који је актуелан у свету и то је добро, али 
у Националној стратегији нису одређене локације за формирање регионалних 
депоније. С обзиром да је избор локације за депоновање отпада врло деликатан 
процес који мора имати свој плански основ, евидентни су значај и улога просторног 
и урбанистичког планирања у овом процесу. 

Систем садашњег управљања отпадом укључује основне информације о: учесницима 
у сакупљању и транспорту отпада, количинама и саставу отпада, техничкој опреми 
(возила и контејнери) која се користи за сакупљање отпада, поновном коришћењу 
и рециклажи отпада, условима на постојећим сметлиштима, процени утицаја 
сметлишта на животну средину и људско здравље, економским аспектима. 

У односу на наведене податке анлизира се постојеће стање и идентификују 
проблеми на основу којих се дефинишу стратешки кораци за решавање кључних 
проблема и успостављање одрживог система управљања отпадом.

За примену теоријских сазнања прикaзаним у првом делу књиге одабрано је 
подручје Колубарског региона1 који обухвата 11 општина и то:

 •  6 општина Колубарскох округа: Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Мионицу, Осечину,
 • 2 општине Мачванског округа: Владимирце и Коцељеву и 
 •  3 општине Града Београда: Барајево, Лазаревац и Обреновац.

За Колубарски регион урађена је Студија избора микролокације за регионалну 
депонију са рециклажним центром и регионални центар управљања комуналним 
1 Национална стратегија управљања отпадом Републике Србије предвиђа формирање РЕГИОНА  
за управљање отпадом. Ради се, дакле, о функционалним регионима и у том контексту их треба 
сагледавати. Препоручујући критеријум за формирање региона за управљање отпадом према 
Националној стратегији је минимум 200.000 становника. Критеријум је заснован на искуствима 
земаља ЕУ а представља минимум за успостављање економичности у управљању отпадом. Уко-
лико је Регион већи и економски ефекат ће бити већи.
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отпадом, Регионални план управљања комуналним отпадом и СПУ за исти план.  У 
Поглављима 8 и 9 биће више речи о наведеним документима, а у овом поглављу 
дат је приказ стања у управљању отпадом у Колубарском региону.

5.1.1. Количине, врсте и састав отпада

На територији 11 општина које су предмет Регионалног плана управљања комуналним 
отпадом у Колубарском региону не врши се организовано евидентирање састава 
комуналног отпада нити процентуалног учешћа његових компоненти. 

ВА–Ваљево, УБ–Уб, ЛА–Лајковац, ЉИ–Љиг, МИ–Мионица, ОС–Осечина, ВЛ–
Владимирци, КО–Коцељева, БА–Барајево, ЛАЗ–Лазаревац, ОБ–Обреновац.

Из табеле 5.1. је уочљиво да не постоје сви релевантни подаци о количинама отпада 
по општинама. Подаци су засновани на проценама комуналних предузећа јер се на 
“депонијама“ не врше мерења прикупљеног отпада.

Табела 5.1. Процењене количине отпада по општинама

Слика 5.1. Процентуални састав комуналног отпада по општинама у Региону 
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Процентуални састав компоненти у отпаду такође је одређен на основу процене 
(Слика 5.1.), а не стандардизованим поступцима испитивања.

С обзиром да су количине отпада и његов састав основни инпути за димензионисање 
капацитета елемената регионалног система управљања отпадом, јасно је да 
непоузданост ових података представља отежавајућу околност у планирању.

5.1.2. Посебни токови отпада

Поуздана евиденција о посебним токовима отпада на територији региона не постоји. 
Већи део индустријског отпада који предузећа не могу да користе у поновном процесу 
производње или као секундарну сировину, депонује се на градске депоније без 
евидентирања количина таквог отпада. Не постоје прецизни подаци о количинама 
ове врсте отпада. Опасан отпад предузећа најчешће непрописно складиште у кругу 
својих фабрика или радионица. У ову врсту отпада убрајају се: хемикалије чији је век 
употребе истекао и које могу бити опасне по животну средину и здравље људи, разне 
врсте опасног отпада, отпаци чврстих експлозива и др. 

Значајан проблем представља и руковање специфичним и другим опасним 
отпадом, под којим се подразумевају: медицински отпад; оловни акумулатори; 
старе гуме; електронски уређаји; отпад животињског порекла. 

Посебан проблем и потенцијалну опасност за људско здравље представља поступање 
са медицинским отпадом. Све врсте медицинског отпада (инфективни, крв и 
деривати крви, лекови, патоанатомски отпад, оштри предмети и други медицински 
инструменти и др.) одлажу се без икаквог предтретмана на градску депонију што је 
са аспекта заштите животне средине и здравља становништва неприхватљиво. 

5.1.3. Сакупљање и транспорт отпада

Услуге сакупљања и транспорта комуналног отпада у 11 општина региона обављају 
комунална предузећа. Отпад се углавном сакупља из централног – градског насеља и 
из неколицине већих насеља, док су рурална подручја готово потпуно искључена из 
процеса сакупљања отпада. Изазови у погледу сакупљања и транспорта обухватају:

 •  контејнере за отпад (обично у власништву ЈКП-а од 1,1m3 и у неким случајевима 
од 4-5 m3) који углавном не задовољавају потребе и/или су у лошем стању,

 •  возни парк који је обично прилично стар (просечна старост возила је у просеку 
око 15 година),

 •  не постоје одвојени системи за сакупљање опасног отпада који производи 
индустрија и здравствене установе.

Сакупљање отпада је генерално ограничено на урбане центре и проценат 
покривености сакупљањем отпада у већини општина одговара проценту 
становника који живи у урбаним срединама. По доступним подацима, скоро сви 
становници урбаних центара користе неке врсте услуга за сакупљање отпада и на 
овом нивоу сакупљање отпада прилично добро функционише. Понекад сакупљање 
такође обухвата и шире делове града и предграђа, али ретко кад руралне делове 
општина. Варијације у покривености у погледу сакупљања отпада међу општинама 
и регионима стога више представљају показатељ дистрибуције становништва.
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5.1.4. Активности рециклаже и друге опције третмана отпада

На подручју региона за управљање отпадом који чини 11 општина не постоји 
успостављен систем на пословима у вези са рециклажом отпада. Постоје 
индивидуалне иницијативе које се реализују преко мањих приватних фирми за 
сакупљање рециклабилног материјала. Ове фирме се баве искључиво сакупљањем 
и даљом дистрибуцијом рециклабила. Што се тиче других опција третмана 
оне такође нису заступљене на подручју Региона. Међутим, за одрживи систем 
управљања отпадом, неопходно је сагледати могућности примене различитих 
опција третмана отпада.

5.1.5. Одлагање отпада 

Комунални отпад са територије 11 општина Региона одлаже се на 10 санитарно 
неуређених градских депонија и одређен број дивљих сметлишта. Изузев Барајева 
које свој комунални отпад депонује ван територије своје општине (у Винчу) и 
Мионице која нема услове за депоновање отпада на територији своје општине, 
остале општине имају своје депоније. Све постојеће депоније потребно је у што 
краћем року затворити, санирати и извршити рекултивацију. Израдом наведених 
пројеката санације постојећих депоније, препоручује се продужење века коришћења 
постојећих депонија до изградње регионалне депоније. Препознавајући потребе 
за коначним, савременим збрињавањем и поступањем с отпадом, 11 општина 
Региона се удружило у формирању региона за управљање отпадом. Иницијативе 
које су покренуте у том контексту резултирале су израдом “Студије о избору 
микролокације за регионалну депонију комуналног отпада са рециклажним 
центром за Колубарски регион“ којим је изабрана локација регионалне депоније2.  

5.1.6. Оцена стања

На основу анализе управљања комуналним отпадом на територији Региона, 
констатовано је незадовољавајуће стање у погледу институционалне 
организованости, процењених количина, врста и састава отпада, територијалног 
обухвата ангажовања на сакупљању, начину транспорта и локација одлагања 
комуналног отпада. 

На основу прегледа институционалне организованости у 11 општина Колубарског 
региона за управљање отпадом, може се констатовати следеће:

 •  у свим општинама постоје комунална предузећа која се баве пословима 
сакупљања, транспорта и депоновања отпада,

 •  комунална предузећа се не баве искључиво пословима управљања отпадом, 
већ су у њиховој надлежности и други комунални послови (гробља, пијаце, 
водоснабдевање и др.),

 •  у квалификационој структури запослених у комуналним предузећима нема 
стручних кадрова посебно квалификованих за управљање отпадом,

 •  надзор над спровођењем општинских одлука које се односе на комуналне 
делатности, хигијену и чистоћу поверен је надлежним општинским органима 
комуналне инспекције;

 •  не постоје секретаријати за заштиту животне средине на нивоу ових општина, 

2 Изабрана локација налази се у Колубарском лигнитском басену, на територији општина Уб и Лајковац. 
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као ни општинска инспекција за заштиту животне средине. На нивоу округа 
постоји Републички инспектор заштите животне средине.

Иако већи део територије Региона обухвата рурално подручје, оно је делимично 
или потпуно изостављено из процеса сакупљања отпада. Отпад се сакупља из 
градских подручја и приградских насеља. То за последицу има постојање локалних 
сметлишта у готово свим селима, углавном смештених на неодговарајућим и 
са аспекта заштите животне средине на најнеприхватљивијим локацијама. На 
градским депонијама не постоји адекватна инфраструктура нити механизација за 
санитарно функционисање. На депоније се осим комуналног одлажу и друге врсте 
отпада које често имају својства опасних материја, иако је то прописима забрањено. 
Поступци рециклаже и других опција третмана не постоје. Не постоји систематско и 
организовано издвајање рециклабилних материјала из комуналног отпада.

Утицај комуналног отпада на животну средину може се разматрати са два аспекта:

1.    Први се испољава кроз недовољну покривеност територије Региона на 
којој се пружа услуга одношења отпада. Ово условљава формирање дивљих 
сметлишта на необухваћеним подручјима, а самим тим и стварање могућности 
појаве заразних болести код становништва и угрожавања животне средине;

2.               Неправилно одлагање и неуређене локације за одлагање комуналног отпада 
представљају други фактор који својим садржајем може да угрозе животну 
средину и испољавају се кроз:

Загађење ваздуха:
 • издвајање метана и угљен диоксида,
 • ширење прашине и непријатних мириса,
 •  у периодима без ветра, може доћи до повећане концентрације загађујућих 
материја у ваздуху у оквиру и у околини одлагалишта отпада.

Загађење земљишта, подземних и површинских вода:
 •  ако пре почетка експлоатације нису предузете адекватне мере заштите подтла 

(земљишта, а самим тим и подземних и површинских вода ),
 • угрожавање околине од отпада разнетог ваздушним струјањем,
 •  уколико се “депонија” налази у близини речног тока, при великим и честим 
атмосферским падавинама долази до прилива подземних проточних вода 
из речног корита у правцу тела одлагалишта, односно мешања са постојећим 
процедним филтратом и његовог одливања ка речном кориту и одношења једног 
сегмента – течне фазе, органског и неорганског загађења водотоком реке.

Услед постојеће ситуације на територији Региона, са сигурношћу се може тврдити 
да, у тренутним околностима, долази до појаве негативног утицаја на животну 
средину по свим горе наведеним аспектима. 

Основни проблеми у области управљања отпадом у Региону, на основу свега 
наведеног, могу се сврстати у три групе:

 • сакупљање чврстог отпада;
 • транспорт чврстог отпада; и
 • третман отпада - депоновање.
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На територији Региона идентификовани су основни проблеми који се односе на 
фазу сакупљања комуналног чврстог отпада, и то:

 •  велике варијације у дневној маси, запремини и саставу комуналног отпада;
 • недовољна покривеност територије;
 • слаба контрола чистоће урбаних средина.

Незаобилазан сегмент у модерном систему управљања отпадом представља транспорт 
отпада од места сакупљања до места третмана (прераде или одлагања) отпада. У 
Региону су идентификовани следећи проблеми у вези са транспортом отпада:

 • недостатак броја одговарајућих возила за транспорт отпада;
 • неодговарајућа учесталост транспорта отпада;
 •  нерешено питање транспорта опасног отпада из здравствених установа и 
неких привредних субјеката.

Третман отпада подразумева његову рециклажу (прераду), а одлагање је завршна 
фаза у процесу управљања отпадом. У односу на третман отпада у Региону, постоје 
следећи проблеми:

 •  није организована рециклажа у циљу валоризације секундарних сировина; 
 •  сакупљање и садашње одлагање отпада врши се на импровизован начин, 
који није у складу са санитарним условима и принципима заштите животне 
средине подручја; 

 •  градске депоније су сметлишта која не испуњавају ни минималне мере заштите, 
које су попуњене и које одмах треба санирати, затворити и рекултивисати. 

Стање у области управљања отпадом у Региону, на основу свега наведеног, може 
се оценити као незадовољавајуће. Разлоге за то треба тражити, пре свега, у 
неразумевању значаја правилног третмана отпада и недостатку свести о заштити 
животне средине код грађана, односно непостојању политике управљања отпадом 
од стране локалних власти. Из тога даље произилазе уобичајени проблеми, 
недостатка средстава за унапређење рада ЈКП, што директно утиче на недовољан 
број возила и застарелост возног парка и друге механизације, отежава покривање 
територије целе општине. Идентификовани проблеми су следећи:

 •  Непотпуна покривеност подручја региона организованим сакупљањем отпада.
 •  Велики број неадекватних одлагалишта отпада–сметлишта која су већ 
попуњена и са негативним утицајима на животну средину, а потенцијално и на 
здравље локалног становништва.

 •  Недостаје надзор над токовима отпада, садржајем одложеног отпада, и 
неконтролисаног одлагања опасног отпада.

 •  Непостојање навике, праксе и инфраструктуре одвојеног сакупљања отпада.
 •  У региону не постоји локација за сакупљање опасног отпада као што су остаци 
пестицида, њихова амбалажа и др.

Констатовано је следеће:
 •  биланс количина и састав комуналног отпада нису довољно прецизни па постоји 
проблем прогноза количина што може изазвати тешкоће у планирању капацитета,

 •  одлагање је, за сада, главна опција управљања овим отпадом, што није у 
складу са циљевима ЕУ,

 •  недовољно се поштује законодавство, а комунална накнада и цена услуге 
сакупљања и транспорта није довољна за покривање трошкова,
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 •  нема ефикасних инструмената за подстицање смањивања настајања отпада 
као приоритета у хијерархији управљања отпадом,

 •  неконтролисана (“дивља“) одлагалишта деградирају природу, а често 
контаминирају земљиште, воду и ваздух,

 •  недовољно је развијена свест и знање становништва и запослених о 
управљању отпадом,

 •  јединице локалне самоуправе нису довољно стимулисане за удруживање на 
регионалној основи.

6.  ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЦИЈЕ РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈE У                            
КОЛУБАРСКОМ РЕГИОНУ

Изградња санитарних депонија отпада подразумева спровођење активности у 
неколико фаза, при чему је неопходно поштовати одређени редослед. Углавном 

се процес одвија у четири фазе:
1.  одређивање (избор) локације;
2.     утврђивање локације (кроз планску и пројектну документацију) и стварање
3.  услова за њено привођење намени;
4.  израда документације за извођење (техничка документација); и
5.  изградња депоније.

Најосетљиви и најважнији корак у успостављању регионалног концепта управљања 
комуналним отпадом је избор локације регионалне депоније. У односу на изабрану 
локацију регионалне депоније лоцирају се и просторно размештају остали елементи 
система управљања отпадом. 

Након избора најповољније локације, потребно ју је уградити у планска решења 
како би се створили услови за израду техничке документације и изградњу објекта.

6.1. Критеријуми за избор локације регионалне депоније

Избор локације регионалне депоније за Колубарски регион резултат је читавог 
низа активности које су покренуте у циљу решавања питања поступања са 
комуналним отпадом и успостављања регионалног концепта управљања 
чврстим комуналним отпадом. 

Почетне активности, које су резултирале потписивањем Писма о намерама општина 
о заједничком управљању отпадом и Споразумом о заједничком управљању 
отпадом, а након тога израдом “Студије о избору микролокације за регионалну 
депонију комуналног чврстог отпада са рециклажним центром за Колубарски 
регион“ (у даљем тексту: Студија) иницирале су општине Колубарског округа: 
Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина и Уб. Иницијативи се, затим, прикључило 
још пет заинтересованих општина: Коцељева, Владимирци, Обреновац, Барајево 
и Лазаревац, чиме је у пројекат успостављања регионалног концепта управљања 
отпадом за Колубарски регион укључено укупно 11 општина, од којих три са 
подручја града Београда (Обреновац, Барајево и Лазаревац).

Полазне основе за активности које су предузете на реализацији регионалног 
концепта управљања отпадом су циљеви, начела и принципи дефинисани у оквиру: 
Националне стратегије управљања отпадом Републике Србије (Влада Републике 
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Србије, 2003.), Просторног плана Колубарског округа погођеног земљотресом 
(“Сл. гласник РС“, број 70/2002), Регионалног просторног плана административног 
подручја Београда (“Сл. гласник града Београда“, број 27/03), Предлога Просторног 
плана подручја посебне намене експлоатације Колубарског лигнитског басена 
(радна верзија, 2003. год.) и Урбанистичког плана комплекса “Колубара Б“ (“Сл. 
гласник општине УБ“, број 1/2007, “Сл. гласник града Београда“, број 29/2006, 
“Сл. гласник град Београда“, број 1-56/2007, “Сл. гласник општине Лајковац“, број 
6/2006.), као и наведених докумената о међуопштинској сарадњи на решавању 
проблема комуналног отпада, потписани од стране 11 општина. 

Плански основ за лоцирање регионалне депоније подручју Колубарског региона 
своје упориште има у Региoналном просторном плану Колубарског округа погођеног 
земљотресом (“Сл. гласник РС“, бр. 70/2002) у коме је дефинисано опредељење за 
правилно управљање комуналним отпадом, и то:

 •  депоновањем комуналног отпада на централну депонију за подручје 
Колубарског округа, која ће бити лоцирана у откопном пољу, по завршетку 
његове експлоатације, на подручју Колубарског лигнитског басена;

 • сепарацијом комуналног отпада у постројења за рециклажу;
 •  сакупљањем и третманом кабастог отпада (бела техника, отпад од електричних 
производа, отпадна возила и сл.) од стране специјализованих предузећа, 
које ће га као секундарну сировину достављати одговарајућим фабрикама на 
прераду; и 

 •  благовременим истраживањем и припремом одговарајуће студије 
оправданости пројекта управљања комуналним отпадом, ради избора 
локације и технологије за централну депонију и постројење за рециклажу.
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Регионалним просторним планом административног подручја Београда (“Сл. 
Гласник града Београда”, број 27/03), констатовано је да актуелно стање упућује на 
хитно организационо и просторно дефинисање депоновања комуналног отпада: 
санацију постојећих, активирање нових локација и успостављање организованог 
система рециклаже. Према овом плану, до 2006. године, било је потребно је 
приступити изради студија оправданости и утврђивања локација за две регионалне 
депоније на територији АП Београда. 

Једна регионална депонија се планира за општине Лазаревац, Уб, Обреновац 

Слика 6.2. Могућа макролокација регионалне депоније према Регионалном плану       
      Колубарског округа погођеног земљотресом
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и Барајево и биће лоцирана на територији једне од ових општина (подручје 
површинских копова) на основу посебне студије. 

Друга регионална депонија се планира за општине Нови Београд и Земун и биће 
лоцирана у сремском делу АП Београда, ван граница Генералног плана Београда.

Планом је дефинисана реализација система одрживог управљања комуналним 
чврстим отпадом које подразумева успостављање принципа “сакупљање-
рециклажа-депоновање”, што захтева изградњу постројења /фабрике за обнављање 
материјалних ресурса у комплексу будућих регионалних депонија. Приоритет је 
дат депонији “Винча”, а уколико материјални услови дозвољавају, истовремено је 
потребно започети изградњу фабрике за прераду комуналног чврстог отпада на 
локацијама будућих регионалних депонија.

Израда Студије избора локације депоније је представљала први корак у успостављању 
регионалног концепта управљања комуналним отпадом у Колубарском региону. 

Први корак у поступку избора локације било је дефинисање елиминационих критеријума.

Узимајући у обзир законску регулативу, међуопштински Споразум о заједничком 
управљању отпадом, основне елиминационе критеријуме који се користе у пракси, 
расположиву информациону основу о простору и релевантне карактеристике 
конкретног простора, опредељени су следећи елиминациони критеријуми:

 • сеизмичност преко 9 МCS,
 • растојање мање од 500 метара од сталног водотока,
 • растојање мање од 1,5 km од насеља уколико није заклоњена,
 • удаљеност мања од 500 метара од изворишта за водоснабдевање,
 • колизија са постојећим планским документима,
 •  удаљеност од саобраћајнице првог реда мања од 500 метара уколико локација 
није заклоњена,

 • терени са нагибом преко 30%,
 • терени изнад 300 метара надморске висине,
 • алувијалне равни и крашки терени.

Коришћењем ГИС алата за сваки елиоминациони критеријум одређено је 
припадајуће подручје. Преклапањем карата припадајућих подручја (видети 
поглавље 8.2) добијена су:

1. потенцијално повољна подручја за лоцирање депоније и 
2. неповољна подручја у оквиру којих није могуће лоцирати депонију.

Након издвајања потенцијално повољних подручја у оквиру којих је могуће 
тражити локацију за регионалну депонију, размотрени су Регионални просторни 
планови Колубарског округа и административног подручја Београда за општине 
Колубарског региона за управљање отпадом који су определили макролокацију 
регионалне депоније на подручју Колубарског лигнитског басена. Микролокацију 
је требало тражити у оквиру тог простора. 

Поред тога, у међуопштинском споразуму о заједничком управљању отпадом 
усаглашено је да локација депоније буде на територији општине Уб јер је то општина 
која је сагласна да на својој територији прихвати отпад из новоформираног региона за 
управљање комуналим отпадом. 
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Разматрана је и локација Царић (територија општине Ваљево) с обзиром да је 
ова локација у ранијем периоду у више наврата била анализирана и оцењена као 
повољна за лоцирање депоније.

Приликом кандидовања локација за даљу оцену водило се рачуна о:
 •  прелиминарним анализама читавог подручја и могућем централном положају 
потенцијалних локација у региону, 

 • подацима прикупљеним приликом обиласка терена, 
 •  спроведеним консултацијама и препорукама релевантних локалних 
институција и експерата, 

 •  препорукама ЕУ и Националне стратегије управљања отпадом Републике Србије 
 • подацима и информацијама из постојеће планске документације.

На основу наведеног су предложене три потенцијалне локације (слика 6.3).

1. Локација КАЛЕНИЋ, која се налази на подручју површинских копова на 
територији општине Уб;

2. Локација БОГДАНОВИЦА градска депонија (сметлиште) у Убу и

3. Локација ЦАРИЋ за коју су већ вршена одређена истраживања која су указала на 
одређене погодности ове локације за лоцирање депоније комуналног отпада. 
Локација је на територији општине Ваљево. 

Слика 6.3. Положај потенцијалних локација у Колубарском региону
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Након кандидовања потенцијалних локација приступило се избору критеријума за 
оцену и избор најповољније локације. 

Полазна основа за избор критеријума био је важећи Правилник о критеријумима за 
одређивање локације и уређење депонија отпадних материја (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 54/92).

Дефинисање нових критеријума извршено је на основу истраживања и анализе 
практичних искустава других земаља и препорука ЕУ и доступности података 
релевантних за вредновање. У том контексту, одабрани су следећи критеријуми за 
избор микролокације регионалне депоније у Колубарском региону за управљање 
комуналним отпадом:

1. Хидрогеолошке карактеристике
1. стенске масе пукотинске кавернозне порозности и велике водопропусности 

(карстификовани, кречњаци и доломити);
2. стене интергрануларне порозности, крупније гранулације (крупнозрни 
шљунак);

3. стене слабије пропусности (глацијални и делувијални седименти);
4. материјали мале водопропусности претежно непропусни комплекс 10-6³ к ³ 

10-9m/s, или високе водонепропусности, али мале  дебљине слоја, мање од 
1,0m;

5. водонепропусни материјали (глине, флиш)  к£10-9m/s, дебљине слоја ³1,0 m.
2. Подземне воде

1. водоносна издан је краткотрајно, при високим нивоима веће учесталости, 
изнад дна депоније на једном делу површине дна, а код осталих нивоа 
испод дна; плављење дела депоније је повремено.

