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УВОД 

 

 Управљање отпадом је делатност од општег интереса. Врши се на начин којим 
се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне 
средине, контролом и мерама смањења загађења вода, ваздуха и земљишта, 
опасности по биљни и животињски свет, опасности од настајања удеса, експлозија или 
пожара, негативних утицаја на пределе и природна добра посебне вредности, нивоа 
буке и непријатних мириса. 

 У Србији је област управљања отпадом почела озбиљније да се уређује од 
2004. Год. када је усвојена Национална стратегија управљања отпадом, која је 
постулирала принципе и стандарде Европске Уније, Агенде 21 и присвојила директиве, 
смернице и праксу ЕУ у овој области. 

 Основу законске регулативе, која се односи на област управљања отпадом у 
нашој земљи, дефинишу: 

• Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. год. ("Сл. гласник РС", бр. 
29/10 и ревидирани нацрт из 2015.) 

• Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС 36/09 и 88/10, 14/16 и 95/2018-др. 
закон)  

Ова законска основа омогућила је усвајање и доношење читавог низа уредби, 
правилника и других подзаконских аката, који обезбеђује услове за рационално и 
одрживо управљање отпадом, доношење планских докумената на свим нивоима. 

Оно што је битно напоменути, то је нова законска основа у овој области која мора 
бити уграђена у све стратешке документе, програме и планове и на локалном нивоу. 
Постоји читав низ нових докумената који су израђени у складу са циљевима одрживог 
развоја, у последњих пар година. 

Министарство за заштиту животне средине, израдило је документ "Мапа пута за 

циркуларну економију" - https://www.ekologija.gov.rs/wp-

content/uploads/razno/2020/FINAL_202004020_roadmap%20SRBIJA.pdf 

Поред наведеног, израђен је и документ „Србија и Агенда 2030 – Мапирање 

националног стратешког оквира у односу на циљеве одрживог развоја, (GIZ) 

 Циљеви одрживог развоја (COR) Агенде 2030, познати и као глобални циљеви, 

проистекли су из Миленијумских циљева развоја и препознају да се у борби против 

сиромаштва треба усмерити на економски раст и индустријализацију, укључујући 

циљеве који се тичу унапређења здравља, образовања, социјалне заштите и здраве 

животне средине као и заједнице отпорне на климатске промене 

 Управљање отпадом на општинском нивоу – COR 11.6 покривено је било 

локалном Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године.  

 COR 12, а нарочито циљне вредности које се односе на значајно смањење 

генерисаног отпада и његова прерада (12.5) обухвата бројне мере и активности, при 

чему је од непосредног значаја ЕУ оквирна директива за отпад (EU Waste Framework 

Directive) са два кључна циља: превенција и смањење негативног утицаја проистеклог 

стварањем и управљањем отпадом и побољшање ресурсне ефикасности. Превенција 

и поновно коришћење отпада су пожељне опције, затим рециклажа и повраћај 

енергије. 

 

https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/razno/2020/FINAL_202004020_roadmap%20SRBIJA.pdf
https://www.ekologija.gov.rs/wp-content/uploads/razno/2020/FINAL_202004020_roadmap%20SRBIJA.pdf
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У поступку усвајања је: 

- Национални програм превенције отпада 2020 - 2025. год; 

- Програм управљања отпадом са националним планом управљања отпадом за период 

2021 - 2024. 

- Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом 

 Битне промене су увођење принципа циркуларне економије и превенције 

отпада, смањење депоновања биоразградивог отпада, и прелазак са концепта 

Регионалних санитарних депонија на модел Регионалних центара за управљање 

отпадом. 

 Програм управљања отпадом са националним планом, представља базни 

документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом на 

нивоу Републике. Овај стратешки документ мора бити подржан већим бројем 

имплементацијских планова за прикупљање, транспорт, третман и одлагање отпада. 

Такође, он разматра потребе за институционалним јачањем, развојем законодавства, 

едукацијом и развијањем јавне свести. Исто тако, утврђивање економских, односно 

финансијских механизама је неопходно за одржавање и побољшање управљања 

отпадом, и да би се осигурао систем за домаћа и инострана улагања у дугорочно 

одрживе активности. 