2. водоносна издан се при високим нивоима, који су мале учесталости, 
изузетно ретко подиже до дна депоније; могуће је квашење дна депоније;

3. водоносна издан се при високим нивоима налази  1 до 3  m испод депоније;
4. водоносна издан се при високим нивоима налази > 3 m испод дна депоније;
5. водоносна издан  не постоји. 

3. Удаљеност од граница зона санитарне заштите водоизворишта
                Растојање од границе
 (а) уже заштитне зоне: (б) шире заштитне зоне: 

1. 0 до 0,2 km  појас по контури заштитне зоне
2. 0,2 до 0,5  km  до 0,5 km
3. 0,5 до 1, 0 km  0,5 до 1,0 km  
4. 1,0 до 1,5 km  1 до 2 km
5. више од 1,5 km > 2 km

4. Геолошко-тектонске  карактеристике 
1. изражена раседна зона;
2. веома израседане карбонатне стенске масе са бројним површинским и 
подземним карстним облицима или раван терен;

3. флишни седименти, глинци, лапорци, пешчари и др;. 
4. глацијални седименти;
5. магматске стене. 
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5.  Растојања до најближих насеља концентрисане изградње или до стамбених   
зона градских насеља
1. Удаљеност 1,5 - 2 km, или 0,75 - 1 km код постојања заклона, 
2. 2 -3  km,  или  1 - 1,5  km са заклоном;
3. до 4 km,  или  1,5  - 2,0 km са заклоном;
4. до 5 km,  или  2,0 - 2,5 km са заклоном;
5. више од 5  km, или више од 2,5 km са заклоном.

6. Рељефне карактеристике  терена  за одлагање отпада
1. изломљен рељеф, врло нераван терен, посебно изражен у карстним 
пределима, некомпактна (разуђена) просторна целина, која обухвата више 
удолина;

2. изломљен рељеф, нераван терен,  компактна просторна целина;
3. некомпактна (разуђена) просторна целина, која обухвата више удолина, 
смирен  терен  природно обликован и погодан за смештај депоније;

4. компактна просторна целина природно обликована за смештај депоније на 
стрмом терену или у природној депресији;

5. благо нагнут или раван терен, природно обликован за смештај депоније и 
могуће формирање депоније у ископу  или у насипу.

7. Расположиви простор за одлагање отпада и пратеће садржаје
1. до   5 год.,
2. до 10 год.,
3. до 15 год.,
4. до 20 год.,
5. 20 год.

8. Прихватљивост локације
1. опште неслагање са локацијом депоније,
2. опште слагање са локацијом, али неслагање локалне заједнице,
3. опште слагање са локацијом и неслагање појединаца из локалне заједнице,
4. опште слагање са локацијом и умерено негодовање локалне заједнице,
5. опште прихватање локације.

9. Инжењерско-геолошке карактеристике
1. невезане стенске масе, нестабилне косине, сипари и одрони, активна 
клизишта;

2. комплекс невезаних и полувезаних стенских маса (делувијални седименти), 
могућа појава клизишта код поткопавања ножице косина;

3. полувезане стене, могућа појава клизишта код интензивних падавина; 
4. везане слабо окамењене стене, стабилне косине;
5. чврсте стене, косине стабилне и код већих нагиба.

10. Садашње коришћење земљишта
1. обрађивано пољопривредно земљиште (оранице, воћњаци), индивидуалне 
стамбене и друге зграде у оквиру  имања, спортски терени и сл.

2. квалитетне високе шуме;
3. ливаде;
4. пашњаци, ниске шуме;
5. необрађено земљиште, шикара, голети, копови, каменоломи.
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11.  Удаљеност од захватних објеката за индивидуално снабдевање водом 
1. 100 - 200 m, низводно од депоније  или приближно на  висини депоније;
2. до 500 m, низводно од депоније или на истој висини депоније;
3. 500 до 1000 m, низводно или на истој висини  депоније;
4. узводно од депоније на удаљености до 200 m, низводно од депоније 1-1,5km;
5. узводно од депоније на удаљености више од 200 m, низводно више од 1,5km. 

12. Предеоне карактеристике 
1. грубо поремећен и потпуно измењен природни амбијент у току 
експлоатације и након затварања депоније;

2. грубо поремећен природни амбијент у току експлоатације, а делимично и 
након затварања депоније;

3. природни амбијент поремећен у току експлоатације, а у мањој мери након 
затварања депоније;

4. природни амбијент незнатно поремећен у току експлоатације, а 
непоремећен након затварања депоније;

5. амбијент није  поремећен ни у току ни након затварања депоније.
13.  Линијско растојање од саобраћајница и железничких пруга                          

важније саобраћајнице остале саобраћајнице
        без заклона са заклоном      без заклона      са  заклоном 

1. 500 m  300 m  300 m  200 m
2. 600 m  400 m  400 m  250 m
3. 800 m  500 m  500 m  300 m
4. 1000 m  600 m  600 m  400 m
5. > 1000 m > 600 m >  600 m > 400 m

14.  Растојање до сакралних објеката, споменика културе или                        
заштићеног природног добра
1. удаљеност 1,0 - 1,25 km, или 0,5 - 0,75 km код постојања заклона; 
2. 1,25 -1,50  km,  или  0,75 - 1,0  km са заклоном;
3. 1,5 - 2,0 km,  или  1,0  - 1,25 km са заклоном;
4. 2 - 2,5 km, или 1,25 - 1,5 km са заклоном;
5. више од 2,5 km, или више од 1,5 km са заклоном.

15. Сеизмичност
1. 9-8   МCS,
2.    7   МCS,
3.    6   МCS,
4.    5   МCS,
5. < 5   МCS.

16.  Постојећа инфраструктура-опремљеност локације инфраструктуром 
1. Непостојање било какве инфраструктуре; 
2. Постојање малог процента инфраструктуре;
3. Постоји решен један инфраструктурни сегмент (приступни пут, водовод, 
ел.енергија);

4. Постоји решено више инфраструктурних сегмената;
5. Постоје решени сви или највећи део инфраструктурних сегмената.
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17. Удаљеност од површинских  водотока
1. стални речни  ток или стајаће воде  на удаљености од 500 до 1000 m, постоји 
ризик од плављења код високих вода, потребне мере одбране од тих вода;

2. мањи водни токови, стални или повремени (потоци, бујице), постоји 
опасност од плављења, неопходно њихово измештање или  каналисање;

3. велики доток вода од падавина са непосредног слива, одбрана од тих вода 
захтева сложеније објекте; плављење искључено;  

4. стални токови на удаљености већој од 1 km, нема опасности од плављења; 
одбрана од тих вода могућа стандардним решењима;. 

5. велика удаљеност од водних токова, плављење искључено, врло мали 
површински доток  вода од падавина, могућа једноставна заштита од тих вода. 

18. Уређење терена
1. врло сложени радови на нивелацији терена, у великом проценту уз 
минирање: обухваћен највећи  део површине депоније;

2. сложени радови на  нивелацији терена, на неким деловима неопходно минирање;
3. нивелациони  радови на већем делу депоније уз употребу механизације; 
4. нивелација терена обавља се на мањем делу депоније уз употребу 
механизације;

5. једноставни радови на нивелацији терена, обухваћен мањи део површине 
депоније. 

19.  Земљиште за санитарно засипање депонованог отпада–удаљеност позајмишта
1. већа од 5 km,  
2. 2-5  km,   
3. 1-2  km, 
4. до 1 km,  
5. на лицу места.

20. Положај локације у Региону
1. потпуно дислоциран у односу на централни положај у региону; на ободу региона,
2. у радијусу од 20 km у односу на централну тачку у региону,
3. у радијусу од 10 km у односу на централну тачку у региону,
4. централно позиционирана у односу на регион,
5. у радијусу од 10 km у односу на централну тачку у региону, али ближе 
општинама са највећом продукцијом отпада.

21. Власнички односи над земљиштем
1. приватно власништво 100 %, већи број парцела малих површина;
2. приватно власништво 100 %, крупније парцеле;
3. приватно власништво око 75 %, државно власништво око 25 % земљишта;
4. приватно и државно власништво по око 50 % земљишта;  
5. државно власништво 100 %.

22. Падавине
1. 1500 mm,
2. 1000 до 1500 mm,
3. 600 до 1000 mm,
4. 300 до 600 mm,
5. < 300 mm.
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23. Температура ваздуха 
1. <  6  °C,     
2. 6-9   °C,    
3. 9-12 °C,    
4. 2-15 °C,   
5. > 15 °C. 

24. Ваздушна струјања
1. ветрови  јаких интензитета и велике учесталости, преовлађујућег смера ка 
насељима и другим  локалитетима  боравка и рада становништва; 

2. ветрови мањих интензитета и мање учесталости преовлађујућег смера ка 
релевантним објектима;

3. преовлађујући ветрови променљивог смера, једним делом усмерени ка 
релевантним објектима;

4. доминантни ветрови  у супротном смеру од насеља и других места боравка 
људи, ветрови слабих интензитета  у смеру насеља;

5. већина  ветрова у супротном смеру од насеља и других места боравка људи.
25. Растојање до  појединачних  објеката који нису у саставу насеља

1. <  250 m,  
2.     500 m,  
3.   1000 m, 
4.   1500 m, 
5.     500 m.

26. Заклоњеност локације
1. види се са свих  удаљености  и из  свих углова;
2. локалитет  у малој мери заклоњен;
3. локалитет у већој мери заклоњен;
4. назире се локалитет  са врло велике  удаљености;
5. не види се уопште, осим када се дође до самог локалитета.

27. Приступни пут - реконструкција  или изградња новог пута 
        Нови пут               Реконструкција пута 

1. > 1000 m, >1500 m 
2. 500-1000 m 800 – 1500 m 
3. 200-500 m 300 – 800 m
4. <200 m  < 300 m
5. постоји пут задовољавајућих карактеристика.

28.  Обезбеђење локалитета електричном енергијом преко                     
дистрибутивне мреже на растојању:
1. > 2 km  
2. 1 - 2 km
3. 0, 5 - 1 km
4. 300 - 500 m
5. < 300 m.
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29.   Снабдевање водом на локалитету
1. из јавног водовода са прикључком дужим од 4km, или путем сопственог 
водовода, доводом дужине веће од 3km;

2. из јавног водовода са прикључком дужине 2 до 4 km, или из сопственог 
водовода доводом  дужине до 3 km; 

3. из јавног водовода са прикључком дужине до 1 до 2 km, или из сопственог 
водовода доводом  дужине до 1 km;

4. из јавног водовода са прикључком дужине 0,5 до 1 km, или из сопственог 
водовода доводом дужине до 500 m;

5. из јавног водовода са прикључним водом дужине до 500 m.
30.   Растојање до пољопривредног земљишта 

1. < 100  m;
2. 100 - 300 m;
3. 300 - 500 m;
4. 500 - 1000 m;
5. > 1000 m.

31.  Удаљеност од магистралног далековода, гасовода, нафтовода, цевовода за 
транспорт воде за пиће
1. до 100 m,
2. 100 - 200 m,
3. 200 - 300 m,
4. 300 - 500 m,
5. 500 m.

32. Могућност фазне градње и проширења
1. не постоји могућност етапне изградње ни проширења,
2. постоји ограничена могућност етапне изградње, али не и проширења,
3. постоји могућност етапне изградње, али не и проширења,
4. постоји могућност етапне изградње и ограниченог проширења,
5. постоји могућност етапне изградње и неограниченог проширења.

Критеријуми су представљени по принципу елиминационих критеријума. Тачније, 
за критеријуме се не даје детаљно упутство за оцењивање, осим за елиминационе 
критеријуме који дефинишу услове које потенцијална локација МОРА испунити за 
лоцирање депоније комуналног отпада. 

6.2.  Примена вишекритеријумске евалуације у избору локације депоније

Одређивање потенцијалне микролокације за регионалну депонију Колубарског 
региона спроведено је вишекритеријумском анализом и евалуацијом. Одабрани 
критеријуми вредновани су оценом од 1 до 5 за сваку потенцијалну локацију. 

Истовремено, зависно од значаја за вредновање квалитета локалитета, критеријуми 
су сврстани у 3 тежинске категорије (ТК). Свака ТК има своју специфичну вредност 
– пондер који се множи са оценом припадајућег критеријума. На тај начин се 
добија коначна оцена за сваки појединачни критеријум. Специфичне вредности по 
тежинским категоријама су:
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 • ТК1 = 1
 • ТК2 = 1,5
 • ТК3 = 3 

Између тежинских категорија важи однос: Ки+1 = Ки/1,5 

ТК 3 ТК 2 ТК 1
1.  Хидрогеолошке 

карактеристике
9.  Инжењерско-геолошке 

карактеристике
21.  Власнички односи над земљиштем

2. Подземне воде
10.  Садашње коришћење 

земљишта
22. Падавине

3.  Удаљеност од граница 
зона санитарне заштите 
водоизворишта

11.  Удаљеност од захватних 
објеката за индивидуално 
снабдевање водом

23. Температура ваздуха

4. Геолошко-тектонске  
карактеристике

12. Предеоне карактеристике 24.Ваздушна струјања 

5. Растојања до најближих 
насеља концентрисане 
изградње или до стамбених 
зона градских насеља

13. Линијско растојање од 
важних саобраћајница и 
осталих саобраћајница и 
жељезничких пруга

25. Растојање до  појединачних  објеката 
који нису у саставу насеља

6. Рељефне карактеристике  
терена  за одлагање отпада

14. Растојање до сакралних 
објеката, споменика 
културе или заштићеног 
природног добра

26.Заклоњеност локације

7. Расположиви простор за 
одлагање отпада и пратеће 
садржаје

15.Сеизмичност
27. Приступни пут - реконструкција  или 

изградња новог пута

8. Прихватљивост локације
16. Постојећа инфраструктура 

-опремљеност шире 
локације инфраструктуром 

28. Обезбеђење локалитета електричном 
енергијом преко дистрибутивне мреже

17. Удаљеност од површинских  
водотока

29. Снабдевање водом на локалитету

18.Уређење терена 30. Растојање до пољопривредног земишта

19. Земљиште за санитарно 
засипање депонованог 
отпада - удаљеност 
позајмишта

31. Удаљеност од магистралног далековода, 
нафтовода, цевовода за транспорт воде 

20. Положај локације у Региону32. Могућност фазне градње и проширења

Табела 6.1. Груписање критеријума према тежинским категоријама (ТК)
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Критеријуми ТК Каленић
Богдано-
вица

Царић

1. Хидрогеолошке карактеристике ТК 3 12 9 9

2.Подземне воде ТК 3 15 6 12

3. Удаљеност од граница зона санитарне заштите водоизворишта ТК 3 12 15 15

4. Геолошко-тектонске  карактеристике ТК 3 12 9 9
5. Растојања до најближих насеља  концентрисане изградње 
или до  стамбених зона градских насеља ТК 3 12 3 12

6. Рељефне карактеристике терена  за одлагање отпада ТК 3 15 15 12

7. Расположиви простор за одлагање  отпада и пратеће садржаје ТК 3 15 3 6

8.Прихватљивост локације ТК 3 15 6 6

9.Инжењерско-геолошке карактеристике ТК 2 3 3 3

10.Садашње коришћење земљишта ТК 2 7.5 7.5 1.5

11. Удаљеност од захватних објеката за индивидуално 
снабдевање водом ТК 2 7.5 7.5 7.5

12.Предеоне карактеристике ТК 2 7.5 4.5 1.5
13. Линијско растојање од важних саобраћајница и 

железничких пруга ТК 2 7.5 1.5 7.5

14. Растојање до сакралних објеката, споменика културе или 
заштићеног природног добра ТК 2 7.5 7.5 7.5

15.Сеизмичност МCS ТК 2 3 3 3
16. Постојећа инфраструктура –оремљеност шире локације 

инфраструктуром ТК 2 7.5 3 1.5

17.Удаљеност од површинских  водотока ТК 2 6 1.5 7.5

18.Уређење терена ТК 2 4.5 4.5 4.5

19. Земљиште за засипање депонованог отпада - удаљеност 
позајмишта ТК 2 7.5 3 1.5

20.Положај локације у Региону ТК 2 7.5 6 3

21.Власнички односи над земљиштем ТК 1 5 4 1

22.Падавине ТК 1 3 3 3

23.Температура ваздуха ТК 1 2 2 2

24. Ваздушна струјања ТК 1 4 4 3

25. Растојање до појединачних  објеката  који нису у саставу насеља ТК 1 3 2 1

26. Заклоњеност локације ТК 1 5 3 4

27. Приступни пут - реконструкција  или  изградња новог пута ТК 1 3 3 1

28. Обезбеђење локалитета електричном  енергијом преко 
дистрибутивне мреже ТК 1 3 3 2

29.Снабдевање водом на локалитету ТК 1 4 3 1

30. Растојање до пољопривредног земљишта ТК 1 5 4 1
31. Удаљеност од магистралног далековода,  нафтовода, 

цевовода за транспорт воде за пиће ТК 1 5 2 5

32. Могућност фазне градње и проширења ТК 1 5 3 2

Укупан збир оцена појединачних критеријума 231.5 154.5 154

Табела 6.2.  Вредновање потенцијалних локација према одабраним критеријумима
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Из табеле 6.2. се види да је после оцењивања као најповољнија локација издвојена 
локација Каленић. Друге две локације (Богдановица и Царић) су далеко лошије 
оцењене у односу на локацију Каленић. Најзначајније предности локације Каленић:

 •  предложена локација задовољава све важне критеријуме за избор локације 
дефинисане Правилником о критеријумима за одређивање локације депонија 
отпадних материја;

 •  у окружењу постоји инфраструктура неопходна за нормално функционисање 
депоније и рециклажног центра, тако да је уз релативно мала улагања могуће 
прикључење планираних објеката на главне саобраћајнице; 

 •  на самом локалитету постоје потребне количине откривке за формирање, 
затварање и рекултивацију депоније;

 •  на самом локалитету постоји рударска механизација која би могла бити 
искоришћена за релативни брзо и лако уређење простора за депонију;

 •  простор предвиђен за тело депоније налази се поред земљишта погодног за 
лоцирање рециклажног центра и пратећих објеката депоније;

 •  ниво подземне воде, према постојећем стању рударских радова и дуги низ 
година док буде трајала експлоатација угља, налазиће се дубоко испод дна 
депоније. Када се успостави природно стање подземних вода после завршетка 
експлоатације угља (за око 50 година), депонија на овој локацији неће бити 
активна (активни период траје до 30 година);

 •  у односу на затечено стање животне средине, ова локација би имала најмање 
негативне ефекте на опште стање животне средине;

 •  с обзиром да на овој локацији постоји могућност да тело депоније има већу 
дубину (и преко 20 метара) заузеће се мања површина за потребне објекте – 
видети графичке прилоге Студије;

 •  постоји могућност коришћења депоније за период дужи од 20 година, што би 
било рационално с обзиром да ће се на локацији градити рециклажни центар 
који је додатна инвестиција и који ће се вишеструко исплатити уколико се буде 
користио у дужем временском периоду на локацији уз депонију;

 •  предеоне карактеристике локације су већ врло лоше, па планирани објекти неће 
имати значајнији негативан утицај на амбијенталне вредности ширег подручја;

 •  регулисани су власнички односи над земљиштем (власништво ЕПС-а).
Међутим, у случајевима када је бодовна разлика међу потенцијалним локацијама 
на крају процеса вредновања изразито мала, веома је тешко донети коначну 
одлуку о томе која локација је најповољнија. У том случају неопходно је “допунско” 
вредновање које подразумева вредновање потенцијалних локација по различитим 
сценаријима. Тада се одабрани критеријуми за извор локације групишу у основне 
групе, а у “допунском” вредновању се у сваком појединачном сценарију фаворизују 
критеријуми једне основне групе. 

Сценарија има онолико, колико и основних група, плус један за сценарио по коме се 
свака група основних критеријума вреднује једнако (за последњи сценарио преузимају 
се подаци из основног вредновања или се критеријуми множе истом тежинском 
вредношћу). На тај начин се доносиоцима одлука даје могућност да се на основу 
политике определе за једну од опција и на тај начин одаберу најповољнију локацију.
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Приликом избора локације регионалне депоније за Колубарски регион због 
евидентних предности изабране локације у Каленићу није било потребно 
приступити “допунском” вредновању. 

У случају да су резултати на крају вредновања били изједначени за све потенцијалне 
локације, “допунско” вредновање било би спроведено на начин који је описан у наставку.

Одабрани критеријуми за допунско вредновање су сврстани у три основне групе:
1. ЕКОЛОШКИ,
2. ПРОСТОРНИ,
3. СОЦИО-ЕКОНОМСКИ.

Оцене сваког појединачног критеријума из основног вредновања затим би се 
множиле тежинским вредностима за групе критеријума по различитим сценаријима 
(табела 6.4). 

Тежинске вредности у овом случају су фактички процентуалне вредности чији збир 
износи 100%.

Табела 6.3. Сврставање одабраних критеријума у основне групе критеријума
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Након множења вредности критеријума из основног вредновања са тежинским 
критеријумима по различитим сценаријима и њиховим простим збиром за сваку 
кандидовану локацију, добија се поредак потенцијалних локација по различитим 
сценаријима (табела 6.5).

Применом вишекритеријумске евалуације по различитим сценаријима, доносиоци 
одлука имају на располагању више опција и различите аргументе за избор једне од 
понуђених локација као најповољније. Примена различитих сценарија засновано 
је на PROMETHEE методи (Brans, Vincke, 1984).

И у овом случају локација Каленић је у сва четири сценарија показала најбоље 
вредности, али се види да се редослед остале две локације разликује у зависности 
од сценарија. Локација Царић је боље вреднована у случају сценарија 2, док је 
локација Богдановица боље вреднована у остала три сценарија. 

6.3.  Вишекритеријумска анализа и евалуација применом ГИС алата

Приликом одређивања локације за депоновање комуналног отпада у Колубарском 
региону за управљање отпадом примењени су ГИС алати приликом издвајања 
елиминационих подручја. Елиминациона подручја издвојена су на основу 
дефинисаних елиминационих критеријума. Сваки од елиминационих критеријума 
представљен је графички (картографски), а ГИС технологијом одређено је 
припадајуће подручје. Преклапањем карата појединачних елиминационих 
критеријума из двојена су негативна подручја која у даљем поступку избора 
локације за депоновање отпада није потребно анализирати. Негативна подручја 
приказана су на синтезној карти (слика 6.6).

Табела 6.4.  Тежинске вредности за основне групе критеријума по различитим сценаријима

Табела 6.5. Поредак потенцијалних локација по различитим сценаријима
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На слици 6.6. приказана је структура намене површина у Колубарском региону базирана 
на систему CORINE (Coordinati on of informati on on the Environment). CORINE програм 
представља европску информациону базу као подршку политици одрживог развоја 
Европске уније. База садржи податке о: урбаним подручјима, приносима, ливадам, 
шумама и природној вегетацији, водама и другим динамичким процесима у животној 
средини. Сви наведени подаци приказани су картографски што омогућује једноставнију 
анализу предметног подручја. CORINE програм започет је 1984. године. Програм 
је у почетку развијан и тестиран на 10 региона Европске уније са демонстрацијом 
изводљивости приступа. Сателитски снимци на којима је базирана информациона база 
CORINE допуњавана је геометријски и радиометријски и са обиљем података који су у 
номенклатури CORINE сврстани у три нивоа са 44 одговарајуће приказаних просторних 
одлика и података (класа). Након позитивних резултата који је Програм остварио, он је 
од стране Европске агенције за животну средину (European Environment Agency) утврђен 
у Копенхагену 1994. године. Од тада почиње период пуне афирмације CORINE који се 
огледа у укључивању све већег броја европских земаља које су уз помоћ овог Програма 
у могућности да ефикасније спроводе политику заштите животне средине и одрживог 
развоја и врше анализе за различите потребе и стратегије развоја (Cornaert M., 2004.). 
Данас су у овај Програм укључене 64 европске државе под окриљем CORINE Land Cover 
2000, са јасно дефинисаном и синхронизованом методологијом прибављања, обраде 
и приказивања података које су функцији израде планова управљања животном 
средином (CORINE Land Cover, 2000.).

Приликом израде Студије о избору микролокације регионалне депоније са рециклажним 
центром за Колубарски регион, информациона база CORINE није била доступна за Србију, а 
самим тим ни за Колубарски регион. Међутим, након што су информације о животној средини 
из програма CORINE постали доступни за кориснике у Србији, сви резултати из елиминационе 
фазе ибора локације у наведеној Студији су проверени и, што је најважније, потврђени. 
Коришћењем програма CORINE по основу дефинисаних елиминационих критеријума за 
Колубарски регион, било је знатно олакшано и убрзано издвајање “негативних” подручја. 
Информациона база CORINE у великој мери задовољава потребе елиминационе фазе у 
избору локације за депоновање отпада и у овој фази је треба максимално користити.

Слика 6.6.  Анализа структуре намене површина базирана на информационом систему CORINE
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На синтезној карти (слика 6.7) која је последња фаза у поступку елиминације 
“негативних” подручја, црвеном бојом су означена подручја која не иаспуњавају 
основне услове у односу на постављене елиминационе критеријуме. То су 
углавном коридори дуж водотокова, саобраћајница првог реда, удаљеност од 
насеља, подручја са надморским висинама преко 300 метара, изворишта вода за 
водоснабдевање, итд. Ради се, дакле, о просторно-елиминационим критеријума 
који су представљени минимално потребним удаљеностима будуће локације за 
депоновање отпада у односу на њих. 

Могуће је у фази елиминације користити још неке елиминационе критеријуме, као 
на пример централни положај депоније у односу на регион. То подразумева да 
је због економичности система управљања отпадом, односно због транспортних 
трошкова, потребно будућу депонију позиционирати у радијусу од 20 или 30 km у 
односу на централну тачку у региону. Међутим, у том случају се може искључити 
велики број подручја која по својим карактеристикама заслужују даљу анализу, 
а питање централног позиционирања депоније се може превазићи добром 

Слика 6.7. Карта погодности/елиминациона
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организацијом мреже трансфер станица у региону. У том контексту је важно истаћи 
да није потребно уводити велики број елиминационих критеријума већ је избор 
елиминационих критеријума потребно ограничити на најрелевантније, као на 
примеру Колубарског региона.

Након спроведених консултација са релевантним субјектима и прелиминарне 
анализе подручја која нису елиминасана у првој фази процеса избора локације за 
депоновање отпада, издвојене су три локације које су укључене у процес детаљне 
анализе и вишекритеријумске евалуације. 

Допринос примене ГИС алата у овој фази избора локације за одлагање отпада било 
је коришћење информационе базе у ГИС-у уз помоћ које је процес вредновања 
по 32 задата критеријума био значајно убрзан. Након што је локација Каленић 
најповољније оцењена и издвојена као најприхватљивија, завршава се процес 
избора локације. То међутим не представља и завршетак примене ГИС алата. 
Њихова даља улога огледа се у примени јединственог информационог система 
за управљање отпадом који обједињује податке о депонији, трансфер станицама, 
продукцији отпада, токовима отпада и другим подацима који су важни за ефикасно 
управљање отпадом. У том смислу ГИС алати представљају информациону подршку 
у функционисању система управљања отпадом. Једноставним кликом курсора на 
локацију депоније (слика 5.8.), добијају се све потребне информације о процесима 
на самој депонији, субјектима процеса управљања, анализи токова отпада, 
структуре и дистрибуције итд. Систем омогућава квалитетно и брзо управљање 
отпадом, мониторинг, ажурирање података о отпаду и најбољу могућу подлогу за 
планирње стратегије управљања отпадом на регионалном нивоу.

Слика 6.8. Могући изглед ГИС заснованог система за управљање отпадом
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6.4.  Утврђивање локације депоније кроз планску и пројектну документацију–
веза планирања простора и управљања отпадом

6.4.1.  Однос просторних планова и планова управљања отпадом

“План је сложен динамички систем који је смишљен у облику контролирајуће структуре 
догађаја (акција), чија је функција да у свом окружењу, које је други динамички систем, изазове 
такве организоване промене које се према вредносним опредељењима тог момента сматрају 
прогресом” (Перишић Д. 1985.). Овoj дефиницији би требало додати и појам “одрживог 
развоја” као стратегије на чијим начелима би требало да се базира свако планирање данас. 
Дефиниција се односи на просторни план - планирање, али се свакако може односити и на 
секторске планове какви су планови управљања комуналним отпадом, при чему посебно, 
поред економског и социјалног, треба истаћи еколошки аспект одрживог развоја.

Просторно планирање и уређење простора регулисано је у Србији Законом о планирању и 
изградњи (Службени гласник Републике Србије, број 72/09). Овим законом се према члану 1. 
уређују услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта 
и изградња објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски 
надзор; друга питања од значаја за уређење простора, уређивање и коришћење грађевинског 
земљишта и за изградњу објеката. Истиче се да се намена, организација и уређење простора 
и насеља утврђују просторним и урбанистичким плановима, а затим је дат приказ просторних, 
односно урбанистичких планова. Такође се истиче да просторни и урбанистички планови 
морају бити у складу са Просторним планом Републике Србије као основним стратешким 
развојним документом Републике. Поред тога, планови ужих просторних целина морају 
бити у складу са плановима ширих просторних целина. Систем просторног планирања, 
према Закону о планирању и изградњи, остварује се израдом, доношењем и спровођењем 
планских докумената по нивоима. 

Слика 6.9. Хијерархија просторних планова (према Закону о планирању и изградњи)
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Проблематика управљања отпадом се у Закону о планирању и изградњи нигде 
експлицитно не спомиње, мада се у члану 9. наводи да “Сви плански документи 
садрже обавезне мере заштите животне средине прописане проценом утицаја на 
животну средину, односно утврђене мере заштите од стране надлежног органа, у 
складу са посебним законима”.

Планирање и уређење простора материју животне средине третира као обавезни 
сегмент у планским актима и то се односи на све нивое планова. Због тога су 
просторно планирање и просторни планови један од кључних и незаобилазних 
инструмената у систему управљања животном средином. У оквиру проблематике 
заштите животне средине у плановима се третира и проблематика “управљања“ 
(поступања) с комуналним отпадом. Међутим, овој проблематици се у оквиру 
просторног планирања не посвећује довољна пажња. Проблематика управљања 
отпадом обрађује се у просторним и урбанистичким плановима у оквиру Заштите 
животне средине или уређењa комуналних објеката и површина. Поред тога, у 
овом делу планског документа обрађују се и друга комунална питања (гробља, 
пијаце и др.). Проблеми у вези са управљањем отпадом не решавају се системски 
и суштински, већ се проблем третира у оквиру постојећe праксе поступања 
с отпадом. Овакав приступ је неприхватљив и није у складу са савременим 
искуствима и тенденцијама. Питање поступања с отпадом један је од приоритета 
у области заштите животне средине у Србији. Национална стратегија управљања 
отпадом Републике Србије усвојена 2003. године предвиђа формирање региона 
за управљање отпадом. Са аспекта планирања простора, овај сегмент Националне 
стратегије је веома значајан. Поред тога, Закон о управљању отпадом,  предвиђа 
израду Регионалних и Локалних (општинских) планова управљања отпадом. С 
обзиром да се систем управљања отпадом реализује у простору, а да се простор 
уређује просторним и урбанистичким плановима и пројектима, неопходно је ова 
два процеса ускладити, а решења из планова управљања отпадом интегрисати 
у просторне и урбанистичке планове. Ово се посебно односи на лоцирање 
регионалних депонија које представљају основ регионалног система управљања 
отпадом. Њихово лоцирање, као и лоцирање других објеката који су у функцији 
система управљања отпадом, није могуће уколико не постоји плански основ3 за то. 
Имајући у виду да је у Србији реч о почетним корацима у области успостављања 
регионалних система за управљање отпадом, а да је Закон о управљању отпадом 
који намеће обавезу израде планова управљања отпадом тек недавно ступио на 
снагу, још увек није дошло до усклађивања законске регулативе која третира ове 
две области. Ипак је неопходно створити плански основ за реализацију објеката 
система управљања отпадом. Како је овај проблем превазиђен у Колубарском 
региону приказано је у наставку.

6.4.2. Утврђивање локације регионалне депоније за Колубарски регион

Послови у вези са успостављањем система управљања отпадом који су урађени у 
Колубарском региону до сада нису на систематски начин рађени у Србији. Студија 
за избор микролокације потпуно нове регионалне депоније (а не проширење 
неке већ постојеће градске/општинске депоније), на локацији која до сада није 
3 Плански основ у овом контексту подразумева Извод из урбанистичког плана или акт о урбанистичким ус-
ловима који садрже услове и податке неопходне за израду пројектне документације за изградњу објеката. 
Начин издавања, садржај и процедуру издавања ових докумената прописује Закон о планирању и изградњи.
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коришћена у ту сврху је новина код нас. Регионални план управљања комуналним 
отпадом са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину су такође 
први документи ове врсте који су урађени у Србији. Израда ових докумената 
представљала је с једне стране врхунски професионални изазов и задовољство, а 
с друге стране сложен проблем који је требало решити да би се дефинисао модел 
усклађивања свих нивоа планске документације и створио предуслов за реализацију 
првог регионалног система за управљање комуналним отпадом у Србији. Преглед 
страних искустава и литературе је допринео дефинисању модела, али страна 
искуства није било могуће једноставно “пресликати”, већ су она примењена у 
складу са локалним и регионалним специфичностима. Начин третирања проблема 
управљања отпадом у Србији и постојећа законска регулатива која обавезује, били 
су само мали део потешкоћа. Зато су проблеми решавани у ходу, уз консултације 
са релевантним институцијама, пре свих из области просторног планирања. Као 
резултат тог процеса, дефинисан је модел који може бити користан прилог у пракси 
успостављања регионалних система управљања комуналним отпадом у Србији уз 
одговарајуће инкорпорирање у просторне и урбанистичке планове и пројекте.

Слика 6.10.  Модел усклађивања планских докумената у циљу успостављања регионалног 
система управљања отпадом у Колубарском региону
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Модел4 на слици 6.10. проверен је и доказан у пракси скоро до самог краја. У 
тренутку израде дисертације, поступак није доведен до самог краја, али је у високом 
степену извесно да ће бити изведен на начин како је приказано на слици 6.10.

Плански основ за лоцирање регионалне депоније, као што је раније речено, су 
Региoнални просторни план Колубарског округа погођеног земљотресом (Сл. гласник 
РС, бр. 70/2002) и Регионални просторни план административног подручја Београда 
(Сл. гласник града Београда, број 27/03). У оба регионална просторна плана је 
идентификована приближно иста макролокација регионалне депоније за општине 
које се налазе у саставу Колубарског региона. Студијом избора микролокације 
регионалне депоније, као најповољнија је изабрана управо локација у оквиру 
плански предложене макролокације. Након прихватања локације од стране општина 
учесница, потребно је било послове усмерити на два паралелна процеса:

 • израду стратешких докумената управљања отпадом и 
 •  обезбеђивање одговарајуће урбанистичке и пројектне документације за 
изградњу објеката система управљања отпадом.

Стратешки документи односе се на израду Регионалних планова управљања 
отпадом и његову разраду на нивоу локалних–општинских планова управљања 
отпадом. Основ за успостављање регионалног концепта управљања комуналним 
отпадом у Колубарском региону своју окосницу има у Националној стратегији 
управљања отпадом Републике Србије. Овим документом дефинишу се циљеви, 
принципи и опције управљања отпадом, стратешки правци и приоритетне 
активности на њиховој имплементацији, законодавно-правним активностима и 
институционалном јачању одрживог система управљања отпадом. На бази тога 
су дефинисана основна планска и концепцијска решења у Регионалном плану. 
Локација регионалне депоније представљала је најважније планско решења на 
основу којег су се дефинисала остала планска решења и њихова организација у 
простору (мрежа трансфер станица, број и распоред рециклажних дворишта и сл.). 
За Регионални план урађена је стратешка процена утицаја на животну средину у 
складу са чланом 5. Закона о стратешкој процени утицаја. Разрада Регионалног 
плана и избор микролокација за трансфер станице и рециклажна дворишта је на 
нивоу општинских планова управљања отпадом.

С обзиром да је Студија за избор микролокације депоније прецизније определила 
најповољнију локацију, било је неопходно интегрисати ово решење у одговарајући 
просторни и урбанистички план и тако створити плански основ и могућност даље 
реализације планског решења. Имајући у виду да локација није била покривена 
планским документом на основу којег је било могуће издати акт о урбанистичким 
условима или извод из плана (није постојао Просторни план општине Уб), проблем 
је решен тако што је локација депоније интегрисана у План генералне регулације 
подручја ТЕ “Колубара Б“ (“Сл. гласник општине УБ“, број 1/2007, “Сл. гласник града 
Београда“, број 29/2006, “Сл. гласник град Београда“, број 1-56/2007, “Сл.Гласник 

4 Због недостатка средстава, Претходна студија оправданости регионалног система неће бити реали-
зована у овом моделу. Њен допринос би се, између осталог, огледао у оцени оправданости броја и распо-
реда трансфер станица у Региону. Мада то није мали допринос, велика вероватноћа је да тај документ 
не би донео никакве промене у основној концепцији броја и распореда трансфер станице у Региону с об-
зиром да се приликом израде Плана водило рачуна о свим релевантним критеријумима за одабир броја и 
распореда мреже трансфер станица. Без обзира на све, препорука је да Претходна студија оправданос-
ти буде неизоставни део Модела.
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општине Лајковац“, број 6/2006.) који је у том тренутку био у фази израде. У 
овом урбанистичком плану је посебна пажња посвећена регионалном центру 
за управљање отпадом. Непосредни просторни обухват “Регионални центар за 
управљање отпадом - Каленић“ - Означен је као просторна целина 4. Просторна 
целина “Регионална депонија комуналног чврстог отпада“ је лоцирана у средишњем 
делу подручја ТЕ “Колубара Б“, између копова “Тамнава Исток“ и “Тамнава Запад“ 
на подручју копа “Тамнава Запад“, између монтажног плаца, извозне траке угља 
СУП-1 и Депоније пепела, шљаке и гипса (Просторна целина 2). Комплекс обухвата, 
са припадајућим саобраћајним коридором, и заштитним појасом површину од 
68,55ha, односно cca 70,55 ha са саобраћајним прикључком на постојећи локални 
пут. У оквиру плана је разрађено основно коцепцијско решење Регионалног центра. 
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Регионални центар за управљање комуналним отпадом је ограђена просторна 
целина унутар које се налазе:

 •  простор за одлагање отпада са саобраћајним, манипулативно-радним и 
зеленим заштитним површинама, 

 •  простор за изградњу рециклажног центра са сепарацијом отпада,   механичко- 
биолошком обрадом отпада и компостирањем и

 •  простор за изградњу пратећих објеката (манипулативно-опслужни плато са 
објектима магацина, радионица, управе, портирнице и лабораторија за основне 
контролне анализе). 

Појединачне површине су оквирне и биће прецизно дефинисане кроз израду 
идејних решења у оквиру Урбанистичког пројекта.

Локација Регионалног центра за управљање отпадом интегрисана је и у Просторни 
план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена који је такође био 
у фази израде. За тај план је урађена и стратешка процена утицаја на животну 
средину која је с посебном пажњом анализирала локацију Регионалног центра за 

Табела 6.6.  Биланс површина Регионалног центра за управљање отпадом према                            
Плану генералне регулације подручја ТЕ “Колубара Б“
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управљање отпадом. Локација је оцењена као повољна са аспекта заштите животне 
средине. У ширем контексту оцењена је као веома значајна за заштиту животне 
средине читавог Региона.

Иако се налази ван територије општине Ваљево, осврт на Регионални план 
управљања отпадом и локацију регионалне депоније дат је и у Просторном плану 
општине Ваљево. С обзиром да ће се регионални концепт управљања отпадом 
примењивати на подручју општине Ваљево. Ово приказује пример како се ова 
проблематика интегрише у просторни план. 

Након утврђивања локације Регионалног центра за управљање отпадом израдом 
наведених планских докумената, приступило се изради пројектне документације. 
Први корак је била израда Урбанистичког пројекта са идејним решењима објеката 
Регионалног центра и Студије о процени утицаја на животну средину. У тренутку 
израде дисертације наведени документи били су у завршној фази израде. 

Након тога се приступа изради Студије оправданости која садржи и Идејни пројекат 
(члан 101. Закона о планирању и изградњи). Уколико Студија оправданости не 
покаже другачије, приступа се изради Главних пројеката за све објекте система 
управљања отпадом. Ту се мисли и на трансфер станице и рециклажна дворишта за 
које је, паралелно са израдом урбанистичко-техничке документације за регионални 
центар, потребно у оквиру општинских планова управљања отпадом дефинисати 
микролокације, а затим створити плански основ за реализацију објеката. Поступак је 
исти као и за регионални центар управљања отпадом.

Након израде Главних пројеката приступа се изградњи. У целом процесу битно је да 
припрема техничке документације за све објекте регионалног система и изградња 
објеката теку паралелно. У тренутку када Регионална депонија буде изграђена, 
систем мора бити успостављен. То значи да мора бити изграђен рециклажни центар, 
мрежа трансфер станица и рециклажних дворишта, приступни и други путеви итд.

Иако је примена Модела (слика 6.10.) реална опција у формирању свих будућих 
региона за управљање отпадом у Србији, у пракси се може наићи на две ситуације:

 •  постоји плански основ за успостављање система управљања отпадом; 
разрада просторног плана кроз секторски план управљања отпадом, односно 
одговарајући урбанистички план;

 •  не постоји плански основ за успостављање система управљања отпадом; 
уградња најважнијих планских решења из плана управљања отпадом у 
одговарајући просторни или урбанистички план

С обзиром да се управљању отпадом у просторним плановима не посвећује пажња 
какву ова проблематика заслужује, прва ситуација је у Србији данас у пракси мање 
вероватна, али не и немогућа. Позитиван пример је управо Колубарски регион 
за који су смернице за управљање отпадом дате у Регионалном просторном 
плану Колубарског округа погођеног земљотресом и Регионалном просторном 
плану административног подручја Београда. У Програму примене Регионалног 
просторног плана Колубарског округа5 дефинисане су детаљније смернице 
за успостављање регионалног система управљања отпадом и предвиђена је 
5 Програм примене Регионалног просторног плана Колубарског округа урађен је као део 
разраде Регионалног просторног плана, при чему су посебно обрађени приоритети развоја и 
институционално-организациони модел примене плана (ИАУС, 2005. године).
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разрада планских решења на нивоу секторских планова. У том контексту се 
може сматрати да постоји веза између просторног планирања и планирања 
управљања отпадом. Конкретизација ове везе је на нижем хијерархијском нивоу 
планирања. Ту се утврђује плански основ за лоцирање објеката који су у функцији 
система управљања отпадом (Модел усклађивања, слика 6.10). Иако је веза 
између просторног планирања и планирања управљања отпадом успостављена 
у Колубарском региону, може се констатовати ди је ниво обраде проблематике 
управљања отпадом у појединим планским документима на незадовољавајућем 
нивоу. Проблематика управљања отпадом би требало да у оквиру садржине 
просторног плана буде третирана посебно, а основ за то да буде заснован на 
законским инструментима из области просторног планирања.

Ситуација када не постоји плански основ за успостављање система управљања 
отпадом је случај који је вероватнији у Србији. У том случају се прво израђују 
планови управљања отпадом, а њихова решења се затим уграђују у постојеће 
просторне и урбанистичке планове (измене и допуне планова), или у планове 
који ће се радити у перспективи.

Пожељна ситуација је када се просторни планови и планови управљања отпадом 
раде паралелно, уз апсолутну синхронизацију, допуњавање и интеграцију 
планских решења. На тај начин се избегава стварање конфликата у простору и 
овој варијанти треба тежити у будућности.

7.  РЕГИОНАЛНИ ПЛАН И ПОТРЕБНЕ МЕРЕ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА  
УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ У КОЛУБАРСКОМ РЕГИОНУ

Након израде Студије о избору микролокације регионалне депоније и њеног 
прихватања од стране једанаест општина Колубарског региона, приступило се изради 
Регионалног плана управљања отпадом који за циљ има успостављање регионалног 
система управљања са свим својим физичким и организационим елементима.

План управљања комуналним отпадом има за задатак успостављање одрживог 
управљања комуналним отпадом. Обухвата начине решавања низа задатака и даје 
детаљне активности које заинтересоване стране треба да предузму да би се на локалном 
нивоу достигла визија и циљеви који су постављени у Националној стратегији управљања 
отпадом. 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.

Основни циљ плана управљања комуналним отпадом је да се минимизира 
негативан утицај отпада на животну средину и да се побољша ефикасност 
коришћења ресурса на територији општине. Кључни циљ плана управљања 
отпадом је да допринесе одрживом развоју Региона кроз успостављање и развој 
система управљања отпадом који ће контролисати настајање отпада, смањити 
утицај продукције отпада на животну средину, побољшати ефикасност ресурса, 
омогућити правилан ток отпада до његовог коначног одлагања на регионалну 
депонију, стимулисати инвестирање и максимизирати економске могућности 



II Планирање управљања комуналним отпадом у Колубарском региону

које настају из отпада. Овај циљ подразумева и реализацију неких специфичних 
циљева, од којих су најзначајнији:

 •  обезбедити да се систем управљања отпадом развије у складу са 
најприхватљивијим опцијама за животну средину;

 •  развити принципе и план активности управљања отпадом у средњорочном 
периоду и дугорочно достићи законске захтеве и циљеве Националне 
стратегије управљања отпадом у Србији;

 •  обезбедити довољно флексибилности у планским решењима за инкорпорирање 
побољшане технологије за третман отпада због осигурања оптималног коришћења;

 •  подизање јавне свести за будуће изазове у спровођењу општинског плана за 
управљање отпадом и промовисање активног учешћа свих заинтересованих 
страна у циљу задовољења циљева.

Реализација наведених циљева мора бити заснована на темељима политике 
управљања отпадом ЕУ. Темељи политике управљања отпадом у ЕУ садржани су у 
Резолуцији Већа Европе о тематској стратегији управљања отпадом која се заснива 
на Оквирној директиви о отпаду (75/442/ЕЕC), новој Директиви о отпаду 2008/98/
ЕC и осталим прописима о управљању отпадом у ЕУ. 

Утврђено је пет основних начела у управљању отпадом које се морају интегрисати 
у планове управљања отпадом: хијерархија управљања отпадом, самодовољност 
постројења за одлагање, најбоље доступне технике, близина одлагања отпада и 
одговорност произвођача. Уз наведена, настоје се остварити и следећа начела:

 • Заједничка дефиниција отпада у свим државама чланицама
Дефиниција отпада из члана 1а. Оквирне директиве о отпаду обвезна је за све 
државе чланице и примењује се на сав отпад без обзира да је ли он намењен 
одлагању или поновном искоришћењу. Уз то, Листа отпада из Европског каталога 
отпада пружа заједничку терминологију за различите врсте отпада.

 • Подстицање чистије производње и коришћења чистих производа
Подстицање развоја, чистије производње и потрошње чистих производа омогућује 
смањивање утицаја производа на животну средину током њиховог века трајања 
што се може постићи побољшаним коришћењем ресурса, смањивањем емисија из 
производње и управљања отпадом.