 Имплементацијом основних принципа управљања отпадом датих у програмском 

оквиру, тј. решавањем проблема отпада на месту настајања, принципу превенције, 

одвојеном сакупљању рециклабилних компоненти, смањењем количине 

биоразградивог отпада који одлази на депонију, принципу неутрализације опасног 

отпада, регионалног решавања одлагања отпада и санације сметлишта, 

имплементирају се основни принципи ЕУ у области отпада и спречава даља опасност 

по животну средину. 

 Досадашња имплементација стратешких докумената и достизање циљева 

дефинисаних стратегијом је ишла незавидним темпом, на шта је утицало много 

фактора, почев од недостатка финансијских, институционалних, организационих, 

кадровских и многих других капацитета које Србија још увек нема у довољној мери. Да 

не говоримо о свести сваког појединца, па до највиших фактора који имају могућност 

одлучивања и деловања у овој области. 

 Закон о управљању отпадом обезбеђује: 

1) управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна 
средина; 
2) превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним 
коришћењем природних богатстава, као и отклањање опасности од његовог штетног 
дејства на здравље људи и животну средину; 
3) поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из 
отпада и коришћење отпада као енергента; 
4) развој поступака и метода за одлагање отпада; 
5) санацију неуређених одлагалишта отпада; 
6) праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада; 
7) развијање свести о управљању отпадом. 
 Што се тиче области управљања отпадом, надлежности су подељене између 
државе и локалне самоуправе. Законом су дефинисани сви субјекти који имају 
одговорности и обавезе у ланцу управљања отпадом. 
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ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ - НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА  

- ГРАДОВА И ОПШТИНА 

у складу са Законом о управљању отпадом 

 Законом су дефинисане надлежности општина и градова при спровођењу 
система управљања отпадом. Оне су бројне и поред изворних послова, ту је и читав 
низ поверених послова. Сходно томе, локална самоуправа: 

1) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом 
спровођењу; 
2) уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом; 
3) уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно 
инертним и неопасним отпадом, у складу са законом; 
4) издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са овим законом, води евиденцију и 
податке доставља министарству; 
5) на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење у 
поступку издавања дозвола у складу са овим законом; 
6) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим законом; 
7) врши и друге послове утврђене законом. 

Јединица локалне самоуправе у складу са Локалним планом управљања 
отпадом уређује и организује: 

1) селекцију и одвојено сакупљање отпада, укључујући и учесталост сакупљања 
отпада ради рециклаже (папир, метал, пластика и стакло); 
2) обезбеђује одлагање отпада из домаћинства у контејнере или на други начин; 
3) обезбеђује и опрема центре за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће 
одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви и други отпад), 
укључујући и опасан отпад из домаћинства. 

• Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге начине, 
које обезбеђује ЈЛС, а опасан отпад из домаћинства (отпадне батерије и 
акумулатори, уља, отпад од електричних и електронских производа, боје и 
лакови, пестициди и др.) да предају у центре за сакупљање отпада из 
домаћинства или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада. 

• Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада врше селекцију 
комуналног отпада ради рециклаже. 

ЈЛС има обавезу да: 

• Врши евидентирање дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија – 
сметлишта на својој територији и обезбеди њихово уклањање и санацију. 

• Дужна је да изради пројекат санације и рекултивације за постојеће несанитарне 
депоније - сметлишта, у складу са законом којим се уређује заштита животне 
средине. 

• Граду, односно општини, поверава се издавање дозволе за сакупљање, 
транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћење и одлагање 
инертног и неопасног отпада на њиховој територији. 
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Обавезе Јединице локалне самоуправе у погледу вођења евиденције, 
извештавања, формирања и вођења регистара из области управљања 
отпадом 

• Надлежни орган за издавање дозволе за управљање отпадом, односно потврде 
о изузимању од обавезе прибављања дозволе дужан је да води регистар 
издатих дозвола, односно регистар издатих потврда о изузимању од обавезе 
прибављања дозволе и да податке из регистра доставља Агенцији у року од 15 
дана од дана уписа у регистар. 