 • Подстицање коришћења економских инструмената
Циљ овог приступа је утицати на заштиту животне средине тржишним механизмима: 
накнаде за стварање отпада, промет отпадом и његово одлагање; дозволе за 
емисије код производње отпада, сертификати за рециклажу итд.

 • Регулисање промета отпада
Потребно је прописати систем контроле и надзора над прекограничним прометом 
отпада уз обавезу држава чланица ЕУ да успоставе национални систем за надзор 
и контролу, како би се осигурао високи степен заштите животне средине и људског 
здравља и осигурало спровођење начела о управљању отпадом прописаних 
Директивом о отпаду 75/442/ЕЕC, односно 2008/98/ЕC.

 • Заштита животне средине и унутрашње тржиште
Законодавством о животној средини настоји се успоставити равнотежа између потребе 
за високим степеном заштите животне средине и потребе за одговарајућом прописима 
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како би се осигурало функционисање унутрашњег тржишта. Законодавство које 
регулише ово питање има за циљ да осигура да се отпад одвози на најближе могуће 
подручје одлагања и да земље не извозе отпад. Уопште, Комисија настоји да отпад који 
се произведе унутар ЕУ и који се не може рециклирати или искористити за добијање 
енергије буде збринут унутар граница ЕУ.

Циљеви политике управљања отпадом ЕУ су:
 •  одвајање настајања отпада од раста економије и постизање значајног 
свеукупног смањења запремине насталог отпада,

 •  поновно увођење насталог отпада у економски циклус рециклирањем, 
компостирањем и др.

 • безбедно коначно одлагање отпада,
 • третман отпада што је више могуће близу места настајања.

У оквиру израде општинских планова, који представљају разраду планских решења 
из регионалног плана, за управљање комуналним отпадом и санирање постојећег 
стања потребно је:

 •  размотрити могућности продужетка рада постојећих депонија до изградње 
регионалне депоније;

 • санирати и рекултивисати постојећа сметлишта;
 •  увести систем организованог сакупљања и одлагања комуналног отпада у 
приградским насељима и селима;

 • увести принцип примарне сепарације отпада;
 •  извршити чишћење дивљих сметлишта ангажовањем шире друштвене заједнице;
 •  установити и разрадити пројекте сакупљања рециклабилног материјала;
 •  установити и разрадити пројекте коришћења биолошког отпада у енергетске сврхе;
 •  установити и разрадити пројекте издвајања опасног отпада из комуналног 
отпада и организовати његово сакупљање;

 •  интензивирати активности општина и релевантних институција на изради 
и доношењу неопходне документације ради примене мера и активности у 
области управљања комуналним отпадом. 

Имајући у виду анализу стања у Региону која је сажето приказана у поглављу 7. 
и све напред наведене чињенице, закључено је да је потребно интензивирање 
послова на успостављању система управљања отпадом и изградњу Регионалног 
центра за управљање отпадом и што брже реализовати пројекат изградње 
регионалне депоније. На тај начин се стварају предуслови за ефикасну заштиту 
основних чинилаца животне средине, заштиту здравља становника Региона и на 
остваривање профита од продаје и прераде рециклабилних материја из отпада. 
Омогућиће се смањење количине отпада који се коначно одлаже на депонију 
која ће при томе бити санитарно уређена и реализована у складу са принципима 
заштите животне средине. Поред тога, покривеност територије обухваћене 
системом управљања отпадом ће се значајно повећати чиме ће бити омогућено 
уклањање дивљих сметлишта из приградских насеља и села. У том контексту су 
паралелно текли послови на изради урбанистичке и пројектне документације 
за изградњу Регионалног центра за управљање отпадом и израда стратешких 
докуменат за успостављање интегралног система управљања отпадом. Након 
анализе стања у управљању отпадом, у Регионалном плану управљања отпадом 
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је извршена процена будућих количина отпада која преставља основни инпут за 
планска решења дефинисана Планом.

7.1. Процена будућих количина отпада

Процене продукције комуналног отпада засноване су на демографским подацима 
о попису становништва из 2002., специфичној производњи отпада и саставу отпада, 
као и следећим претпоставкама: 

 •  претпоставка годишњег прираштаја становништва темељи се на упоређивању 
података из пописа 1991. и пописа из 2002. године. Годишњи прираштај сталног 
становништва од -4,5 %о узет је као просек за Регион;

 •  економски развој може се описати помоћу бруто друштвеног производа (БДП). 
Предвиђа се годишњи просечни раст БДП-а од 5-7 % за Србију. С обзиром да 
је производња отпада повезана са одређеним степеном економског развитка, 
предвиђена повезаност је 50 %. То значи, пораст БДП-а од 6 % доводи до повећања 
производње отпада за 3%. Даље, повећање производње отпада односи се само 
на компоненте “потрошачког“ отпада (стакло, папир & картон, метал, пластику, 
текстил). “Органске“ и “остале“ фракције не би требало да буду у непосредној 
вези са кретањем БДП-а; 

 •  промене у потражњи  и природи потрошних добара, промене у методама за 
прераду и ефекти промена политике нису узети у обзир у овим проценама 
производње отпада. 

Процењена количина отпада који настаје за 11 општина је 330 тона на дан. Та 
количина се значајно разликује од количине сакупљеног и одложеног отпада, због 
неколико неформалних мера за смањење отпада које се предузимају пре сакупљања 
и одлагања отпада. Неформално смањење отпада укључује поновно искоришћење, 
дивље депоновање, сакупљање и спаљивање отпада на отвореном. Обим сакупљања 
је око 60%, што значи да се у Региону сакупља отпад од око 230.000 становника, у 
поређењу са 382.340 становника колико има Регион. Посебно треба истаћи да је у 
330 тона био урачунат и отпад који није комунални и који се у будуће неће моћи 
одлагати на санитарну депонију комуналног отпада. 

Дакле, на основу искустава других земаља сличног стандарда, процењује се да се 
дневно сакупља нешто више од 200 тона отпада, што чини 73.000 тона годишње. 
Узето је у обзир и рурално становништво које је слабије развијено у економском 
погледу, а са друге стране поновно искоришћава отпад у домаћинству (храњење 
домаћих животиња органским отпадом) је веома распрострањено. Утицај који 
настаје услед негативног прираштаја броја становника не може се компензовати 
ни повећањем БДП који се очекује. Очекује да ће се обухват сакупљања отпада 
проширити у наредном периоду (прва фаза од 5 година), али ће се део отпада 
рециклирати, односно поновно искористити (амбалажни отпад, грађевински отпад 
итд.), што у почетку неће довести до повећања количина отпада који се одлаже 
на депонију. Друга фаза у наредних 15 година подразумева укључивање руралних 
подручја у систем управљања отпадом и увођење процеса рециклаже. Процењена 
количина отпада у периоду од 20 година је укупно 1.718.000 тона. Уколико 
претпоставимо да ће се од ове количине отпада 30% рециклирати или поновно 
искористити, закључује се да преостали некористан и неупотребљив отпад за 
одлагање на депонију износи 1.202.600 тона. 
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Треба нагласити да могућност рециклирања представља један од значајнијих 
аспеката смањења отпада. Стога су у оквиру Плана дате главне мере које се предлажу 
за следећих 15 година како би се постигла одговарајућа стопа рециклирања, 
нарочито комуналног отпада. Органски отпад представља главну фракцију са око 
25 %, док папир и картон чине 15 %. Количина пластике је 7 %, стакла 4 % и метал 5 
%, остале фракције чине близу 30%. 

7.2. Институционалне промене

У циљу унапређења стања животне средине, потребно је усвојити и имплементирати 
одредбе и стандарде ЕУ. Почетни период треба да обухвати регулаторну реформу, 
односно развој стратешких докумената и инвестиционих планова на локалном 
нивоу, као и прописа који недостају. Потребно је усвајање локалних стратегија и 
планова у складу са националним стратешким документима, посебно Нацртом 
националног програма заштите животне средине. Посебно се мора обратити пажња 
на: јачање капацитета општинске администрације за успостављање интегрисаног 
система управљања отпадом и дијалог са индустријом и приватним сектором који 
ради у области управљања отпадом. 

7.3. Предлог организационе структуре система управљања отпадом

Постојећи систем не испуњава захтеве интегралног и одрживог управљања 
комуналним отпадом. Као последица постојеће ситуације, предложен је план за 
побољшање система, који се фокусира на следећим активностима: 

 • постепено ширење територије са које се сакупља отпад, 
 • изградња регионалне санитарне депоније,  
 • изградња трансфер станица,
 • изградња постројења за рециклирање (сепарацију) отпада,
 • изградња рециклажних дворишта,
 • изградња постројења за компостирање зеленог отпада, 
 • изградња постројења за рециклажу грађевинског отпада итд.

Предложено је да се предузеће за управљање отпадом оснује на основу 
постојећих општих законских аката које укључује и општине као заинтересоване 
субјекте. У циљу оснивања овог предузећа потребно је извршити преношење 
надлежности из постојећих општинских предузећа које су до сада вршила послове 
управљања отпадом. Регионално предузеће се бави комерцијално заснованим 
активностима. Повећање обухвата територије са које се организовано сакупља и 
транспортује отпад и укључивање мањих насеља је основни задатак. Проширење 
обухвата треба да буде реализовано сукцесивно, уз увођење система за одвојено 
сакупљање отпада. Системи за сакупљање комуналног отпада ће бити развијени у 
зависности од густине становништва, количине створеног отпада и планова развоја 
инфраструктуре. Напори локалне администрације треба да буду усмерени ка:  

 • обухватању свих насеља сакупљањем и транспортом отпада,
 •  обезбеђењу савремених контејнера за сакупљање отпада (укључујући одвојено 
сакупљање) и транспортних возила,

 •  оптимизацији учесталости и рута за сакупљање и транспорт комуналног отпада
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 •  увођењу праксе и система за одвајање рециклабилних материјала, 
биодеградабилног отпада, кабастог отпада и опасног отпада,

 •  изградња јавних центара за управљање отпадом, центара за пријем отпада 
и места за привремено складиштење,

 • информисање јавности.
У већим општинама ће се формирати рециклажна дворишта за сакупљање 
отпада, обезбеђен простор за раздвојени и опасан отпад из домаћинстава. 
Усаглашеност система сакупљања комуналног отпада са националном 
стратегијом управљања отпадом је услов за финансирање средствима Фонда 
за заштиту животне средине.  

7.4. Регионално предузеће за управљање отпадом

У циљу изградње рационалног и економски спроводљивог система збрињавања 
свих врста отпада на одржив и прихватљив начин, неопходно је осигурати 
институционалну сарадњу општина. Концепт међуопштинског споразума о 
управљању отпадом обухваћа следеће основне задатке:

 •  оснивање заједничког предузећа општина за спровођење даљих активности 
припреме, изградње и формирања Регионалног центра за управљање отпадом,

 •  договорити надлежности новог предузећа и опсег активности у поступању 
са отпадом, у односу на оне делатности које би остале као делатност постојећих 
комуналних предузећа (нпр. сакупљање отпада на до сада обухваћеном 
подручју, сарадња и усклађивање рада са осталим субјектима), 

 •  договорити критеријуме за управљање заједничким предузећем и за (су)
финансирање његовог рада односно обављања делатности у прелазном 
периоду, тј. док се предузеће не почне финансирати од накнаде за 
обављање делатности са отпадом.

Међуопштински споразум

Споразум међу општинама представља кључни фактор за успешност и 
одрживост ове иницијативе. Тренутно у Србији не постоји специфични правни 
оквир који уређује стварање међуопштинских комуналних предузећа и 
споразуме с њима у вези. Из овог разлога, припрема споразума за изградњу 
регионалне санитарне депоније мора бити пажљиво размотрена узимајући у 
обзир међународна искуства. У заједнички споразум о оснивању, изградњи и 
вођењу регионалне санитарне депоније ушле би следеће општине: Ваљево, 
Уб, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина, Владимирци, Коцељева, Барајево, 
Лазаревац и Обреновац. Овај споразум ће представљати правни документ и 
довољну основу за оснивање комуналног предузећа за одлагање отпада на 
новој регионалној депонији. 

Споразум дефинише обавезе сваке општине у погледу организације и 
управљања депонијом. Свака од општина је овлашћена да уђе у заједнички 
споразум званичном одлуком Скупштине општине. Споразум такође дефинише 
прелиминарну процену трошкова за припрему техничке документације, 
припремних радова, итд. као и процену количина отпада. У наставку споразум 
такође дефинише и одређује критеријуме за капитални инпут и проценат 
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учешћа сваке од потписнице споразума на основу укупног броја регистрованих 
становника сваке општине, према званичним подацима из 2002. године. 

Предмет Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалног центра за 
управљање отпадом општина Ваљево, Уб, Лајковац, Љиг, Мионица, Осечина, 
Владимирци, Коцељева, Барајево, Лазаревац и Обреновац је уређење пословних 
односа уговорних страна у делу финансирања, изградње, експлоатације и 
одржавања Регионалног центра за управљање отпадом (регионалне санитарне 
депоније комуналног отпада, постројења за селекцију секундарних сировина из 
комуналног отпада, припадајућих објеката потребних за њено функционисање 
и др.) и оснивања и рада заједничког предузећа на локацији Каленић. 

Трошкови оснивања правног лица треба да буду финансирани од стране свих 
општина пропорционално. Општине пропорционално деле трошкове изградње 
и функционисања Регионалног центра за управљање отпадом. Трошкове 
изградње трансфер станица сносе према договору општине на којима се налази 
трансфер станица, и наплаћују трансфер отпада општинама које ту станицу 
такође користе или све општине учествују у изградњи трансфер станице и 
сразмено деле трошкове оперативног рада. У трошковима набавке возила за 
даљински транспорт отпада учествују све општине које исти транспорт користе, 
односно све општине осим општина Лајковац, Барајево у Уб, које свој отпад 
возе директно на регионалну санитарну депонију.

7.5. План сакупљања отпада

План управљања отпадом у региону предлаже да сакупљање отпада и 
транспорт до трансфер станице, односно до регионалне депоније, уколико 
се она налази на растојању око 20 – 30 km, остане у надлежности јединица 
локалне самоуправе (општина), тј. постојећих комуналних предузећа у 
власништву општина, односно предузећа која од општина добију концесију за 
сакупљање и транспорт отпада. При томе, општине морају значајније утицати 
на побољшање квалитета сакупљања и транспорта отпада, која зависи од 
величине и опремљености предузећа које обавља делатност. То се може постићи 
повезивањем предузећа за поступање са отпадом кроз координисану сарадњу 
сакупљања отпада на подручјима појединих општина или удруживањем више 
предузећа у једно предузеће. Циљ је омогућити квалитетније и рационалније 
обављање услуга сакупљања отпада и превоза до будуће локације регионалне 
депоније. Важну улогу у том ланцу имаће и трансфер станице. 

7.6. Трансфер станице

Пројекти трансфер станица се међусобно могу доста разликовати. У распону од 
једноставних површина са чврстом подлогом, где се отпад претоварује равно 
у велике контејнере или камионе, до сложених погона где се отпад сабија у за 
то пројектованим јединицама за сабијање отпада и контејнерима. У опрему се 
могу укључити и пресе за сабијање отпада.
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Трансфер станице се предлажу у следећим општинама, чиме би се омогућило 
централизовано сакупљање отпада за претовар и његово отпремање на 
регионалну депонију:

 •  Ваљево –  где би се претоваривао отпад за даљински транпсорт из Ваљева, 
Осечине и Мионице,

 • Лазаревац – где би се претоваривао отпад из Лазаревца и Љига,
 • Обреновац – где би се претоваривао отпад из Обреновца,
 •  Коцељева – где би се претоваривао отпад из Коцељеве и Владимираца.

Отпад из општина Барајево, Лајковац и Уб би се возио директно на депонију.

Предлог локалитета трансфер станице одређен је на основу анализа транспортних 
удаљености појединих локалних центара до регионалне депоније, укупног положаја 
општине, стања путних комуникација итд.

 •  Ваљево (трансфер станица)–Словац–Јабучје–регионална депонија=43 km,
 • Осечина – Ваљево (трансфер станица) = 20 km,
 •  Мионица Ваљево (трансфер станица) = 32 km,
 • Уб – Шарбане – регионална депонија = 14 km,
 • Лајковац – Јабучје – регионална депонија = 16 km,
 •  Лазаревац (трансфер станица) – Црљени – регионална депонија = 17 km,

Слика 7.1. Примери трансфер станица
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 • Љиг – Лазаревац (трансфер станица) = 42 km,
 • Барајево – Црљени – регионална депонија = 30 km,
 •  Обреновац (трансфер станица) – Стубине – регионална депонија = 21 km,
 •  Коцељева (трансфер станица) – Новаци – Уб – Шарбане – регионална депонија = 40 km,
 • Владимирци – Коцељева (трансфер станица) = 24 km.

Мрежа и предложени распоред трансфер станица у Региону приказан је на слици 7.2.
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7.7. Систем раздвајања и рециклаже отпада

Одвојено се могу сакупљати корисни мтаеријали из отпада (нпр. папир, стакло, 
метали, органски отпад и др.) и опасан отпад (нпр. батерије, акумулатори, стара 
уља и масти, лекови, боје, лакови и др.), а намењују се поновном коришћењу 
или организованом и сигурном збрињавању. Предлаже се фазно успостављање 
економски одрживог система одвојеног сакупљања отпада.

Оквирни оптимални економски прорачун показује да би рециклажна дворишта 
требало лоцирати и изградити у већим општинама. За регион то би значило 
изградњу рециклажних дворишта у: Ваљеву, Обреновцу, Лазаревцу, Убу и 
Барајеву. Друга фаза успостављања рециклажних дворишта обухвата радове као 
што су израда техничке документације, студије, анализе, одабир микролокација, 
одабир опреме и коначна реализација. Предлаже се да се у другим градовима и 
општинама, кроз просторне планове уређења, предвиде локације за рециклажна 
дворишта, која би се могла развијати поступно, у складу са системом управљања 
отпадом и потребама становништва.

Препоручује се следећа комбинација система сакупљања, сортирања и прераде 
отпада који се може рециклирати, као и одвојеног сакупљања опасног отпада из 
домаћинства, што је први корак у спровођењу програма рециклирања: 

 •  сабирне тачке са посебним контејнерима за папир/картон, стакло, конзерве и канте, уз 
обезбеђење адекватног транспорта и уколико је потребно привременог складиштења; 

 •  сакупљање зеленог отпада – баштенског отпада уз помоћ индивидуалних 
контејнера уз пратећу производњу и коришћење компоста; 

 •  рециклажна дворишта су у овом контексту дефинисана као објекти где грађани 
и мања предузећа могу одлагати различите врсте отпада из домаћинства;

 • покретни капацитети за сортирање грађевинског отпада и шута; и
 •  покретни капацитети за сакупљање опасног отпада из домаћинства. 

Слика 7.3. Пример рециклажног дворишта
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7.8.  Регионална депонија и постројење за сепарацију (рециклажу) отпада

Предлаже се изградња регионалне санитарне депоније. Савремена, економски 
оправдана и рационална депонија може се извести само као нова депонија. 
У складу са Националном стратегијом управљања отпадом у Србији, а у циљу 
праћења савремених процеса и поступака управљања комуналним отпадом, 
неопходно је даље активности усмерити ка успостављању регионалног концепта 
управљања отпадом и изградњи регионалног центра за управљање отпадом за 
општине Колубарског региона (11 општина). 

Регионална депонија за Колубарски регион ће бити лоцирана у откопном пољу, 
на подручју Колубарског лигнитског басена по завршетку његове експлоатације. 
Регионалном центром за управљање отпадом управљаће новоосновано 
регионално комунално предузеће, као и транспортом отпада од трансфер станице 
до регионалне депоније. Локација у подручју површинских копова је одређена уз 
уважавање постојеће планске документације и усклађивањем са плановима који 
су у поступку израде, а у функцији су постојећег рудника и будуће Термоелектране. 
Део ПК “Тамнава – Западно поље“ омеђен троуглом између извозне траке угља 
СУП-1, постојећим (природним) коритом реке Кладнице и монтажним плацем, 
представља једну од предложених локација будуће санитарне депоније. На 
регионалној депонији одлагаће се отпад који нема својства опасних материја, а 
који се не може у виду секундарне сировине даље користити.

Процењена количина отпада је око 1.718.000 тона. Уколико претпоставимо да ће се 
од ове количине отпада 30% рециклирати или поновно искористити, закључује се 
да преостали некористан и неупотребљив отпад износи 1.202.600 тона. Узимајући 
у обзир однос густине несабијеног и сабијеног отпада, односно да се довежени 
отпад на депонији сабија компактором, за дату количину отпада изражену у тонама 
и за прекривни материјал, за плански период од 20 година, укупно је потребно 
обезбедити око 2.3 милиона m³ запремине тела депоније.

Изградња саме депоније мора се одвијати у етапама. Први корак обухвата приступни 
пут, вагу, објекте, осталу опрему, возила као и део основног тела депоније за 
одлагање отпада, прекривног и дренажног слоја за коришћење депоније. Основна 
подлога депоније, у складу са ЕУ директивама, се састоји од који се састоји од 
комбинованих слојева, и то од слоја минералног материјала пропустљивости кф 
≤ 1, 0 x 10-9 m/s, као прве подлоге и геомембране као секундарног слоја (ХДПЕ 
геомембране дебљине од 2, 0 – 2, 5 mm), заштитног слоја (геотекстил) и дренажног 
слоја од 50 cm. Депонија мора бити ограђена. Систем за сакупљање процедних 
вода мора бити урађен, као и ободни канали који кишницу воде ван депоније. Гас са 
депоније биће сакупљан у резервоарима за гас и одведен кроз цеви ван депоније. 

Успостављање Регионалног центра за управљање отпадом крајњи је циљ 
свеобухватног система управљања отпадом. Циљ је у склопу регионалног центра 
за управљање отпадом омогућити сортирање и раздвајање комуналног отпада, 
искоришћење вредних компоненти отпада (рециклажа), одлагање отпада и 
биолошки третман отпада (компостирање).

У Регионалном центру за управљање отпадом предвиђа се:
 • прихват сортираног и несортираног отпада,



II Планирање управљања комуналним отпадом у Колубарском региону

 • сепарација отпада у регионалном постројењу за рециклажу,
 • одлагање отпада,
 • компостирање,
 • рециклажа грађевинског отпада,
 • централно рециклажно двориште.

Процењени укупни простор обухвата радну зону (инфраструктурни објекти), одлагалишни 
простор, заштитну (укључујући и ватрозаштитну) зону, интерне и спољне саобраћајнице. 

Приоритет центра за управљање отпадом ће бити заштита и очување квалитета животне 
средине. У том смислу ће бити потребно израдити програм мониторинга животне 
средине, тј. системски надзор над потенцијалним утицајима таквог објекта на животну 
средину, а све у складу с предметном регулативом. У правном оквиру Србије постоје 
две кључне процедуре неопходне за одобравање локације за изградњу депоније:

 •  Одлука о одобрењу студије о Процени утицаја на животну средину, 
 • Грађевинска дозвола.

Према Закону о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС”, 34/06, Члан 89, став 9а) надлежност за издавање дозволе за изградњу 
регионалних санитарних депонија за неопасан отпад за преко 200.000 становника 
је на нивоу надлежног Министарства (ниво Републике или Аутономне покрајине 
Војводине). Студије о процени утицаја на животну средину треба да буду развијене 
у складу са Законом о процени утицаја на животну средину, (“Сл. гласник РС”, 
135/2004, Члан 24). У складу са Чланом 192. Закона о општој административној 
процедури (“Службени гласник Савезне Републике Југославије” бр. 33/97 и 
31/01) одлука за одобравање Студије о процени утицаја на животну средину је у 
надлежности локалне самоуправе/ општине у којој се налази регионална депонија. 
Међутим, према новом амандману на Закон о планирању и изградњи, одлука 
за одобравање процене утицаја на животну средину за изградњу регионалне 
санитарне депоније за неопасни отпад ће, слично грађевинским дозволама, бити 
у надлежности Министарства надлежног за питања животне средине уколико 
депонија опслужује преко 200.000 становника. 

У прегледу предузетих корака и већ састављене техничке документације које се 
тичу планиране депоније, следећи кораци треба да буду верификовани:

 •  потписивање међуопштинског споразума о оснивању, изградњи и коришћењу 
Регионалног центра за управљање отпадом,

 •  израда Урбанистичког пројекта са Студијом оправданости и проценом утицаја 
на животну средину,

 • израда Студије оправданости,
 • израда техничке документације,
 • реализација пројекта – изградња објеката.

Општине би требало да организују и спроведу поступну санацију и затварање 
и рекултивацију одлагалишта, односно санацију уз план наставка рада оних 
одлагалишта која су за то намењена. Редослед приоритета тек треба утврдити, а биће 
спроведени на начин који се покаже оптималним узимајући у обзир инжењерске, 
економске и еколошке прилике на локацијама тих депонија и у њиховој околини.
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7.9. Компаративна анализа могућих опција третмана отпада

Избор опција третмана отпада је широк и укључује различите могућности. Која опција 
је бити примењена, зависи од више фактора и од специфичности сваког региона. 
Треба имати на уму да се систем упрваљања отпадом започиње изградњом основе, 
а затим њеним надограђивањем. То значи да је неопходно уређивање и санација 
постојећих сметлишта и изградња регионалних санитарних депонија. Избор било 
које опције третмана увек оставља део отпада који се мора одложити на депонију. 

Инсинерација се такође предвиђа као једна од опција третмана отпада, али у 
следећем периоду, када се припреме посебне основе, односно када се као први 
корак изгради санитарна депонија. Такође треба имати у виду следеће:

 • инсинерација отпада је 6 пута сакупља од депоновања
 • инсинерација је исплатива за становништво изнад 1 милион.

Ако се говори о изградњи инсинератора за спаљивање комуналног отпада и 
искоришћење енергије у овом региону, неопходно је да се пре било каквих планова 
уради студија процене утицаја на животну средину. Треба имати у виду да се на 
подручју овог региона налазе веома велике и значајне индустрије, посебно треба 
говорити о енергетици, односно имати на уму притисак на животну средину који 
врши ТЕНТ А и Б у Обреновцу, као и Колубара у Лазаревцу. Треба напоменути да 
ово подручје већ трпи изузетан притисак на животну средину и мора се посматрати 
синергетски ефекат, што је и предмет Закона о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања, односно интегрисане дозволе. Студија ће показати да ли 
постоји могућност изградње још једног објекта на простору овог региона. У региону 
постоји веома велико загађење ваздуха емисијама SО2, NО2 и честицама. Годишње 
се са овог подручја емитује око 227.000 тона SО2 и 30.000 тона NО2.

Постројење за термички третман комуналног отпада са искоришћењем енергије 
не планира се у средњерочном периоду. Планирање инсинератора комуналног 
отпада је предмет студије оправданости којом би се проценила могућност термичког 
третмана комуналног отпада с искоришћењем енергије, односно инсинератора 
као енергетског објекта. Примена неопходних мера заштите животне средине на 
инсинераторима знатно поскупљује њихову инвестицију, па се стога из разлога 
економичности захтева да њихов капацитет буде на нивоу великих постројења (нпр. 
реда величине > 300.000 тона отпада годишње). Решења са малим спалионицама 
комуналног отпада, која се често нуде појединим градовима, не могу бити економски 
конкурентна овде предложеном решењу успостављања система управљања отпадом 
и међусобној сарадњи општина на успостави целовитог система збрињавања отпада. 
Инсинератори су веома скупи. У овом тренутку, мањи инсинератор (капацитета 200 
тона на дан) је изграђен у САД са инвестиционим трошковима од 34 милиона долара. 
Прорачуната накнада за преузимање и спаљивање 1 тоне отпада износила је 180 
долара по тони. Такве таксе су у основи елиминисале постројења чији је капацитет 
мањи од 750 тона на дан. Треба имати на уму да цену ових инвестиција, као и 
оперативне трошкове постројења морају да плате корисници путем накнада. 
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7.10. Управљање отпадом у контексту заштите животне средине

7.10.1. Превенција настајања отпада

Приоритетну активност у управљању отпадом чини превенција (спречавање) 
настајања отпада и смањивање количина отпада. У групи превентивних мера 
постоји више механизама, односно начина за спречавање настајања отпада, а 
предлажу се следећи:

 •  постепено избацивање или замена материјала/производа који су непожељни 
у токовима отпада,

 •  увођење система кауције како би се уместо одлагања, производи усмерили 
према поновној употреби (на пример, амбалажа)

 •  стимулисање куповине еколошки прихватљивих производа,
 •  промовисање принципа чистије производње у индустрији, уз подстицање 
потврђивања система управљања животном средином (EMS, ISO 14001), 
означавања еколошки повољних производа, и др.

Важну улогу за спречавање и смањење количина отпада имају и економски 
инструменти, на пример укључивање стварне цене поступања с отпадом у цену 
производа и услуга, увођење тарифа за различите поступке и начине третмана 
и одлагања отпада, увођење мерења комуналног и неопасног отпада и наплата 
услуга на основу стварне количине отпада. Да би се оствариле позитивне промене у 
спречавању настанка и смањењу количина отпада од велике је важности системска 
едукација становништва. Едукација мора бити организована, циљана и редовна. 
Потребно је развијати свест шире јавности о узрочно-последичној вези понашања 
заједнице и појединаца и настанка отпада.

7.10.2. Рециклажа 

У краткорочном периоду посебну пажњу треба посветити спровођењу садашњег 
законодавства и мера које из њега проистичу за увођење додатних подстицајних 
мера за компаније које се баве рециклажом и искоришћењем отпада. Општине су 
одговорне за организацију одвојеног сакупљања комуналног отпада, укључујући 
амбалажни отпад, тако што ће одредити места за постављање неопходних 
елемената система за одвојено сакупљање и сортирање амбалажног отпада. 
Приоритет је увођење шема за сакупљање и рециклажу следећих група отпада:

 •  Амбалажни отпад и други сличан комунални отпад погодан за рециклажу 
(отпадни папир и картон, пластика, метали итд.)

 • биодеградабилни отпад из домаћинстава и ресторана и хотела,
 • кабасти отпад,
 • отпад од грађења и рушења,
 • коришћене гуме,
 •  опасан отпад из домаћинстава као што су: отпадна уља, утрошене батерије, 
флуоресцентне лампе итд.

7.10.3. Компостирање

Компостирање може бити имплементирано као ефикасна мера третмана органских 
остатака из јавних паркова, уличног дрвећа, као и од предузећа која брину о 
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парковима. Предност ове органске фракције отпада је да се она већ сакупља одвојено. 
Биодеградабилни отпад је могуће сакупљати организовано постављањем смеђих 
контејнера на јавним површинама близу већих стамбених објеката, ресторана, пијаца 
и сл. У том случају треба знати шта се може одложити у такве контејнере. У контејнере 
за биодеградабилни отпад одлажу се: трава, танко грање, лишће, увело цвеће, остаци 
воћа и поврца, остаци хлеба, љуске од јаја, талог кафе, пиљевина, папирнате марамице. 
У контејнере за биодеградабилни отпад не одлажу се: остаци меса, кости, пепео, 
новине и сл. Биодегарабилни отпад из контејнера се транспортује до постројења за 
компостирање, а готов компост се продаје на тржишту по повољним ценама.

7.10.4. Механичко биолошки третман отпада

Механичко-биолошки третман је технички близак компостирању мешаног отпада: 
фракције отпада као што су пластика, папир, картон и текстил се прво издвајају 
просејавањем или ручним разврставањем, обогаћена органска/инертна фракција 
се шаље на биолошки третман, било компостирањем или анаеробном дигестијом. 
После овог третмана, биолошка активност се смањује до око 5% улазног материјала, 
и може се одложити на депонију скоро без икаквих даљих негативних ефеката. 
Предност механичко-биолошког третмана је примена у мањим јединицама од 

Слика 7.4. Indoor систем за компостирање
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око 30-50.000 тона годишње, што представља величину области од око 150.000 
становника. Овај систем је сасвим флексибилан и води грубе фракције токова 
отпада било на искоришћење материјала (ручним сортирањем) или на добијање 
енергије. Систем мора да има приступ депонији да би се изузело 20-50% масених 
од улаза у зависности од обима до које се грубе фракције могу искористити.

Постоји идеја је да се комбинује предност инсинерације отпада – која лежи 
у искоришћењу енергије – са биолошком деградацијом оних делова отпада 
који имају ниску калоричну моћ обзиром на висок садржај влаге или која су 
инертна. Са тако комбинованим приступом, три различита корака третмана се 
могу спровести на различитим локацијама. 

Могуће је спровести механички третман веома близу места настајања 
отпада. Биолошки третман се може извести на депонији где ће се остаци 
отпада после третмана одлагати. Инсинерација оних фракција отпада који 
имају високу калоричну моћ може бити на другој локацији где је лоцирано 
постројење за инсинерацију. 

7.10.5. Спаљивање (инсинерација) са искоришћењем енергије

Последњих година се много дискутује о предностима и манама инсинерације 
отпада са искоришћењем енергије. Упркос потенцијалним ризицима 
коришћења отпада као алтернативног горива и/или његове инсинерације 
са искоришћењем енергије, то може бити једна од применљивих опција са 

Слика 7.5. Механичко-биолошки третман отпада
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стварном користи по животну средину и националну економију. Инсинерацију 
отпада треба спроводити само у постројењима која раде у сагласности са ЕУ 
захтевима и тако гарантују висок ниво заштите животне средине. Топлоту 
треба максимално искористити.

Коинсинерација отпада у постојећим цементним пећима и/или термоелектранама 
биће применљива опција за искоришћење енергије у наредним годинама. Додатне 
напоре треба усмерити ка достизању високог нивоа искоришћења дрвног отпада 
из прераде дрвета и индустрије намештаја и сличног отпада из производње 

Слика 7.6. Постројење за инсинерацију отпада
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папира. Отпад са високом калоричном моћи који није погодан за рециклажу треба 
усмерити на инсинерацију са искоришћењем енергије. 

7.10.6. Потребна инфраструктура

Предложени систем управљања комуналним отпадом заснива се на сложеној 
структури која се до одређеног нивоа надовезује на постојећи систем сакупљања и 
транспорта отпада. Кључни елементи будућег плана инфраструктуре за управљање 
отпадом укључују и активности везане за рециклирање појединих делова комуналног 
отпада, као што су папир, стакло, пластика и грађевински отпад и шут. Предлаже се 
да будућа инфраструктура за управљање отпадом садржи следеће елементе: 

 • проширење система сакупљања комуналног отпада, 
 •  оснивање и одржавање мреже контејнера за примарну селекцију отпада 
у циљу предузимања почетних активности систематског рециклирања и 
стицања неопходног искуства,

 •  оснивање мрежа рециклажних дворишта, како би се олакшало сакупљање 
материјала који се може рециклирати, 

 •  санација депонија и обезбеђење одлагања до изградње регионалне депоније, 
 • изградња трансфер станица,
 •  изградња регионалне санитарне депоније у складу са прописима ЕУ,
 •  изградња регионалног постројења за компостирање зеленог отпада која 
би било део система рециклирања, а могуће и будућег система управљања 
муљем од пречишћавања отпадних вода,

 • постројење за рециклажу грађевинског отпада и шута. 
У циљу испуњавања ових захтева, систем постојећег сакупљања отпада значајно ће 
се проширити праћен адекватним бројем специјалних возила за сакупљање отпада 
са пресом (20 m3) и бројем контејнера капацитета од 1.1 до 10 m3. Уз то, користиће 
се одређен број специјализованих возила самоподизача за сакупљање отпада 
из контејнера чији је капацитет од 3 до 5 m3. Потребна су возила за превоз отпада 
на већим удаљеностима, носивости до 25 тона. Предлаже се изградња трансфер 
станица у Ваљеву, Лазаревцу, Обреновцу и Коцељеви, где би се вршио претовар 
отпада. Важан део инфраструктуре је доступност добро опремљене радионице у 
циљу одржавања возног парка и поправки контејнера. 

7.11.  Закључни приоритети Регионалног плана

Циљ 1.  Усвајање и имплементација стратешких докумената у области управљања 
отпадом на локалном нивоу

 •  развој капацитета за припрему стратешких докумената и припрему пројеката,
 • израда општинских планова управљања отпадом,
 •  усвајање стратегија и планова на регионалном нивоу у области управљања 
отпадом у складу са националним стратешким документима,

 •  припрема или усаглашавање локалних прописа у области управљања отпадом 
са националним прописима.

Циљ 2.  Проширење и јачање капацитета у општинским службама и јавним 
предузећима у области управљања отпадом

 •  јачање административних капацитета на нивоу општине, посебно институција 
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и органа задужених за планирање, издавање дозвола, контролу и праћење,
 •  јачање административних капацитета за ефикасније спровођење прописа у 
области заштите животне средине на локалном и регионалном нивоу,

 •  унапређење рада инспекцијских служби кроз побољшање координације 
општинских и републичких инспекција,

 •  оснивање секретаријата за заштиту животне средине у општинама, 
 •  оснивање/јачање општинских фондова за заштиту животне средине,

Циљ 3.  Решавање проблема управљања отпадом на регионалном нивоу 
 •  усвајање међуопштинског споразума о формирању регионалног предузаћа и 
оснивању Регионалног центра за управљање отпадом, 

 •  проширење обима сакупљања комуналног отпада у општинама 
посматраног Региона,

 •  изградња регионалне санитарне депоније према техничким и оперативним 
захтевима из Директиве о депонијама 99/31/ЕС,

 •  санирати постојећа сметлишта у општинама и обезбедити одлагање отпада 
до изградње регионалне депоније,

 • успостављање рециклажних дворишта у већим општинама,
 •  успостављање мреже контејнера за примарну селекцију (папир, стакло, 
пластика, лименке),

 • изградња трансфер станица за нову регионалну депонију,
 •  изградња постројења за рециклажу отпада на регионалном нивоу,
 • изградња постројења за компостирање на регионалном нивоу,
 • изградња постројења за рециклажу грађевинског отпада.

Циљ 4.  Развој и имплементација система за финансирање заштите животне 
средине на локалном нивоу

 •  развити вишегодишњи план за финансирање инвестиција у општинама,
 •  примена принципа пуне надокнаде трошкова за сакупљање и одлагање отпада,
 • увођење општинских еколошких такси.

Циљ 5.  Развијање јавне свести становништва о значају заштите животне средине.
 •  развијање свести о неопходности заштите животне средине, пре свега код 
деце и омладине,

 •  имплементација програма за развијање свести јавности о одвојеном 
сакупљању и рециклажи.

7.12. Финансијска анализа и процена трошкова

7.12.1. Увод и методолошки приступ

Анализа је урађена на основу конструисаног модела трошкова са улазним 
параметрима који се тичу формирања Регионалног центра за управљање 
отпадом, искуственим параметрима, литературним подацима и сопственим 
проценама обрађивача. Методологија економске анализе се базира на сталним 
ценама из децембра 2006. године (девизни курс 1 € = 80 динара). Дакле, у анализу 
је укључен концепт временске вредности новца који је кључни и омогућава да 
се токови прихода и трошкова који се појављују кроз време могу упоређивати 
свођењем на еквивалентну основу. На финансијском тржишту Србије, за потребе 
комуналних делатности могу се користити кредити (концесиони) међународних 
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финансијских институција под прилично повољним условима (каматне стопе до 
3 %, грејс период од 3 до 5 година и период отплате од 10 до 15 година). На 
основу претходног, примењена дисконтна стопа у обрачуну додатних дисконтних 
трошкова износи 3%. Анализа обухвата двадесетчетворогодишњи период који 
обухвата изградњу регионалне депоније и њену експлоатацију.

7.12.2. Инвестициони трошкови

У овој анализи обухваћени су само инвестициони трошкови који се тичу формирања 
Регионалног центра за управљање отпадом, другим речима, само трошкови 
који функционално припадају Регионалном центру за управљање отпадом. 
Инвестиције које се тичу санације постојећих депонија, заменских инвестиција 
и инвестиција у проширење обухвата нису функционални делови Регионалног 
центра и нису предмет ове студије. Инвестициони трошкови подразумевају:

 •  трансфер станице (иако се финансирају од стране општина Ваљево, Коцељева, 
Лазаревац и Обреновац функционално припадају Регионалном центру);

 •  транспорт од трансфер станица до депоније (иако се финансирају од стране 
општина који користе овај транспорт тј. од општина Ваљево, Љиг, Мионица, 
Осечина, Владимирци, Коцељева, Лазаревац и Обреновац, функционално 
припадају регионалном центру). На општинама је да нађу договор о 
функционисању трансфер станица и организовању транспортног система 
као и начина учешћа у инвестицијама/оперативним трошковима;

 • рециклажна дворишта и контејнери за примарну селекцију;
 • изградња регионалне депоније;
 • постројење за сепарацију отпада (рециклажни центар);
 • постројење за рециклажу грађевинског отпада;
 • постројење за компостирање.

Инвестиције за трансфер станице и транспорт отпада од трансфер станица до 
депоније у варијанти 1 подељене само на општине које учествују у финансирању 
трансфер станица, које су заинтересоване за транспорт и која учествују у 
финансирању рециклажних дворишта.

У варијанти 2 инвестиције за све делатности су подељене на све општине сразмерно 
броју становника (осим транспорта, пошто Уб, Лајковац и Барајево директно 
транспортују отпад на депонију).

Остале делатности (регионална депонија, постројења за селекцију, рециклажу и 
компостирање се у обе варијанте деле на сразмерно броју становника).
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Табела 7.1.  Преглед инвестиција Регионалног центра за управљање отпадом по структури радова
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Слика 7.7. Структура инвестиција

Слика 7.8. Динамика улагања
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7.12.3. Оперативни трошкови

Под оперативним трошковима, када је у питању делатност управљања отпадом, 
подразумевамо трошкове радне снаге, трошкове ситног инвентара и одржавања, 
трошкове горива и мазива као и остале оперативне трошкове. Годишњи оперативни 
трошкови за нове објекте су процењени на основу емпиријских стопа, литературе 
и искуства обрађивача. При овоме се имало у виду да је сакупљање и транспорт 
отпада радноинтензивна делатност, а одлагање капитално интензивна делатност.

Годишњи оперативни трошкови који су рачунати као проценат од инвестиција 
(Табела 8.4.), разликују се од општине до општине, као што се разликују и 
инвестиције и количине отпада. Пошто све општине, учеснице у пројекту 
Регионалног центра за управљање отпадом, треба да се договоре шта ће која 
општина финансирати, односно како ће наплаћивати оперативне трошкове (овде 
посебно имамо у виду инвестиционе и оперативне трошкове трансфер станица, 
система транспорта од трансфер станица до регионалне депоније и рециклажних 
двиришта), овде ћемо приказати само обрачун годишњих оперативних трошкова 
и трошкова замене опреме за Регионални центар за управљање отпадом. На 
општинама је да нађу договор око поделе оперативних трошкова. 

7.12.4.  Обрачун просечних додатних дисконтованих трошкова

Резултати обрачуна просечних додатних дисконтованих трошкова Регионалног 
центра за управљање отпадом (економске цене) по категоријама трошкова 
(делатностима) приказани су у наредној табели. 

Обрачун је извршен применом дисконтног метода на токове трошкова и физичке 
токове отпада. Дисконтна стопа једнака је каматној стопи за тзв. комисионе 
кредите које дају велике финансијске институције за инфраструктурне пројекте 
на овим просторима и износи 3 %. Токови трошкова умањени су за приходе 
од рециклаже који су рачунати са просечном ценом од 25 евра по тони отпада 
намењеног рециклажи (30% од укупних количина отпада). 

Просечни дисконтовани додатни трошкови (економска цена) Регионалног центра 
за управљање отпадом износе 63.38 евра/t. Посматрано по делатностима, у 
структури економске цене инвестиције и замене учествују са 28% а годишњи 
оперативни трошкови са 72 % (41% су трошкови транспорта од трансфер станице 
до депоније, 24% су трошкови депоновања, док остали трошкови износе 7%). 
Рециклирани материјал се може продати, што би допринело смањењу скономске 
цене на 56.72 евра/t (11 % или 6.67 евра/t).

Просечне додатне дисконтоване трошкове (56.72 евра/t) потребно је сабрати са 
постојећим општинским трошковима прикупљања отпада, трошковима замене 
постојеће опреме, трошковима проширења опсега и трошковима затварања и 
рекултивације постојећих депонија (сви трошкови који фунцкионално не припадају 
Регионалном центру) како би се добила пуна економска цена отпада за сваку 
општину појединачно (цена са пројектом). Велике депоније захтевају веће трошкове 
него мање, али јединични трошкови (по тони отпада) опадају са повећањем 
величине депоније. Велике регионалне депоније које опслужују више општина 
могу бити економичније под условом да транспортни трошкови нису велики.
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7.12.5. Финансирање Регионалног плана управљања отпадом

Главни финансијски терет за имплементацију Плана биће подељен између 
становништва, државног буџета, општинских буџета, наменских средстава за 
животну средину и страних донатора. За успешно спровођење Плана потребно је 
обезбедити следеће изворе и механизме финансирања:

1. Примена принципа “загађивач плаћа“ и “корисник плаћа“:
 •  средства јавних комуналних предузећа. Ова средства су посебно значајна за 
пројекте управљања отпадом. У принципу, инвестициона улагања комуналних 
предузећа требало би да се надокнаде кроз накнаде за пружање услуга у 
разумном периоду отплате;

 •  наменска средства: Фонд за заштиту животне средине и други наменски 
фондови и средства прикупљају приходе од накнада за загађивање и део 
накнада за коришћење ресурса. Фондови за заштиту животне средине и 
други наменски фондови и средства би требало да обезбеде повољне или 
бескаматне кредите за финансирање пројеката у области животне средине.

2. Републичка и општинска финансијска средства:
 • средства државног буџета додељена ресорним министарствима,
 •  општински буџети који служе као катализатор за покретање инфраструктурних 
пројеката великог обима као што је управљање отпадом. Поред директног 
финансирања из општинског буџета могу се такође применити општинске 
обвезнице или кредити за обезбеђивање додатног финансирања које се не може 
прикупити од накнада за пружање услуга са разумним периодом отплате.

3. Механизми задуживања:
 • кредити локалних пословних банака;
 •  финансијски аранжмани BOT (изградити-управљати-пренети) за инвестирање 
у области управљање отпадом од стране компанија из приватног сектора, 
којима су понуђене концесије за управљање постројењима током одређеног 
временског периода;

 •  кредити међународних финансијских институција, тј. Светске Банке, EBRD.
4. Инострана помоћ:

 • финансијска помоћ ЕУ  
 •  билатерални програми помоћи, на пример, SIDA, GTZ, USAID, JICA и други.

7.13. Социјални аспекти

7.13.1. Развијање јавне свести

Политика развијања јавне свести захтева да све компаније које се баве отпадом у 
општинама обухваћеним Регионалним планом управљања комуналним отпадом 
за Колубарски регион у своје уговоре укључе и кампању за развијање јавне свести 
о квалитетном управљању отпадом. Као што се наводи у Националној стратегији 
управљања отпадом са програмом приближавања ЕУ Владе Републике Србије, из 
2003. године, кампање развијања јавне свести подстичу индивидуалне потрошаче 
да помогну достизање одрживог управљања отпадом, што подразумева смањење 
настајања отпада, куповину производа направљених од рециклабилних материјала, 
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раздвајање отпада за рециклажу и учешће у локалним радионицама о управљању 
отпадом. На овај начин се мотивишу становници да прихвате одговорнији однос 
према отпаду, а то представља модел добре праксе за промену става, односно 
подршку јавности смањењу настајања отпада, поновном коришћењу и рециклажи. 
Циљ развијања јавне свести је стварање препорука за акције које ће:

 •  код најширег становништва, а пре свега код деце и младих људи, утицати на 
повећање нивоа свести по питању будућег одрживог управљања отпадом;

 •  на свим нивоима у институцијама и организацијама, укључујући и компаније 
из приватног сектора, осигурати адекватну техничку и професионалну 
компетентност и одговорност за управљање чврстим отпадом.