• ЈЛС води и ревидира регистар дивљих и несанитарних депонија  
• ЈЛС разматра извештај о реализацији локалног плана управљања отпадом 

једанпут годишње и извештај доставља министарству, Агенцији и надлежном 
органу аутономне покрајине. 

• води и чува евиденцију о прикупљеном комуналном отпаду, као и попис 
неуређених депонија и податке о томе доставља Агенцији. 

• Извештаји се достављају Агенцији до 31. марта текуће године (Агенција чува 
оригинале извештаја о отпаду најмање 25 година за потребе статистике 
Републике Србије о производњи отпада). 

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ЧВРСТИМ ОТПАДОМ У ГРАДУ БОРУ 

Тренутна ситуација на локалном нивоу: 

• Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) је усвојен (2013-2022), треба да га 
замени Програм заштите животне средине и он је у плану да се изради у току 
2022. године 

• Локални план управљања отпадом - (ЛПУО) је истекао и у току 2022. године се 
очекује доношење новог планског документа, јер је нови закон пред усвајањем 
као и национални програм управљања отпадом, усвојен је и Регионални план, 
који је тренутно у фази допуне (измене), 

• Јавно комунално предузеће "3. октобар" Бор (ЈКП) је опремљено средствима 
ранијег буџетског фонда за заштиту животне средине Градске управе Бор, за 
спровођење активности управљања отпадом (механизацијом, контејнерима, 
опремом и средствима за рад), финансиране су конкретне акције за уклањање 
дивљих депонија, реализацију градских пројеката и сл. 

• Има више регистрованих фирми-оператера који се баве управљањем отпадом, 
првенствено сакупљањем и складиштењем металних сировина и њиховом 
механичком припремом за третман од стране оператера који поседују дозволу 
за ову делатност, 

• Оператер РЕ-ЕКО ФЛЕКС је регистрован на територији града Бора за 
управљање неопасним отпадом, првенствено за рециклажу ПЕТ амбалаже, и 
поседује дозволу за ову делатност, 

• Није успостављена примарна сепарација комуналног отпада који се продукује у 
домаћинствима, изузев спорадичних случајева успостављања од стране 
појединих фирми које послују на територији града на основу склопљених 
Уговора у складу са законском обавезом, 

• Није у потпуности успостављен катастар загађивача, нема систематизованих 
података која количина и врста отпада одлази на рециклажу, поновну употребу, 
за територију града, 

• Измењена је Одлука о наплати изношења смећа, која се наплаћивала по м2, сад 
се обрачунава цена ове услуге по броју чланова домаћинстава и рангираним 
износима у зависности од делатности правног лица, 
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• Обухват домаћинстава услугом одвожења смећа у самом граду је на високом 
нивоу, изнад 90%, док сва села нису обухваћена системом прикупљања и 
одвожења отпада, али се обухват повећао у односу на претходне године, 

• Сваке године се ради попис дивљих депонија и подаци ажурирају на сајту 
Агенције ззжс 

Стратешки документи града Бора за област управљања отпадом :  

- Локални план управљања отпадом(ЛПУО)  
- Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) 

• Локални план управљања отпадом општине Бор је израђен 2010. године, а 
ЛЕАПом је ревидиран 2013. године. Израдила га је Канцеларија за заштиту 
животне средине општине Бор, уз помоћ сарадника и стручњака, првенствено 
представника Друштва младих истраживача. 
Због битних промена законске регулативе, ситуације на регионалном нивоу па и 

на самом локалу, неопходно је доношење новог плана и то је планирано за 

2022. годину. Очекује се доношење Програма управљања отпадом са 

националним планом управљања отпадом за период 2021 - 2024. год. и новог 

Закона о управљању отпадом, што даје основу за израду Плана управљања 

отпадом за град Бор у складу са овим документима. 