7.13.2. Учешће јавности

Заједнички интерес једанаест општина у Региону: Ваљево, Уб, Лајковац, 
Љиг, Мионица, Осечина (из Колубарског округа); Владимирци, Коцељева (из 
Мачванског округа); и Барајево, Лазаревац, Обреновац (општине са подручја 
града Београда), резултовао је удруживањем и покретањем сарадње како би се 
организовао квалитетнији и дугорочнији систем управљања чврстим комуналним 
отпадом који потиче са њихових подручја. Кључне заинтересоване стране за 
реализацију заједничког управљања отпадом у Региону обухватају: становнике 
који живе близу локације депоније, сакупљаче отпада, групе за заштиту окружења, 
заинтересоване грађане и локалне званичне представнике, с тим да се ова листа 
може и проширити. Кроз учешће јавности треба да се оствари опште разумевање 
међу свим учесницима, спознаја проблема које износе становници, разматрање 
варијантних решења и доношење одлуке.

8.  ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА                                       
РЕГИОНАЛНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Применом Стратешке процене утицаја на животну средину (СПУ) у планирању, 
отвара се простор за сагледавање насталих промена у простору и уважавање 

потреба предметне средине. У оквиру ње се све планом предвиђене активности 
критички разматрају са становишта утицаја на животну средину, након чега се 
доноси одлука да ли ће се приступити реализацији плана и под којим условима, 
или ће се одустати од планираних активности.

Изради СПУ за Регионални план управљања комуналним отпадом у Колубарском 
региону приступило се након Решење о приступању изради СПУ које је донела 
Дирекција за обнову и развој Колубарског округа погођеног земљотресом6. 
Ради се о првој “секторској” СПУ за ову врсту планова у Србији. За њену израду 
коришћена су се савремена научна и не баш богата стручна искуства. Наиме, у 
свету је до данас урађено свега неколико СПУ за планове управљања отпадом. 
Током израде СПУ, примењена искуства усклађена су са постојећим Законом о 
стратешкој процени утицаја на животну средину Републике Србије. Правни основ 
за израду Извештаја о стратешкој процени су:

6 Сви послови на изради планске и пројектне документације у вези са управљањем отпадом поверени су од стране 
11 иоштина Колубарског региона окружној Дирекцији из Ваљева. Договорено је да ова одлука важи до момента 
оснивања Регионалног предузећа за управљање отпадом.



   8. Елементи за израду Стратешке процене утицаја 
Регионалног плана на животну средину

 •  Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину                                                        
(“Сл. гласник РС” бр. 135/04),

 • Закон о заштити животне средине (“Сл. гласник РС” бр. 135/04),
 •  Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Регионалног 
плана управљања комуналним отпадом за 11 општина Колубарског региона.

На основу Решења о изради стратешке процене и Извештају разматратни су:
 •  постојеће стање животне средине на подручју обухваћеном Планом, 
 • значај и карактеристике Плана, 
 • карактеристике утицаја планираних садржаја и 
 •  друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима 
за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну средину, а 
узимајући у обзир планиране намене. 

Након процене утицаја дефинисане су потребне мере заштите и мониторинга 
које ће омогућити да се евентуална загађења животне средине доведу у границе 
прихватљивости које неће оптеретити капацитет простора. С обзиром на карактеристике 
Плана и просторни обухват, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 
Томе је претходила анализа циљева Плана и основних планских решења и њихова 
усклађеност са постојећим стратешким и планским документима који су у корелацији 
са предметним Планом. С тим у вези је дат осврт на следећа документа:

 • Просторни план Републике Србије,
 • Национална стратегија управљања отпадом,
 • Нацрт Националног програма заштите животне средине (НЕАП),
 •  Регионални просторни план Колубарског округа погођеног земљотресом,
 •  Регионални просторни плано административног подручја Београда,
 •  Студија о избору микролокације за регионалну депонију комуналног чврстог 
отпада са рециклажним центром за Колубарски регион,

 •  Просторни план подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена са 
Извештајем о стратешкоој процени утицаја на  животну средину (предлог Плана),

 • План генералне регулације подручја ТЕ “Колубара Б“,
 • Просторни план општине Ваљево.

Овај корак је неопходан да би се избегла колизија планских решења различитих 
планова. Након тога је дат приказ варијантних решења разматраних у Плану. 
Поред тога, извршене су претходне консултације са заинтересованим органима и 
организацијама. Планска концепција заснива се развоју стратегије и успостављању 
система управљања отпадом. Конкретна планска решења са дефинисаном 
микролокацијом односе се на регионални центар за управљање отпадом. С 
обзиром да је комплекс регионалног центра обухваћен плановима за Колубару Б 
и Колубарске лигнитске басене, за план су коришћени и консултовани релевантни 
услови прибављени за два наведена планска документа.

8.1.  Приказ варијантних решења плана која су од значаја за                                       
заштиту животне средине

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину не прописује шта су то 
варијантна решења плана која подлежу стратешкој процени утицаја, али у пракси 
се морају разматрати најмање две варијанте:
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1. варијанта да се план не усвоји и имплементира, и
2. варијанта да се план усвоји и имплементира.

Варијантна решења просторног плана представљају различите рационалне начине 
средства и мере реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз 
разматрање могућности коришћења одређеног простора за специфичне намене 
и активности. Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се 
утврдити само поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима 
плана. Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте 
које би имало доношење или недоношење предметног плана, СПУ се бавила 
разрадом обе варијанте. У односу на подваријантна решења у самом плану могу 
се издвојити две најзначајније подваријанте:

Варијантна решења локације регионалног центра за управљање отпадом  

Избор микролокације регионалног центра за управљање отпадом није решаван 
на нивоу предметног плана већ у оквиру Студије о избору микролокације 
регионалне депоније са центром за рециклажу која је прихваћена од стране 11 
општина учесница у Региону. Израда Студије је претходила изради Плана и њени 
закључци су имплементирани у План. Приликом вишекритеријумске евалуације 
три кандидоване микролокације, у Студији је изнето јасно определење да је 
кандидована локација у Каленићу најповољнија за лоцирање регионалног центра 
за управљање отпадом, након чега је сама локације унета у Предлог Просторног 
плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена (и СПУ за план) и 
План генералне регулације подручја ТЕ “Колубара Б“ чиме се стекао плански основ 
за израду пројектне документације за планирани комплекс. Регионални центар за 
управљање отпадом лопциран је на подручју површинских копова у Колубарском 
лигнитском басену. То је простор на коме је потпуно деградирана животна средина, 
без присуства биљних и животињских врста, на коме није потребно разматрати утицај 
на биодиверзитет, станишта, заштићена природна добра. Локација регионалне 
депоније се налази на великој удаљености од заштићених природних добара.

Варијантна решења броја и распореда трансфер станица у Региону 

У Плану је разматрано више варијанти за број и распоред трансфер станица 
у Региону. Један од варијанти које су предлагале локалне самоуправе било је 
лоцирање трансфер станица на територијама свих општина. С обзиром да је план 
управљања комуналним отпадом у функцији економизације и рационализације 
целог процеса, овај предлог показао се као неоснован и економски и еколошки 
неоправдан. Планом је предвиђено лоцирање четири трансфер станице на подручју 
Региона коришћењем критеријума наведених у поглављу 4. Понуђено решење је 
најповољније са свих аспеката.

8.2.  Приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене

Овде је примењена методологија процене која је код нас развијана и допуњавана 
у последњих 10 година 7 и која је углавном у сагласности са новијим приступима 

7 Стојановић Б., Н. Спасић, Критички осврт на примену закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину у просторном и урбанистичком планирању, ИЗГРАДЊА, Бр.1, 2006, стр. 5-11



   8. Елементи за израду Стратешке процене утицаја 
Регионалног плана на животну средину

и упутствима за израду стратешке процене у Европској Унији 8, 9 (Стојановић, 2002). 
Развијена је у оквиру научног пројекта “Методе за стратешку процену животне 
средине у планирању просторног развоја лигнитских басена” (Институт за архитектуру 
и урбанизам Србије) који је финансирало Министарство за науку и заштиту животне 
средине под називом. Као основа за развој овог метода послужиле су методе које су 
потврдиле своју вредност земљама ЕУ. Методологија је заснована на квалитативном 
вредновању животне средине у подручју плана, непосредном и ширем окружењу, 
као основе за валоризацију простора за даљи одрживи развој. У смислу општих 
методолошких начела, СПУ је урађена тако што је битан део истраживања посвећен:

 •  процени постојећег стања на основу кога се могу дати еколошке смернице за планирање, 
 •  квалитативном одређивању могућих утицаја планираних активности на основне чиниоце 
животне средине који су послужили и као основни индикатори у овом истраживању, 

 •  анализи планских решења на основу којих се дефинишу еколошке смерница за 
спровођење плана и имплементацију, тј. за утврђивање еколошке валоризације 
простора за даљи развој.

8 A Practi cal Guide to the Strategic Environmental Assessment Directi ve, Offi  ce of the Deputy Prime Minister, London, 
UK, September 2005

9 James E., O. Venn, P. Tomilson, Review of Predicti ve Techniques for the Aggregates Planning Sector,  TRL Limited, 
Berkshire, UK, March  2004

Слика 8.1. Процедура и методологија израде извештаја о СПУ 
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Најзначајнији кораци у оквиру овог модела су (Јосимовић Б., 2006.):
 • оцена стања животне средине,
 • дефинисање циљева СПУ и избор индикатора,
 • процена утицаја планских решења на животну средину и 
 •  мере за спречавање и ограничавање могућих негативних утицаја на животну 
средину  и праћење (мониторинг) стања животне средине.

Не постојање јединствене методологије за израду ове врсте процене утицаја је 
захтевао посебан напор како би се извршила анализа, процена и вредновање 
планских решења у контексту заштите животне средине и применио модел 
адекватан изради стратешког документа за заштиту животне средине.  

Поред тога, значајан проблем представљала је чињеница да у нашим условима 
не постоји информациони систем о животној средини, али ни о простору уопште, 
као ни систем показатеља (индикатора) за оцену стања животне средине. Иста је 
ситуација и са критеријумима за вредновање изабраних показатеља. Из тог разлога је 
опредељење било за избором индикатора одрживог развоја УН, а израду Извештаја 
коришћени су прикупљени расположиви подаци о стању животне средине.

8.3. Стање животне средине и главни проблеми на подручју Плана

Да би се могли предвидети будући утицаји на животну средину, неопходно је 
анализирати постојеће стање животне средине; које ће бити представљено у овом 
поглављу. Подаци су добијени од државних институција, увидом у релевантна 
планска и остала документа, а информације су приказане у зависности од 
расположивости података, њихове релевантности и потребног нивоа детаљности. 
Анализом постојећег стања добијамо увид у проблеме који се тичу животне 
средине и  информацију  о најзначајнијим ресурсима у региону. У том контексту 
је у анализи постојећег стања животне средине обухваћено:

 • биодиверзитет и заштићена природна добра,
 • површинске и подземне воде,
 • квалитет ваздуха,
 • климатски фактори,
 • земљиште,
 • становништво и здравље људи,
 • културна баштина,
 • саобраћај,
 • предео.

Регионални центар је једино локацијски конкретизовано планско решење 
у Плану. За друге објекте регионалног система (трансфер станице) нису 
дефинисане локације. С обзиром да се на локацији регионалног центра не налазе 
заштићена културна добра, утицај предметног комплекса у том контексту нису 
били разматрани утицаји на културна добра. Ови утицаји, међутим, морају бити 
разматрани приликом дефинисања локација трансфер станица у Региону, тј. 
приликом израде општинских планова управљања отпадом.

Одређен број могућих утицаја нема стратешки значај ни по интензитету нити 
по просторним размерама, или ће бити разматрани на нижим хијерархијским 
нивоима (приликом израде студија о процени утицаја за појединачне објекте) 
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када буду познате конкретне технологије, те ће бити изостављени из Извештаја 
о СПУ. То су утицаји на: 

 • буку и вибрације,
 • радиоактивност,
 • нејонизујуће зрачење и др.

Предметним Планом предвиђају се активности које не проузрокују озбиљна 
загађења као што то проузрокују нпр. делатности из области тешке и базне 
хемијске индустрије. То значи да негативни утицаји на животну средину, када је у 
питању просторна димензија, нису прекограничне природе. Самим тим, СПУ није 
разрађивала прекограничне стандарде квалитета животне средине. 

8.4. Разматрани проблеми заштите животне средине 

План обухвата изградњу регионалног центра за управљање отпадом са свим пратећим 
објектима и садржајима,  четири трансфер станице у четири општине, затварање 
постојећих сметлишта у свим општинама, транспорт отпада. Свака од ових инвестиција 
има потенцијални утицај на животну средину. Кључни утицаји су следећи:

8.4.1. Регионална санитарна депонија 

Отпад из свих општина ће се одлагати на регионалној депонији. На регионалној 
депонији одлагаће се отпад који нема својства опасних материја, а који се не може 
у виду секундарне сировине даље користити. Регионална депонија за Колубарски 
регион ће бити лоцирана у откопном пољу, на подручју Колубарског лигнитског 
басена по завршетку његове експлоатације. Локација у подручју површинских 
копова је одређена уз уважавање постојеће планске документације и усклађивањем 
са плановима који су у поступку израде, а у функцији су постојећег рудника и будуће 
Термоелектране. Рад депоније може имати утицаја на животну средину:

Земљиште: на квалитет земљишта негативни утицај може имати испуштање отпадних 
вода од прања, санитарне отпадне воде, цурење уља из возила, неконтролисано и 
акцидентно изливање процедних вода из депоније и отицање падавина. 

Воде: на квалитет подземних и површинских вода негативни утицај може имати 
испуштање отпадних вода од прања, санитарне отпадне воде, неконтролисано 
изливање процедних вода из депоније и отицање падавина.

Ваздух: на квалитет ваздуха негативни утицај може имати прашина и емисија 
гасова из возила са транспорт отпада и механизација на депонији, као и емисија 
гаса из депоније уколико се не сакупља контролисано. 

Предео: изградња депоније ће изменити изглед предела на самој локацији. 

Флора и фауна: може се очекивати повећан броја инсеката, глодара и птица 
грабљивица око локације депоније.

Саобраћај и бука: возила која транспортују отпад на депонију и механизација на 
депонији праве буку, прашину и испуштају гасове.



II Планирање управљања комуналним отпадом у Колубарском региону

8.4.2. Трансфер станице

Трансфер станице су објекти где се комунални отпад пребацује из малих возила у 
велике камионе због ефикасног транспорта до регионалне депоније. Претоварне 
станице ће бити намењене и за рециклажна дворишта, односно грађани ће и сами 
моћи довозити свој отпад. Уједно су претоварне станице места из којих ће се у 
великим контејнерима отпад транспортовати на регионалну депонију. 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. Рециклажна 
дворишта су ограђени објекти, опремљени системима за заштиту животне средине, 
у којима је организовано преузимање и одвојено сакупљање и разврставање 
различитих врста отпада (укључујући и течни отпад и уља, акумулаторе, опасан 
отпад из домаћинства (пестициди, лекови, разређивачи, боје, растварачи и остале 
хемикалије), електричну и електронску опрему и зелени отпад).

Утицаји на животну средину на локацији трансфер станица могу бити следећи:

Земљиште: на квалитет земљишта негативан утицај може имати испуштање 
отпадних вода, изливање процедних вода, отицање падавина, проливање уља и 
другог течног отпада.

Воде: на квалитет површинских и подземних вода негативан утицај може имати 
испуштање отпадних вода, акцидентно изливање процедних вода, отицање 
падавина, проливање сакупљеног уља и другог течног отпада.

Ваздух: на квалитет ваздуха негативан утицај може имати прашина, емисија гасова 
и  непријатни мириси.

Предео: може доћи до нарушавања изгледа предела на локацији око трансфер странице.

Флора и фауна: може се очекивати повећан броја инсеката и глодара на локацији 
око трансфер странице.

Саобраћај и бука: саобраћај око трансфер станице ће се повећати зато што ће возила 
малог капацитета довозити отпад до трансфер станица, а камиони великих капацитета 
ће отпад са трансфер станица превозити до регионалне депоније. То ће повећати 
прашину, емисију гасова из возила и ниво буке на локацији и у околини локације.

8.4.3. Постројење за рециклажу (сепарацију отпада)

Главна активност у постројењу за рециклажу је селекција папира, стакла, метала и 
др. од органског отпада. То би могло имати сличан утицај на животну средину као 
трансфер станице. Главни позитивни ефекат постројења за рециклажу (сепарацију) 
отпада је смањење количине отпада, продужење века трајања депоније и 
рециклажа секундарних сировина из сепарисаног отпада. Постројење за рециклажу 
ће се изградити на локацији поред регионалне депоније.

Земљиште: утицај може имати испуштање отпадних вода, изливање процедних вода.

Воде: на квалитет површинских и подземних вода негативан утицај може имати 
испуштање отпадних вода, акцидентно изливање процедних вода и др.

Ваздух: негативан утицај може имати прашина, емисија гасова и  непријатни мириси.
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Предео: може доћи до нарушавања изгледа предела на локацији око постројења 
за рециклажу.

Флора и фауна: може се очекивати повећан броја инсеката и глодара на локацији 
око постројења за рециклажу.

Саобраћај и бука: саобраћај око постројења за рециклажу ће се повећати зато што 
ће возила довозити отпад из региона. То ће повећати прашину, емисију гасова из 
возила и ниво буке на локацији.

8.4.4. Постројење за компостирање 

Компостирање може бити имплементирано као ефикасна мера третмана 
органског отпада. 

При компостирању треба имати на уму да компост мора бити стабилизован и у њему 
морају бити уништени патогени организми, потенцијални узрочници обољења. 
У развијеним земљама стандарди за квалитет компоста могу бити врло строги и 
прописане су вредности маскималних дозвољених концентрација тешких метала и 
органских загађивача које морају бити задовољене. Мерење параметара компоста 
треба спроводити једном месечно, податке чувати најмање пет година. 

Земљиште: на квалитет земљишта негативан утицај може имати могуће ширење корова.

Воде: негативан утицај може имати испуштање отпадних вода из постројења и др.

Ваздух: на квалитет ваздуха негативан утицај може имати емисија гасова и  
интензивни непријатни мириси. Компостирање је потребно радити у сенци и на 
месту заклоњеном од ветра.

Предео: може доћи до угрожавања предела на локацији око постројења за 
компостирање.

Флора и фауна: може се очекивати повећан броја инсеката и штеточина на локацији 
око постројења за компостирање.

Саобраћај и бука: саобраћај око постројења   за компостирање ће се повећати зато 
што ће возила довозити зелени отпад из региона. То ће повећати прашину, емисију 
гасова из возила и ниво буке на локацији.

8.4.5. Постројење за рециклажу грађевинског отпада

Предлаже се да се једно постројење за рециклажу грађевинског отпада постави 
на локацији Регионалног центра за управљање отпадом. Отпад од грађења и 
рушења укључује бетон, опеку, дрво, стакло, метале, пластику, раствараче, азбест 
и ископану земљу.

Земљиште: негативан утицај може имати испуштање отпадних вода.

Воде: негативан утицај може имати испуштање отпадних вода, уља од машина и др.

Ваздух: на квалитет ваздуха негативан утицај може имати појачана прашина.

Флора и фауна, предео: може доћи до нарушавања изгледа предела на локацији 
око постројења за рециклажу грађевинског отпада.
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Саобраћај и бука: саобраћај око постројења за рециклажу грађевинског отпада 
ће се повећати зато што ће возила довозити грађевински отпад из региона. То ће 
повећати прашину, емисију гасова из возила и ниво буке на локацији.

8.4.6. Затварање постојећих сметлишта

Постојеће депоније у општинама ће бити затворене. Општине би требале 
да организују и спроведу поступну санацију и затварање, рекултивацију 
одлагалишта, односно санацију уз план наставка рада оних одлагалишта која 
су за то намењена. Обавеза је општина да организују и спроводе уклањање 
дивљих депонија отпада са својих подручја.

Земљиште: Количина процедних вода ће се смањити током година тако да ће се 
квалитет земљишта побољшати временом. Могућности за коришћење земљишта 
ће остати ограничене због испуштања гаса и слегања тла.

Површинске и подземне воде: Количина процедних вода ће се смањити током 
година. Атмосферске и процедне воде ће бити одвођене на пречишћавање.

Ваздух: Квалитет ваздуха ће се побољшати с обзиром да ће бити мање прашине 
и непријатних мириса због тога што ће депоније бити покривене и што ће се 
не њима извршити рекултивација и ремедијација. Испуштање гасова ће такође 
престајати током времена.

Предео: Предео ће бити побољшан после санације сметлишта и рекултивације травом.

Флора и фауна: Више неће бити утицаја на локацији па ће се успоставити природна 
равнотежа флоре и фауне.

Саобраћај и бука: Возила више неће долазити на локације и механизација на 
депонији више неће бити коришћена тако да ће бука, прашина и емисија гасова из 
возила нестати.

8.4.7. Транспорт

Транспорт ће се повећати реализацијом плана регионалног управљања отпадом. 
Отпад из свих општина ће морати да се транспортује до локације регионалне депоније. 
То повећање транспорта ће узроковати следеће ефекте на животну средину:

Ваздух, бука, саобраћај: Бука, прашина и емисија гасова из возила ће бити 
повећани. Ови ефекти ће имати највише утицаја на становништво које живи 
поред главних транспортних праваца. Величина и сложеност овог утицаја зависи 
од одржавања саобраћајница, исправности и одржавања возила за транспорт 
отпада и заштитног зеленог појаса између саобраћајнице и дворишта кућа. 
Утицај транспорта на земљиште, површинске и подземне воде, пределе и флору 
и фауну,  неће бити нарочит.

8.5. Општи и посебни циљеви СПУ

Један од најосетљивиј корака у изради СПУ је дефинисање општих и посебних 
циљева. Општи и посебни циљеви СПУ дефинишу се на основу захтева и циљева 
у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева 



   8. Елементи за израду Стратешке процене утицаја 
Регионалног плана на животну средину

заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном 
нивоу, прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, 
проблема и предлога у погледу заштите животне средине у плану или 
програму. На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине у 
другим плановима и стратегијама су општи циљеви СПУ:

 •  смањити загађење вода до нивоа да не постоји штетан утицај на квалитет;
 •  ограничити емисије штетних материја у ваздух да не постоји штетан утицај; 
 • смањити емисију гасова са ефектом стаклене баште; 
 • ограничити коришћење обрадивог пољопривредног земљишта;
 • смањити загађење земљишта;
 •  смањити штетан утицај на биодиверзитет и биљни и животињски свет;
 • заштитити пределе и законом заштићена природна добра;
 • заштитa здрављa људи; 
 • подстицати економски развој и раст запослености у региону;
 • минимизирати штетан утицај на културну баштину;
 •  минимизирати утицај на животну средину саобраћаја од транспорта отпада.

За реализацију општих циљева утврђују се посебни циљеви СПУ у појединим 
областима заштите. Посебни циљеви произилазе из општих циљева и представљају 
њихову детаљнију разраду (табела 8.1).

Табела 8.1. Рецептори, циљеви, посебни циљеви и индикатори          
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У табели 8.1. приказани су посебни циљеви стратешке процене и релевантни 
индикатори за њихову оцену. Посебни циљеви дефинисани су у односу на опште 
циљеве стратешке процене и приказани у односу на рецепторе животне средине.
Табела 8.2. Ознаке циљева стратешке процене   

р.б. Циљ стратешке процене р.б. Циљ стратешке процене

1.
Испуштање штетних материја из активности 
поступања са отпадом у воду мора бити у 
складу са ГВЕ 

13. Обезбедити мере компензације за сваку 
штету нанету стаништима

2. Обезбедити да квалитет воде низводно од 
постројења не буде погоршан 14.

Заштитити пределе пажљивим избором 
локација за нова постројења за управљање 
отпадом

3.
Испуштање штетних материја из активности 
поступања са отпадом у ваздух мора бити у 
складу са ГВЕ 

15. Максимизирати санацију затворених 
сметлишта ради очувања предела

4. Повећати обим сакупљања комуналног 
отпада 16. Минимизирати неадекватно поступање са 

отпадом

5. Смањити неконтролисано спаљивање/
одлагање отпада 17. Минимизирати ризик и утицај акцидентних 

емисија од активности поступања са отпадом

6.
Максимизирати потенцијал за добијање 
енергије из постројења за управљање 
отпадом

18. Минимизирати ниво еколошких проблема 
због активности поступања са отпадом

У б 8 1 б
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р.б. Циљ стратешке процене р.б. Циљ стратешке процене

7. Смањити емисије СН4 и СО2 из постројења за 
управљање отпадом 19.

Успоставити критеријуме о заштити 
предела при избору локација постројења за 
управљање отпадом

8.
Задовољити националне циљеве управљања 
отпадом укључујући искоришћење гаса из 
депоније

20. Подстицати отварање нових радних места у 
постројењима за управљање отпадом

9.

Површина и квалитет земљишта који се 
користи за активности управљања отпадом 
по тони отпада,треба да буде у складу са 
најбољом праксом

21. Подстицати имплементацију система 
управљања отпадом

10. Нова постројења изградити на неосетљивим 
локацијама 22. Смањити обим саобраћаја од транспорта 

отпада 

11. Минимизирати површину земљишта загађеног 
због активности поступања са oтпадом 23. Увести принцип близине колико је могуће за 

активности управљања отпадом

12. Изврштити санацију сметлишта и 
рекултивацију земљишта 24. Минимизирати стварање отпада ради 

смањења транспорта отпада

Нумеричко обележавање посебних циљева СПУ неопходно је због једноставније 
и бржег вредновања у поступку процене могућих утицаја планских решења на 
животну средину.

8.6. Процена могућих утицаја на животну средину
Процена могућих утицаја Плана садржи следеће елементе:

1. приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта 
заштите животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање 
негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину;

2. поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења;
3. приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са 
описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање 
позитивних утицаја на животну средину;

4. начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине;
5. начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: 
вероватноћа, интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија 
(трајање, учесталост, понављање), просторна димензија (локација, географска 
област, број изложених становника, прекогранична природа утицаја) и др.

Проблем заштите животне средине је данас један од прворазредних друштвених 
задатака. Данас присутне негативне последице углавном су последица погрешно 
планиране изградње насеља, саобраћајних система, неконтролисане и неадекватне 
употребе енергије, неадекватног поступања с отпадом, као и непознавања основних 
законитости из домена животне средине. У оквирима изнетих ставова промене које 
су последица прилагођавања природе потребама човека могу бити онакве какве 
он очекује, али могу бити, и често јесу, сасвим неповољне и за њега самог. Скуп 
таквих промена за собом повлачи врло сложене последице, које у принципу имају 
повратно деловање на иницијаторе промена, доводећи тако до нових стања и нових 
последица. Циљ израде СПУ предметног Плана на животну средину је сагледавање 
могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђених мера за 
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њихово смањење, односно довођење у прихватљиве оквире не стварајући конфликте 
у простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном простору. 
Да би се постављени циљеви остварили, потребно је сагледати Планом предвиђене 
активности и мере за смањење потенцијално негативних утицаја. Предметни 
план ће представљати оквир за успостављање регионалног система управљања 
отпадом, а могућа загађења по својим карактеристикама, интензитету и просторном 
распростирању немају велики утицај на квалитет животне средине, али свакако 
могу негативно утицати на општу неповољну слику на подручју Плана па их је у том 
контексту неопходно анализирати. То се посебно односи на комплекс регионалног 
центра за управљање отпадом који ће у фази израде пројектне документације 
бити предмет израде Студије о процени утицаја. У том контексту, у Извештају се 
анализирају могући утицаји планираних активности на животну средину који ће се 
вредновати у односу на дефинисане индикаторе. 

8.7. Процена утицаја варијантних решења

Варијантна решења представљају различите рационалне начине средства и мере 
реализације циљева плана у појединим секторима развоја, кроз разматрање 
могућности коришћења одређеног простора за специфичне намене и активности. 
Овом приликом су разматране две варијанте:

 • варијанта да се план не усвоји и имплементира и
 • варијанта да се план усвоји и имплементира.

Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити само 
поређењем са постојећим стањем, са циљевима и решењима плана. Ограничавајући 
се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би имало доношење или 
недоношење предметног плана, стратешка процена ће се бавити разрадом обе 
варијанте (табела 8.3. и 8.4.).
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8.8 Разлози за избор најповољнијег варијантног решења

Варијантних решења приказана у табелама 8.3. и 8.4 се пореде како би се озабрало 
најповољније решење. На основу тога се доноси одлука да ли се наставља са 
даљом анализом планских решења (у случају да је повољнија варијанта примене 
плана) или се процењује да ће примена плана имати негативне ефекте на животну 
средину и да га не треба имплементирати. Поређењем позитивних и негативних 
ефеката варијантих решења Регионалног плана управљања комуналним отпадом 
за Колубарски регион, показано је следеће:

1.  У варијанти да се план не донесе и да се развој настави по досадашњем 
тренду могу се очекивати бројни негативни ефекти у свим аспектима 
управљања отпадом и ниједан позитиван ефекат у односу на циљеве 
стратешке процене утицаја.  

2.  У варијанти да се просторни план имплементира могу се очекивати бројни 
позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину негативних 
тенденција у развоју посматраног простора, ако се план не би имплементирао. 

Важно је напоменути да су, када је реч о позитивним и негативним ефектима 
Плана, погоршања стања у варијанти када се план не би применио значајна 
и у просторном смислу и по интензитету, с обзиром да је наставак постојећих 
трендова и тенденција у поступању с отпадом крајње негативан и оптерећујућ у 
односу на капацитет простора.

На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног 
плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе. У 
наставку СПУ извршена је даља процена утицаја планских решења у односу 
на значај утицаја. Разматрани су интензитет (величина), просторна размера 
и вероватноћа утицаја, а након тога и идентификација кулулативних и 
синергетских ефеката планских решења.

8.9. Евалуација карактеристика и значаја утицаја

У табелама 8.3. и 8.4. извршена је квалитативна експертска процена позитивних 
и негативних утицаја појединих сектора плана на животну средину у поређењу са 
ефектима варијанти да се план примени и да се план не примени. 

У наставку стратешке процене утицаја извршена је евалуација значаја, просторних 
размера и вероватноће утицаја планских решења плана на животну средину. 

Значај утицаја процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и 
просторне размере на којима се може остварити утицај. Утицаји, односно 
ефекти, планских решења, према величини промена се оцењују бројевима од -3 
до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус за позитивне промене, 
како је приказано у табели 7.5. 

Овај систем вредновања примењује се како на појединачне индикаторе утицаја, 
тако и на сродне категорије преко збирних индикатора. 
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У табели 8.6. приказани су критеријуми за вредновање просторних размера 
могућих утицаја.

Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође 
представља важан критеријум за доношење одлука у току израде плана. 
Вероватноћа утицаја одређује се према скали приказаној у табели 8.7.

Поред тога, додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја, 
односно последица. У том смислу могу се дефинисати  привремени-повремени (П) 
и дуготрајни (Д) ефекти.

На основу критеријума процене величине (табела 8.5.), просторних размера 
(табела 8.6.)  и процене вероватноће (табела 8.7.) утицаја планских решења на 
циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја идентификованих утицаја 
за остваривање циљева стратешке процене. 

Усваја се:  Утицаји од стратешког значаја за предметни план су они који имају јак 
или већи (позитиван или негативан) ефекат на целом подручју плана или на вишем 
нивоу планирања, према критеријумима у табели 8.8.

Табела 8.5. Критеријуми за оцењивање величине утицаја

Табела 8.6. Критеријуми за вредновање просторних размера могућих утицаја

Табела 8.7. Скала за процену вероватноће утицаја
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Последњи корак у припремној фази процене утицаја је одабир планских решења 
која ће бити оцењивана у односу на дефинисане посебне циљеве СПУ и индикаторе. 
У процес вредновања укључују се планска решења која у стратешком смислу могу 
имати негативан утицај на стање животне средине. Планска решења укључена у 
процес вредновања приказана су у табели 8.9.

У табели 8.10. извршена је процена утицаја планских решења на животну средину 
и елементе одрживог развоја према критеријуми процене из табеле 8.5, док је 
у табели табели 8.11. извшрена процена просторних размера утицаја планских 
решења на животну средину и елементе одрживог развоја  у односу на критеријуме 
процене из табеле 8.6. након тога је у табели 8.12. Идентификација и евалуација 
стратешких утицаја планских решења на животну средину и одрживи развој уз 
кратко образложење вредновања и утицаја.

Табела 8.8. Критеријуми за евалуацију значаја утицаја

Табела 8.9. Планска решења у предлогу плана обухваћена проценом утицаја
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Табела 8.12.  Идентификација и евалуација стратешких утицаја планских 
решења на животну средину и одрживи развој
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8.10. Резиме значајних утицаја плана

На основу евалуације значаја утицаја закључује се да имплементација плана не 
производи стратешки значајне негативне утицаје на планском подручју. Може се 
констатовати да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај на 
конкретан простор. Мањи негативни утицаји које је могуће очекивати реализацијом 
планских решења су ограниченог интензитета и просторних размера и могуће их 
је планским мерама заштите свести у границе прихватљивости. Негативни утицаји 
неће у значајној мери оптеретити капацитет простора.

8.11. Кумулативни и синергетски ефекти

СПУ треба да обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката. Ови 
ефекти су делом идентификовани у табели 7.13, али значајни ефекти могу настати 
као резултат интеракције између бројних мањих утицаја постојећих објеката и 
активности и различитих планираних активности у подручју плана. Кумулативни 
ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, а неколико 
индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат. Као пример се 
може навести загађивање ваздуха, вода или пораст нивоа буке. Синергетски ефекти 
настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат који 
је већи од простог збира појединачних утицаја. Синергетски ефекти се најчешће 
манифестују код људских заједница и природних станишта.
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8.12. Опис мера предвиђених за смањење негативних утицаја

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том 
смислу се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и 
његовој околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу 
мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру 
планског подручја сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања 
угрожавања животне средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој 
и спречавају конфликте на датом простору што је у функцији реализације циљева 
одрживог развоја. На основу анализе стања животне средине, просторних односа 
планског подручја са својим окружењем, планираних активности у планском 
подручју  процењених могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и 
услова надлежних институција, утврђене су следеће превентивне и заштитне мере:

8.12.1. Превенција настајања отпада

Користи по животну средину:
 • најпожељнија опција када се ради о управљању отпадом;
 •  без негативног утицаја на животну средину (укључујући емисије у воду и 
ваздух) ако је постигнута превенција стварања отпада на извору;

 •  елиминише се неопходност сакупљања, транспорта и третмана, као фаза у управљању 
отпаду и негативни утицаји ових фаза на животну средину као резултанта;

Табела 8.13. Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката
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 •  постоји нето еколошка корист за сваку тону отпада која је избегнута поред 
сваке друге опције управља отпадом.

Потенцијални негативни утицаји на животну средину нису идентификовани.

Мере за ублажавање негативних утицаја:
 •  превенција и минимизација отпада су области кључних циљева за побољшање;
 •  у прошлости је стварање отпада било повезано са економским растом. Стога је 
неопходно ставити нагласак на имплементацију таквих политика које дају предвиђања 
за даљи национални економски раст, од краткорочних до средњорочних;

 •  посебни циљеви за смањење отпада треба да буду успостављени и 
неопходно је дефинисати методе мониторинга успешности превенције и 
минимизације настајања отпада.

8.12.2. Сакупљање и транспорт отпада

Користи по животну средину:
 •  сакупљање отпада је установљен систем у урбаним областима. Постављање 
контејнера за рециклажу ће подстаћи радвајање отпада. Ово подстиче правилно 
управљање отпадом на нивоу домаћинства и комерцијалном нивоу.

 •  максимално сакупљање минимизира ризик илегалног одлагања/спаљивања и 
утицаје тих процеса на животну средину;

 •  виши степен поновног коришћења/рециклаже у области и издвајање органског 
отпада са депоније;

 • смањење загађења;
 •  минимизира додатне туре за транспорт отпада и трошкове које то изискује.

Потенцијални негативни утицаји на животну средину:
 •  систем постављања контејнера за рециклажу може захтевати додатне трошкове 
за транспорт. Еколошки трошкови су повезани са трошковима тура сакупљања, 
емисијама, утрошеној енергији и транспортним трошковима. У сваком случају, 
контејнери се могу сакупљати наизменично без додатних трошкова;

 •  тешко је контролисати третман и одлагање отпада у циљу обезбеђења 
принципа близине и одрживости;

 •  може доћи до нежељених ефеката (непијатни мириси и сл.) због контејнера са 
оргнаским отпадом.

Мере за ублажавање негативних утицаја:
 •  обезбеђење доступног система сакупљања је најбољи начин да се 
максимизира сакупљање и да се минимизирају утицаји илегалног одлагања и 
неконтролисаног спаљивања;

 •  возила са сакупљање се могу реконструисати да могу да преузму појединачно 
фракције отпада истовремено у циљу минимизације броја тура за сакупљање;

 •  оостоји потреба за интегралним приступом у сакупљању отпада да би се 
минимизирали утицаји на животну средину.

Трансфер станице

Према домаћим прописима за сваку од предвиђених трансфер станица потребно је 
урадити Студију о процени утицаја трансфер станице на животну средину. Уопште, 
локација трансфер станице мора испуњавати одређене критеријуме за избор локације. 
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Мере заштите:
 •  радне површине на трансфер станици морају бити изграђене од 
водонепропусне подлоге;

 •  ограђивање трансфер станице извршити прописном оградом која ће спречити 
улаз нежељних лица;

 •  обављати редовно чишћење и прање радних површина,
 •  вршити пречишћавање отпадних вода од прања или од просипања отпада, пре 
испуштања у реципијент;

 •  обављати редовну дезинфекцију и дератизацију радне површине;
 • засадити појас заштитног зеленила око ограде станице.

Транспорт

Превоз отпада од трансфер станица до локације регионалне депоније обављаће се 
возилима великог капацитета са пресом за сабијање отпада. Савремени камиони 
за превоз прес контејнера имају уграђене ЕУРО 3 моторе који испуњавају Европске 
прописе по питању буке и емисије штетних гасова.

8.12.3. Рециклажа отпада

Користи по животну средину:
 •  пожељнија опција него третман отпада (искоришћење енергије) или одлагање;
 •  смањење запремине за третман отпада и одлагање (то смањује еколошке 
трошкове енергије и емисија);

 •  обезбеђење материјала за поновно коришћење или за неку другу примену;
 •  минимизира коришћење нове сировине и прераду таквог материјала;
 •  уштеда у емисији СО2 који настаје услед потрошње енергије (сагоревањем 
фосилних горива).

Потенцијални негативни утицаји на животну средину:
 •  последице постројења за сакупљање (рециклажна дворишта, постројења за 
рециклажу, трансфер станице);

 •  потенцијалне непријатне емисије ако се постројењем за сакупљање не 
управља ефикасно;

 •  трошкови енергије и емисије који се односе на сакупљање, транспорт, 
поновном прерадом, трошкови који зависе од дужине туре и процеса кји се 
користи за рециклажу;

 •  недостатак постројење за прераду рециклата (сепарисаног материјала) на 
националном нивоу, чиме се повећавају трошкови складиштења или извоза;

 •  не постоје посебни планови за обезбеђење постројења за опрераду рециклата 
на регионалном или националном нивоу у наредном периоду;

 •  може постојати недостатак тржишта за рециклабилне материјале чиме је 
економски положај рециклата неповољан;

 •  тренутно није у склладу са принципом близине.
Мере за ублажавање негативних утицаја:

 •  потенцијални негативни утицаји рециклаже су мањи него утицаји третман 
или одлагања, поново се истиче потреба за значајним напорима за израду 
политика за смањење и минимизацију отпада. Извоз отпада у друге земље 
дугорочно није одржив посебно због недостатка заштите животне средине. 



   8. Елементи за израду Стратешке процене утицаја 
Регионалног плана на животну средину

Постројење за рециклажу (сепарацију отпада)

Мере заштите животне средине које ће се припремити у постројењу за рециклажу 
(сепарацију) отпада су сличне мерама за заштиту на трансфер станицама:

 •  радне површине у постројењу за рециклажу (сепарацију) отпада морају бити 
изграђене од водонепропусне подлоге;

 •  ограђивање постројења за рециклажу (сепарацију) отпада извршити 
прописном оградом која ће спречити улаз нежељних лица;

 • обављати редовно чишћење и прање радних површина;
 •  вршити пречишћавање отпадних вода од прања или од просипања отпада, пре 
испуштања у реципијент;

 •  обављати редовну дезинфекцију и дератизацију радне површине.
Посебне мере заштите здравља и безбедности се морају применити према 
запосленом особљу, што се дефинише посебним законским прописима из 
области заштите на раду.

8.12.4. Компостирање отпада

Користи по животну средину:
 • смањује количину отпада за одлагање;
 •  претвара органски отпад у комерцијални производ за кондиционирање земљишта;
 • економичан метод;
 •  кућно компостирање се може спровести на индивидуалној основи.

Потенцијални негативни утицаји на животну средину:
 •  последице постројења за компостирање отпада (величина и локација постројења);
 • утицај саобраћаја у близини постројења;
 •  може доћи до непријатних мириса у зависности од правца ветра уколико 
постројење за компостирање није пројектовано прописно или се њиме не 
управља адекватно;

 • потенцијални утицаји на здравље због спора и биоаеросола;
 • емисије у ваздух, процедне воде итд.
 •  прихватљивост производа, квалитет, тржишна вредност, поверење 
потрошача, исплативост коришћења коначног производа на земљишту.

Мере за ублажавање негативних утицаја:
 • мора постојати контрола квалитета финалног производа;
 •  сакупљање, третман и маркетинг компоста мора бити координирано на 
регионалној основи;

 •  методе третмана треба да буду стандардизоване са циљем минимизирања емисија 
из постројења за компостирање који могу имати утицаја на животну средину.

Постројење за компостирање

Компост произведен од одвојено сакупљеног отпада са зелених површина је уопште 
високог квалитета и има бројне примене, док компост произведен од биоотпада је 
нижег квалитета и има мање могућности за коришћење. Посебне мере заштите 
здравља и безбедности се морају применити према запосленом особљу, што се 
дефинише посебним законским прописима из области заштите на раду.



II Планирање управљања комуналним отпадом у Колубарском региону

8.12.5. Механичко-биолошки третман отпада

Користи по животну средину:
 • стабилише отпад;
 •  једно централно псотројење може бити коришћено за третман отпада (преостали 
отпад из домаћинства из којег су издвојене рециклабили) и органски отпад;

 • смањење запремине пре депоновања; 
 • у складу је са захтевима Директиве ЕУ о депонијама;
 • искоришћење материјала за рециклажу;
 •  смањење емисија коришћењем обновљивих извора енергије, ако се третирани 
отпад користи у термоелектрани или цементари.

Потенцијални негативни утицаји на животну средину:
 • „прљав процес“ за искоришћење материјала;
 •  трошкови руковања и транспорта за раздвајање отпада и издвајање рециклата 

(стакло, метали...);
 • последице рада постројења за механичко-биолошки третман;
 •  емисије и др. нежељени ефекти и утицаји ако се постројењем не управља ефикасно;
 • непоуздано тржиште за финални производ;
 •  „нова“ технологија која још није развијена иако постоје различити системи у раду.

Мере за ублажавање негативних утицаја:
 •  тренутно нема постројења за механичко-биолошки третман, а врсте и рад 
постројења могу значајно варирати. Претпоставља се да ће свако регионално 
постројење производити гориво из отпада које се може користити у пећима 
или инсинераторима.

Постројење за механичко-билошки третман отпада

Механичко-биолошки третман је технички близак компостирању мешаног отпада. 
После овог третмана, биолошка активност се смањује до око 5% улазног материјала, 
и може се одложити на депонију скоро без икаквих даљих негативних ефеката. 
Овај систем је  флексибилан и води грубе фракције токова отпада искоришћење 
материјала или на добијање енергије. 

Мере заштите:
 •  радне површине у постројењу за механичко-билошки третман отпада морају 
бити изграђене од водонепропусне подлоге;

 • обављати редовно чишћење и прање радних површина;
 •  вршити пречишћавање отпадних вода пре испуштања у реципијент;
 •  обављати редовну дезинфекцију и дератизацију радне површине.

Посебне мере заштите здравља и безбедности се морају применити према 
запосленом особљу, што се дефинише посебним законским прописима из 
области заштите на раду.

8.12.6. Одлагање отпада

Користи по животну средину:
 •  доследно спровођење принципа близине (депонија по једном региону);
 •  мора бити енергетски неутрално (сакупљање и искоришћење депонијског гаса);
 •  тренутно постоји потенцијал за одлагање свог отпада, изузев опасног отпада 
на предвиђеној регионалној депонији.
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Потенцијални негативни утицаји на животну средину:
 •  постројења могу настојати да буду енергетски неутрална или да максимизирају 
искоришћење енергије (сакупљање и коришћење депонијског гаса);

 •  потенцијал да се одложи сав отпад на постојећим сметлиштима је ограничен;
 •  потенцијални негативни утицаји на животну средину укључују емисију гасова 
са ефектом стаклене баште (СО2, СН4) у атмосферу;

 •  постоји потенцијал за емисију процедних вода са сметлишта у свим општинама;
 •  депоније могу бити извор потенцијалних непријатних утицаја, уколико се њима не 
управља адекватно (нпр. непријатни мириси, бука, визуелни ефекти, саобраћај...);

 •  земљиште које је неопходно за одлагање је веће од постројења за третман;
 • одлагање отпада је мање економично од рециклаже тог отпада;
 •  постоје значајни економски и еколошки трошкови за затварање постројења и 
одржавања локације после тога;

 •  што се више биодеградабилног отпада третира другим процесима, стварање 
депонијског гаса ће се смањивати и тиме утицати на економску исплативост од 
искоришћења енергије од депонијског гаса;

 •  одлагање је дугорочно неодрживо – нова постројења су стално неопходна 
са додатним трошковима и економским и еколошким трошковима за 
одржавање након затварања.

Регионална санитарна депонија

Мере заштите ваздуха
 •  настајање честичног загађења и његово разношење по околини спречиће 
се адекватним одлагањем отпада (разастирање, сабијање и прекривање 
инертним материјалом);

 •  депонијски гасови који настају анаеробним разлагањем депонованог отпада  
сакупљаће се и третирати на депонији. Биће инсталиран систем за сакупљање гаса;

 •  ширење непријатних мириса минимизираће се поступком санитарног 
депоновања, при коме се врши свакодневно покривање одложених количина 
отпада инертним материјалом. Око комплекса депоније формираће се 
вегетациони појас који ће представљати додатну препреку ширења мириса;

 •  редовно чишћење и прање камиона за транспорт и сакупљање отпада и 
приступног пута.