Имплементација плана управљања отпадом, ревидираног ЛЕАП-ом из 

2013. је делимична, планирани рокови за већину активности нису постигнути и 

реализација појединих активности доста касни на локалном нивоу у односу на 

њих. Разлози за ово су бројни: систем финансирања из буџетског фонда је 

поступно успостављан, капацитети на локалу у сваком погледу су ограничени, 

било је извесних измена у законској регулативи, процес регионализације 

система управљања отпадом је немогуће предвидети ни временски ни на друге 

начине, евидентни су и другачији приоритети у финансирању активности од 

стране доносиоца одлука на локалном нивоу, слабији притисак од стране 

надлежног Министарства преко надлежних инспекцијских органа на доносиоце 

одлука на локалном нивоу, недовољан притисак од стране организација 

цивилног друштва и становништва по питању решавања проблема управљања 

отпадом и доношења важних аката на доносиоце одлука на локалном нивоу и 

многи др. фактори. 

Извештај о реализацији планова 

• Делимично је успостављен катастар генератора отпада (загађивача) на 
територији града Бора; 

• За потребе израде Регионалног плана, инсистирало се на провери података о 
количинама и саставу генерисаног отпада на територији свих општина и градова 
региона униформно, као улазни импут за све прорачуне и планове управљања;  

• Успостављена је база података о дивљим депонијама која се сваке године 
ревидира и уноси у Регистар Агенције за заштиту животне средине; 

• Измењена је Одлука о комуналним делатностима; 
• Измењена је Одлука о наплати комуналне услуге по квадрату, уместо кога је 

успостављен прихватљивији и праведенији систем наплате који посебно 
третира становништво, посебно викенд-насеља, производни и непроизводни 
сектор; 

• Постављање рециклабилних контејнера није реализовано, изузев у у једном 
периоду у експерименталном облику за ПЕТ амбалажу и на појединим 
пунктовима за папир и картон; 
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• У комерцијалном сектору се бележи напредак, склапањем уговора са 
оператерима и предајом отпада у складу са законском регулативом, 

• Повећан је обухват становништва услугом сакупљања и велики број села су 
добила контејнере за отпад; 

• Кроз буџетски фонд за заштиту животне средине, сваке године је улагано у 
опремање, јачање капацитета комуналног предузећа и набавку контејнера за 
управљање отпадом, додатне механизације и сл.; 

• Спроведено је више акција чишћења дивљих депонија, поред редовних 
пролећних које сваке године реализује комунално предузеће, 

• Одржано је пар едукативних радионица у школама, и медијских садржаја; 
• Донет низ одлука на скупштини које се тичу области управљања отпадом. 

Одлуке града Бора које се односе на област управљања отпадом, а које 
произилазе из закона и подзаконских аката који дефинишу ову област: 

 Одлука о одређивању локације за привремено одлагање грађевинског отпада и 

отпада од рушења објеката на територији општине Бор, број: 501-89/2010- I, од 

24.05.2010. год.( "Службени лист општине Бор" бр. 9/10) 

 Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом за територију општине 

Бор 2010-2020. године. бр. 501-18/2011-I, од 28.01.2011. год. (СО) .( "Службени 

лист општине Бор" бр. 2/11) 

 Одлука о одређивању локације центра за одвојено сакупљање и складиштење 

рециклабилних компоненти комуналног отпада, број: 353-2/2012-I од 7.7.2012. 

("Службени лист општине Бор" бр. 8/12) 

 Одлука о усвајању ЛЕАПа 2013.год. 

 Одлука о усвајању Споразума о заједничком управљању комуналним отпадом 

између града Зајечара и општина Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и 

Књажевац, бр. 501-245/2014-I, 28.11.2014. године (СО Бор). Потписан Споразум 

- бр. 352-31/2015-II-01, oд 12.01.2015. године.("Службени лист општине Бор" бр. 

30/14) - није више на снази! 

 Одлука о начину финансирања реализације Споразума о заједничком 

управљању комуналним отпадом, бр. 501-102/2015-IV, oд 18.05.2015. године. 

(председник ЖП) 

 Одлука о усвајању регионалног плана управљања отпадом за град Зајечар и 

општине Бољевац, Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац, br. 501-

205/2018-I, od 28.12.2018. год.) ("Службени лист општине Бор" бр. 19/18) 

 Закључак о закључењу споразума о заједничком управљању комуналним 

отпадом између градова Зајечара и Бора и општина Мајданпек, Неготин, 

Књажевац, Кладово и Бољевац, бр. 501-272/19-I од 26.11.2019. ("Службени лист 

града Бора" бр. 34/19) 

 ОДЛУКA о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-приватног 

партнерства без елемената концесије за изградњу регионалног центра за 

управљање отпадом и пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада 

бр 501-273/2019-I од 26.11.2019. год. (Скупштина града). ("Службени лист града 

Бора" бр. 34/19) 



 8 

 Закључак о утврђивању предлога пројекта јавно-приватног партнерства, бр. 9-

19/2019-IV од 12.12.2019.год. (Градско веће) 

 Одлука о условима и начину за коришћење кеса као амбалаже за испоруку робе 

на месту продаје роба и услуга, бр. 501-144/2020-I од 7.8.2020. год. 

Обављање делатности управљања отпадом на територији града Бора 

 Одлуком Општине Бор, основано је Јавно комунално предузеће "3. 

октобар" које обавља, између осталог делатност управљања неопасним отпадом на 

територији града, укључујући и села. 

 Предузеће се финансира из сопствених средстава и буџетских средстава –  
накнадом за пружене комуналне услуге заједничке комуналне потрошње и других 
извора у складу са законом. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Сакупљени отпад, ЈКП "3. октобар" Бор одлаже на постојећу градску 
несанитарну депонију, која је у употреби још од осамдесетих година прошлог века. 
Лоцирана је на постојећем јаловишту које се до скора налазило у кругу некадашњег 
РТБ Бор. Депонија заузима К.П. бр. 4400/11 К.О. Бор II. Укупна запоседнута површина 
депоније простире се на преко 36.892м2. У јулу 2008. године, завршен је Главни 
пројекат санације званичне депоније чврстог комуналног отпада на територији општине 
Бор, и добијена је сагласност министарства на исти. Због недостатка финансијских 
средстава, није се приступило реализацији пројекта. С обзиром да је од тада прошло 
више од 10 година, неопходна је ревизија, односно израда новог пројекта санације 
депоније. 

У складу са законском обавезом, ЈКП „3. Октобар“ Бор је израдило два 
документа у 2017 год. која су добила сагласност: 

- План прилагођавања постројења несанитарне депоније Бор, (који садржи 
податке о локацији, изгледу, величини несанитарне депоније, о досадашњем 
начину управљања, о њеном утицају на животну средину, мере прилагођавања 
рада, рок коришћења и могуће начине финансирања). 
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- Радни план постројења – несанитарне депоније са програмом корективних мера и 
динамиком прилагођавања рада постројења (израђен у складу са садржајем 
прописаним у Закону о управљању отпадом) 

 ЈКП "3. октобар" Бор, према последњем Извештају из 2020. године располаже 
са следећом опремом и механизацијом за прикупљање отпада: 
- комунални контејнери од 5m3 - 51 , контејнери од 1,1m3 - 1512 и  канте – 1143 (нешто 
веће количине у односу на 2019. Годину) 
 Од опреме за транспорт отпада, поседује 6 аутосмећара, 1 аутоподизач, 3 
камиона, 15 кипера, 5 трактора са приколицом а на депонији  и 2 трактора гусеничара. 
Такође, поседује и 2 цистерне за пијаћу воду и 3 цистерне за прање улица (стање исто 
као у 2019. Год.) 
 Отпад се сакупља са подручја града Бора и 9 околних села, Брестовац, Бучје, 
Доња Бела Река, Злот, Кривељ, Лука, Оштрељ, Слатина и Шарбановац, док Горњане, 
Метовница, Танда и Топла нису покривени услугом сакупљања комуналног отпада. 
Село Бучје је од 2020. год. укључено у обухват прикупљања отпада. 
 Број домаћинстава којима се пружају услуге сакупљања отпада на територији 
града Бора у 2020. години износи 12936 (26 више него у 2019.),  у односу на укупан број 
домаћинстава у самом граду који износи 13280. Што значи да је у граду покривеност 
услугом одношења смећа скоро 95 %. 