Мере за заштиту земљишта
 •  преко дна и страна депоније поставиће се непропусна облога која ће спречити 
процуривање процедних вода у околно земљиште, а тиме и загађење 
земљишта и подземних вода;

 •  разношење лаких фракција отпада спречиће се свакодневним сабијањем 
отпада и прекривањем дневно одложених количина отпада слојем сабијеног 
инертног материјала. Ово ће такође спречити окупљање птица и животиња;

 •  око депоније ће се поставити ограда са капијом на улазу, која ће спречити 
неконтролисан улаз, као и улаз животиња на локацију;

 • периодично ће се спроводити дезинфекција и дератизација.
Мере за заштиту вода

 •  дно и стране депоније ће се обложити водонепропусном фолијом (ХДПЕ), чиме 
ће се спречити процуривање процедних вода из тела депоније у подземне 
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воде. Након сакупљања у заједнички колектор, процедне воде ће се спровести 
до постројења за пречишћавање отпадних вода;

 •  постројење за пречишћавање отпадних вода ће бити изведено тако да 
произведе ефлуент у сагласности са захтеваним стандардима;

 •  део пречишћених отпадних вода користиће се за орошавање радног платоа на 
депонији, а део пречишћених вода, уз контролу квалитета, цистернама ће бити 
транспортован до градске канализације. 

Мере заштите од буке и вибрација
 •  предвидвиђено је формирање заштитног појаса високог зеленила око депоније 
да спречи буку и вибрације;

 •  механизација која ће се користити на депонији укључује компактор који ће 
производити малу буку. Радници на депонији ће имати одговарајућу опрему 
за заштиту од буке.

Мере заштите од зрачења
 • Одлагање радиоактивног отпада на депонији је забрањено.

Мере заштите здравља становништва
 •  Све наведене мере су у функцији заштите здравља становништва.

Затварање постојећих депонија/сметлишта

Општине морају припремити пројекте санације сметлишта, односно техничку 
документацију за санацију и рекултивацију постојећих сметлишта. Према домаћим 
прописима, на пројекте санације депонија, Министарсво заштите животне средине 
даје сагласност да је техничка документација израђена у складу са Законом о 
заштити животне средине и другим законима.

8.13.  Смернице за израду процена утицаја на нижим нивоима и     програм 
мониторинга животне средине

8.13.1. Смернице за планове нижег хијерархијскох нивоа 

Извештај о стратешкој процени садржи разрађене смернице за планове или 
програме на нижим хијерархијским нивоима које обухватају дефинисање потребе 
за израдом стратешких процена и процена утицаја пројеката на животну средину, 
одређују аспекте заштите животне средине и друга питања од значаја за процену 
утицаја на животну средину планова и програма нижег хијерархијског нивоа.

Регионални план управљања отпадом ће се спроводити разрадом планских 
решења у општинским плановима управљања отпадом и израдом пројектне 
документације за поједине просторне целине/комплексе (регионални центар 
за управљање отпадом) и појединачне објекте регионалног система (трансфер 
станице, рециклажна дворишта). За планове нижег реда одлука о приступању 
изради стратешке процене доноси се у складу са одредбама из Закона о СПУ. 

Одлуку о изради стратешких процена за општинске планове управљања комуналним 
отпадом у овом случају доноси надлежни орган локалне самоуправе. Код свих 
планова који су у вези са Регионалним планом управљања комуналним отпадом 
примењују се мере и услови заштите животне средине утврђени у овом извештају. 
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Од докумената који третирају регионални центар за управљање отпадом урађен је 
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја експлоатације 
Колубарског лигнитског басена на животну средину који се у тренутку израде ове 
стратешке процене налази у процедури усвајања. Закључци из ове стратешке 
процене такође морају бити узети у обзир приликом реализације регионалног 
центра за управљање отпадом.

Уређивање локација на којима ће се налазити елементи (појединачни објекти) 
система управљања отпадом засниваће се на разради основних урбанистичких 
и пројектно-техничко-технолошких решења Регионалног плана на нивоу 
урбанистичких пројеката и на нивоу израде техничке документације. 

Пројекти за које је у СПУ предвиђена израда студија о процени утицаја приказана 
је у табели 8.14.

Табела 8.14. Смернице за процене утицаја на нижим нивоима

р.б. Назив  пројекта Врста процене утицаја

1. Урбанистички пројекат регионалног центра за 
управљање отпадом 

Процена утицаја

2. Пројекат трансфер станице Ваљево Процена утицаја

3. Пројекат трансфер станице Лазаревац Процена утицаја

4. Пројекат трансфер станице Обреновац Процена утицаја

5. Пројекат трансфер станице Коцељева Процена утицаја

6. Пројекат рециклажног дворишта у Ваљеву Процена утицаја

7. Пројекат рециклажног дворишта у Обреновцу Процена утицаја

8. Пројекат рециклажног дворишта у Убу Процена утицаја

9. Пројекат рециклажног дворишта у Лазаревцу Процена утицаја

10. Пројекат рециклажног дворишта у Барајеву Процена утицаја

11. Пројекат санације депоније у Ваљеву Процена утицаја

12. Пројекат санације депоније у Убу Процена утицаја

13. Пројекат санације депоније у Мионици Процена утицаја

14. Пројекат санације депоније у Осечини Процена утицаја

15. Пројекат санације депоније у Лајковцу Процена утицаја

16. Пројекат санације депоније у Лазаревцу Процена утицаја

17. Пројекат санације депоније у Коцељеви Процена утицаја

18. Пројекат санације депоније у Владимирцима Процена утицаја

19. Пројекат санације депоније у Љигу Процена утицаја

20. Пројекат санације депоније у Обреновцу Процена утицаја

8.13.2. Програм праћења стања животне средине   

Последњи корак у процесу је развој и имплементација програма мониторинга. 
Сврха мониторинга је:

 •  Да прикаже промене у животној средини које се могу приписати имплементацији 
Плана, и да дозволи стварним утицајима да се упореде са предвиђеним утицајима;
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 •  Да предложи могуће мере за смањење или ублажавање ефеката непредвиђених 
догађаја, уколико се они појаве;

 •  Да се прикупе квалитетне основне информације за следећи План и друге 
планове који захтевају стратешку процену.

Савремени приступ Европске агенције за животну средину (European Environmental 
Agency, ЕЕА)10 заснива се на комплекснијем DPSIR (driving force-pressure-state-impact-
response) концепту, који узима у обзир све феномене у узрочно-последичном ланцу, 
укључујући и реаговање на незадовољавајућа стања. Овај концепт подразумева 
активни однос према променама у животној средини укључујући и друштвено-
економске аспекте, који су често покретачка снага (driving force) промена. На овај начин 
чисто “еколошки индикатори“ се укључују у систем индикатора “одрживог развоја“. 

Наведени концепт је у основи коришћен у фази формулисања циљева стратешке 
процене утицаја и индикатора, као средства за праћење напретка у остваривању 
циљева плана и стратешке процене. Одабрани су кључни индикатори који ће се 
користити за праћење остваривања циљева стратешке процене, односно стања 
животне средине у току спровођења плана. 

Циљеви и индикатори су развијени у току процеса стратешке процене у 
консултацији са органима надлежним за животну средину и кориговани су током 
процеса. Циљеви коришћени за процену Плана имају придружене индикаторе, од 
којих се значајним сматрају: квалитет воде, квалитет ваздуха, климатске промене 
и транспорт. 

Препоруке које се односе на мониторинг су:
 •  Препоручује се да се успостави мониторинг индикатора и да се врши редовно 
извештавање. Ове информације могу такође послужити као основа за наредни План.

 •  Избегавање дуплирања активности; већина индикатора је заснована на 
постојећим подацима–зато подаци служе за упоређивање и извештавање.

 •  Индикатори треба да буду упоређени и контролисани годишње и интегрисани 
у годишњи извештај о спровођењу Плана управљања отпадом.

 •  Мониторинг је континуалан процес и индикаторе треба побољшавати или 
додавати током времена уколико се захтева.

 •  Мора да постоји посвећеност органа власти да се створе ресурси расположиви 
за спровођење мониторинга за време трајања Плана.

 •  Треба истражити могућности за координацију лица која обрађују податке у 
вези најбољег искоришћења расположивих података.

 •  Индикатори укључују вредности које се односе на отпад, укључујући тоне 
несакупљеног отпада и појаве неконтролисаног сагоревања и дивљих депонија. 

У табели 8.15. приказани су индикатори и надлежни органи за прађење стања животне 
средине. Развијен је програм мониторинга. Кључни индикатори су успостављени за 
воду, квалитет ваздуха и климатске промене и саобраћај. Ово су аспекти животне 
средине на које ће имплементација Плана вероватно имати утицај. 

Додатни сет индикатора подразумева индикаторе на које се не утиче значајно. То 
се односи на биодиверзитет, пределе итд.
10 EEA, Technical Report No25, Environmental Indicators: Typology and overview ,                                               

(Copenhagen: EEA, 1999)
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8.14. Закључци стратешке процене утицаја    

Закључци о израђеном извештају о стратешкој процени (према нашем закону), 
односно не-технички резиме (према европској директиви о СПУ) представљају 
сажетак информација датих у свим претходним поглављима. Ове информације 
треба да су представљене на начин разумљив јавности. 

Проблематика заштите животне средине за предметни план анализирана је у 
склопу посебне документације на нивоу стратешке процене утицаја на животну 
средину. Примењени методолошки кораци стратешке процене утицаја на 
животну средину сагласни су претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона 
о стратешкој процени утицаја на животну средину којим се дефинише садржина 
Извештаја о стратешкој процени. Целокупна проблематика анализирана је у 
оквиру неколико посебних целина кроз које су обухваћене основе за истраживање, 
постојеће стање животне средине, варијантна решења, процена могућих утицаја на 
животну средину и мере за смањење негативних утицаја, програм праћења стања 
животне средине. Кроз основе за истраживање дефинисани су сви релевантни 
фактори који су имали утицај на предметно истраживање, а који су се првенствено 
односили на постојећу законску регулативу, просторне карактеристике простора 
и методологију истраживања. Кроз истраживање и вредновање постојећег стања 
извршена је анализа постојећих потенцијала и урађена квалитативна процена 
утицаја планираних активности на ове потенцијале. 

Закључак је у овом случају израђен на нивоу нетехничког резимеа. На основу 
анализираног стања, процењених утицаја и дефинисаних мера заштите животне 
средине, могу се извући следећи закључци: 

 •  да је процена могућих утицаја планских решења на животну средину на 
подручју обухваћеним планом показала да нема значајних утицаја на животну 
средину у односу на интензитет просторне размере и учестаност, а у односу на 
дефинисане циљеве СПУ;

 •  да су у погледу утицаја, који нису оцењени као значајни, кроз План и СПУ 
дефинисани услови и мере заштите животне средине;

 •  да ће реализација плана имати низ позитивних ефеката у контексту развоја 
ширег предметног подручја;

 •  да, на основу резултата извршене стратешке процене утицаја на животну 
средину, уколико се буду спроводиле прописане мере заштите и праћење 
стања одабраних индикатора стања животне средине, негативни утицаји 
проузроковани планом неће битно утицати на промену стања животне 
средине на предметној локацији, нити стварати конфликте у простору које би 
оптерећивале капацитет простора.

Према свему наведеном, закључак Извештаја о стратешкој процени утицаја 
на животну средину је да су предвиђене све потребне мере како би планиране 
активности имале што мањи утицај на квалитет животне средине што је, свакако, у 
функцији реализације циљева одрживог развоја на предметном простору.



9. Закључци и препоруке

9. ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Стање у Србији у области управљања отпадом је на незадовољавајућем нивоу. 
Неадекватно поступање са отпадом је један од најозбиљнијих проблема у животној 

средини. Организовано се сакупља око 60% комуналног отпада и то само у урбаним 
областима. Одлагање на депоније које нису у складу са стандардима и представљају 
сметлишта, једини је начин организованог поступања са отпадом. Велики је 
број и “дивљих” одлагалишта. Главни изазови управљања отпадом у Републици 
Србијијош увек се односе на обезбеђивање добре покривености и капацитета за 
пружање основних услуга као што су сакупљање, транспорт и санитарно одлагање 
отпада. Очекује се почетак изградње неколико регионалних депонија у складу са 
Националном стратегијом управљања отпадом са програмом приближавања ЕУ. 
Могућност успостављања ефикасног система управљања комуналним отпадом у 
складу са светским и европским трендовима и у складу са принципима одрживог 
развоја и заштите животне средине, у Србији је ограничена услед: непостојања система 
управљања отпадом,  недовољно развијене свести становништва о савременим 
принципима управљања отпадом, непостојања адекватне инфраструктуре због чега 
долази до загађења земљишта, површинских и подземних вода отпадом, честог 
заједничког одлагања комуналног и опасног отпада, недостатка података о саставу 
и токовима отпада итд. Примена савремених концепата управљања комуналним 
отпадом на регионалном нивоу огледа се у примени стратешких и методолошких 
корака и њиховом прилагођавању постојећим околностима у Србији, уз постепено и 
системско решавање постојећих проблема и недостатака. 

Избор локације за одлагање отпада је најосетљивији задатак који се поставља 
пред учеснике у процесу планирања просторне организације система управљања 
отпадом, нарочито у земљама у којима не постоји довољно развијена свест и 
информисаност становништва, и стога постоји отпор при избору локације за 
одлагање отпада, односно синдром „NIMBY“ (не у мом дворишту). Из тог разлога се 
превазилажење овог осетљивог проблема базира на дефинисању елиминаторних и 
основних критеријума за избор локације на основу којих се врши вишекритеријумска 
евалуација, уз обавезну партиципацију свих заинтересованих релевантних субјеката 
у процес избора најповољније локације. У књизи је извршен избор елиминаторних 
критеријума примерен конретном простору који је био предмет истраживања и 
расположивим подацима о простору. У том контексту се у раду истиче условљеност 
избора елиминаторних критеријума конретним просторним одликама. Након фазе 
елиминације “негативних“ подручја, спроведена је вишекритеријумска анализа 
кандидованих локација на основу сета основних критеријума. Дефинисана су 32 
критеријума који се заснивају на ефикасном функционисању депоније и на ефикасној 
заштити животне средине на конкретној локацији и њеном ширем окружењу. 
Понуђен је модел вишекритеријумске евалуације и дефинисана вредносна скала 
за оцену сваког појединачног критеријума. Модел вишекритеријумске евалуације 
примењен је и по различитим сценаријима. У том контексту се основни критеријуми 
за избор локације груписани у неколико основних група, а у процесу евалуације 
је за сваки сценарио вреднована највише једна од основних група критеријума. 
Овакав приступ омогућава доносиоцима одлука да се определе за најповољнију 
опцију и да у складу са зацртаном политиком донесу најбољу одлуку.



Планирање управљања комуналним отпадом 

Свеобухватно сагледавање проблема у вези са избором локација за физичке 
елементе система управљања отпадом подразумева примену ГИС алата који процес 
анализе простора и изналажење најбољих опција чине квалитетнијим, убрзавају 
процес и визелно га обогаћују. Предност њихове примене огледа се у томе што 
омогућава брже издвајање и јасније приказивање повољних и неповољних локација 
на основу претходно задатих критеријума. У књизи су на конкретном примеру 
приказане предности и могућности примене ГИС алата приликом избора локације 
регионалне депоније у Колубарском региону за управљање комуналним отпадом. 
Коришћење ГИС алата посебно је погодно у фази елиминације, где се на основу 
задатих елиминаторних критеријума и података о простору врло брзо и једноставно 
елиминишу “негативна“ подручја у оквиру којих се даље не траже потенцијалне 
локације. Цео процес је приказан картографски. Истакнута је могућност примене 
програма CORINE – једиствене европске информационе основе о животној 
средини и коришћењу простора, која је посебно погодна у елиминационој фази 
избора локације јер пружа обиље података о простору. Такође се истиче могућност 
ефикасног управљања отпадом коришћењем информационе основе у ГИС-у. 
Систем подржан таквим информацијама омогућава квалитетно и брзо управљање 
отпадом, мониторинг, ажурирање података о отпаду и најбољу могућу подлогу за 
планирање стратегије управљања отпадом на регионалном нивоу.

Спровођењем стратешке процене утицаја на животну средину у планирању, отвара 
се простор за сагледавање насталих промена у простору и уважавање потреба 
животне средине. Стратешка процена утицаја на животну средину представља 
један од најзначајнијих инструмената за укључивање политике животне средине у 
остале секторске политике и реализацију циљева одрживог развоја још у процесу 
планирања. Примењени су методолошки кораци у стратешкој процени утицаја 
на животну средину за Регионални план управљања комуналним отпадом у 
Колубарском региону, који су засновани на планерском приступу. У том процесу је 
најважнији био избор циљева стратешке процене и индикатора за оцену планских 
решења у односу на постављене циљеве. Кроз основе за истраживање дефинисано 
је 25 индикатора за вредновање планских решења која могу имати утицај на 
животну средину и извршена је квалитативна експертска евалуација планских 
решења у односу на дефинисане циљеве и индикаторе стратешке процене. Кроз 
истраживање и вредновање постојећег стања извршена је анализа постојећих 
потенцијала и урађена квалитативна процена утицаја планираних активности на 
ове потенцијале. Дефинисане се адекватне мере заштите и индикатори праћења 
(мониторинга) стања животне средине. У стратешкој процени утицаја на животну 
средину која је представљена у раду, дефинисано је 15 индикатора праћења 
стања. Наведени методолошки приступ је широко применљив у свим областима 
планирања, али се конкретан допринос презентоване стратешке процене огледа 
у избору релевантних циљева и индикатора заснованих на основним поставкама 
плана управљања комуналним отпадом.

Усклађивање просторних и урбанистичких планова, са једне стране, и планирања 
управљања отпадом, са друге стране, је од посебне важности са аспекта 
планирања простора. Усклађивање је неопходно како би се створио плански 
основ за реализацију система управљања отпадом и како би се решења из плана 
управљања отпадом инкорпорирала у просторне и урбанистичке планове. Приказан 



9. Закључци и препоруке

је јединствен модел усклађивања планских докумената који је успешно проверен 
у пракси приликом успостављања регионалног система управљања комуналним 
отпадом у Колубарском региону. 

Даља истраживања у области просторног аспекта у управљању комуналним 
отпадом треба да обухвате:

 •  развој информационе основе о простору која ће бити основ за ефикасно и 
прецизно дефинисање просторне организације физичких елемената система 
управљања отпадом,

 •  успостављање базе података о количинама и саставу комуналног отпада 
као основе за дефинисање стратегије управљања комуналним отпадом на 
регионалном и локалном нивоу,

 •  дефинисање методолошког приступа обраде проблематике управљања 
отпадом у оквиру просторног и урбанистичког планирања, имајући у виду 
да је он у овом моменту произвољан и неадекватан у односу значај ове 
проблематике у контексту уређења простора и заштите животне средине,

 •  израду и спровођење програма едукације становништва о савременим 
принципима управљања отпадом и технологијама третмана и збрињавања 
отпада, у циљу самњивања отпора становништва који је евидентан посебно 
при лоцирању депонијског простора,

 •  координисање и синхронизовање акција предузетих на формирању региона 
за управљање отпадом у читавој Републици, како би се избегла могућност 
да поједине општине буду изостављене из новоформираних региона којима 
просторно-функционално припадају,

 •  дефинисање сета индикатора у функцији система мониторинга животне средине 
на подручјима на којима се успостављају системи управљања отпадом. 

Реализацијом наведених поставки допринело би се системском и методолошком 
решавању проблема управљања комуналним отпадом у Србији и комплетирала би 
се испитивања о просторном аспекту управљања комуналним отпадом. На тај начин 
би се ова проблематика сагледала са аспекта који у просторном смислу омогућава 
успостављање савременог система управљања отпадом који се базира на доброј 
(ефикасној) организацији простора уз заштиту свих чинилаца животне средине.
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Речник појмова
Амбалажни отпад – свака амбалажа или амбалажни материјал који не може да се 
искористи у првобитне сврхе, изузев остатака насталих у процесу производње.
Анаеробна дигестија – процес у којем се биоразградиви материјал разграђује у 
одсуству кисеоника.
Грађевински отпад и отпад од рушења – грађевински отпад укључује: земљу од 
ископа, отпад од рушења и грађења (отпад од керамике, бетона, гвожђа, челика, 
пластика и др.), као и отпадни асфалт и бетон.
Инсинерација отпада (спаљивање) – термички третман отпада у стационарном 
или мобилном постројењу са или без искоришћења енергије произведене 
сагоревањем чија је примарна улога термички третман отпада, а који обухвата и 
пиролизу, гасификацију и сагоревање у плазми.
Истрошена батерија или акумулатор – батерија или акумулатор који се не 
може поново користити и представља отпад, а намењена је третману односно 
рециклирању.
Компостирање – третман биоразградивог отпада под дејством микроорганизама, 
у циљу стварања компоста, у присуству кисеоника и под контролисаним условима.
Комунални отпад – отпад из домаћинстава, као и други отпад који је због своје 
природе и састава сличан отпаду из домаћинстава.
Медицински отпад – хетерогена мешавина комуналног отпада, инфективног, 
патоанатомског, фармацеутског и лабораторијског отпада, дезинфицијенаса и 
амбалаже, као и хемијског отпада.
Опасан отпад – 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 каркатеристике), укључујући и амбалажу 
у коју је опасан отпад био или јесте упакован.
Отпад – свака материја или предмет који власник одбацује, намерава или мора да 
одбаци, у складу са законом.
Отпад животињског порекла – отпад који настаје у кланицама, постројењима за 
прераду меса, риба, јаја, објектима за узгој и држање животиња, као и лешеви 
угинулих животиња.
Отпад од електричне и електронске опреме – отпадна електрична и електронска 
опрема и уређаји, као и склопови и саставни делови који настају у индустрији.
Отпадна возила – моторна возила или делови возила која су отпад и која власник 
жели да одложи.
Отпадна уља – 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.
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Отпадне гуме – гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, 
моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, вучених 
машина и сл. након завршетка животног циклуса, тј. које власник одбацује или 
намерава да их одбаци због оштећења, истрошености или других разлога.
Пољопривредни отпад – отпад који настаје од остатака из пољопривреде, 
шумарства, прехрамбене и дрвне индустрије.
POPs отпад – отпад који се састоји, садржи или је контаминиран дуготрајним 
органским загађујућим материјама.
Посебни токови отпада – кретање отпада од истрошених батерија и акумулатора, 
отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, 
отпадних возила, медицинског и другог отпада, од места настајања, преко 
сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију.
Постројење за сепарацију рециклабилног отпада – технолошка линија за издвајање 
и балирање корисних рециклабилних компоненти из комуналног отпада 
Постројење за управљање отпадом – стационарна техничка јединица за 
складиштење, третман или одлагање отпада, која заједно са грађевинским делом 
чини технолошку целину.
Регион за управљање отпадом – просторна целина која обухвата више суседних 
јединица локалне самоуправе које, у складу са споразумом који закључују те 
јединице локалне самоуправе, заједнички управљају отпадом у циљу успостављања 
одрживог система управљања отпадом.
Регионални центри за управљање отпадом – центри у регионима за управљање 
отпадом који садрже: регионалну депонију, постројење за сепарацију 
рециклабилног отпада, трансфер станице, постројење за компостирање, центри за 
одвојено сакупљање рециклабилног отпада.
Рециклажа – поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за 
првобитну или другу намену, осим у енергетске сврхе.
Трансфер станица – место до којег се отпад допрема и привремено складишти 
ради раздвајања или претовара пре транспорта на третман или одлагање.
Третман отпада – обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе 
укључујући и разврставање отпада, који мењају карактеристике отпада са циљем 
смањења запремине или опасних карактеристика, олакшања руковања са отпадом 
или подстицања рециклаже и укључује поновно искоришћење и рециклажу отпада.
Управљање отпадом – систем делатности и активности који подразумева превенцију 
настајања отпада, смањење количине отпада и његових опасних карактеристика, 
третман отпада, планирање и контролу делатности и процеса управљања отпадом, 
транспорт отпада, успостављање, рад, затварање и одржавање постројења за 
третман отпада, мониторинг, саветовање и образовање у вези делатности и 
активности на управљању отпадом.
Центар за сакупљање рециклабилног отпада – место одређено одлуком општине, 
односно града, на које грађани доносе материјал погодан за рециклажу, кабасте 
предмете (намештај, бела техника), баштенски отпад. 
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