Према Извештају ЈКП "3. октобар" Бор из 2019. год. и 2020. год, прикупљене 
количине отпада у току сезонских анализа на територији града Бора су представљене 
у Табели 1а. и Табели 1.б. упоредно. 

 
Табела 1.а. Количине прикупљеног отпада у току сезонских анализа на територији града 
Бора у 2019. години 

KOLIČINE PRIKUPLJENOG OTPADA 

 
 
 

Vrste otpada 

Količine otpada prikupljenih u toku sezonskih analiza  
 

Srednja vrednost 
t/ned 

 
Prolećna analza 

t/ned 

 
Letnja analza 

t/ned 

 
Jesenja analza 

t/ned 

 
Zimska analza 

t/ned 

Komunalni otpad iz 
domaćinstava, preduzeća i 
ustanova, osim kabastog 
otpada 

290,0 280,0 285,0 257,0 278,0 

Kabasti otpad 38,0 35,0 36,0 4,0 28,3 

Otpad sa javnih površina 17,0 20,0 16,0 2,4 13,9 

Građevinski šut 55,0 80,0 50,0 6,4 47,9 

 
Табела 1.б. Количине прикупљеног отпада у току сезонских анализа на територији града 
Бора у 2020. години 

KOLIČINE PRIKUPLJENOG OTPADA 

 
 
 

Vrste otpada 

Količine otpada prikupljenih u toku sezonskih analiza  
 

Srednja vrednost 

t/ned 

 
Prolećna analza 

t/ned 

 
Letnja analza 

t/ned 

 
Jesenja analza 

t/ned 

 
Zimska analza 

t/ned 

Komunalni otpad iz 
domaćinstava, preduzeća i 
ustanova, osim kabastog 
otpada 

270,0 265,0 255,0 252,0 260,5 

Kabasti otpad 35,0 32,0 30,0 4,5 25,4 

Otpad sa javnih površina 19,0 18,0 15,0 2,6 13,7 

Građevinski šut 35,0 50,0 40,0 14,0 34,8 
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Евидентира се да су прикупљене количине отпада у току сезонских анализа на 
територији града Бора, по свим врстама отпада мање у 2020. години и тај тренд се 
уочава и ранијих година из Извештаја комуналног предузећа. Ови резултати указују на 
могућу извесну миграцију становништва. Такође, многе фирме које послују на 
територији града, успостављају систем раздвајања појединих рециклабилних 
компоненти отпада и његово пласирање на даљу употребу у складу са законским 
прописима, што ранијих година није био случај и сав отпад је завршавао одбачен као 
комунални. 

 У Табели 2 је представљена анализа фракција и њен удео у укупној количини 

прикупљеног отпада на територији града Бора у 2020. години. 

Табела 2. Састав комуналног отпада на територији града Бора у 2020. години 

SASTAV KOMUNALNOG OTPADA 

 
 
 
 
 
 

Frakcije 

Analiza frakcija u toku sezonskih analiza  
 

Srednja vrednost 

 
Prolećna analza 

 
Letnja analza 

 
Jesenja analza 

 
Zimska analza 

Količina 

frakcije 
(t) 

 
Udeo 

% 

Količina 

frakcije 
(t) 

 
Udeo 

% 

Količina 

frakcije 
(t) 

 
Udeo 

% 

Količina 

frakcije 
(t) 

 
Udeo 

% 

Količina 

frakcije 
(t) 

 
Udeo 

% 

Papir i karton 34,5 12,78 33,4 12,60 31,8 12,47 31,0 12,30 32,7 12,54 

Staklo 7,8 2,89 7,7 2,91 7,5 2,94 7,3 2,90 7,6 2,91 

Biorazgradivi otpad 108,0 40,00 107,0 39,29 112,0 39,30 105,0 40,86 105,8 40,60 

PET ambalaža 14,0 5,19 13,0 4,91 12,0 4,71 11,5 4,56 12,6 4,85 

Drugi plastični ambalažni otpad 8,3 3,07 8,2 3,09 8,1 3,18 8,1 3,21 8,2 3,14 

Plastične kese 20,0 7,41 19,0 7,17 18,0 7,06 17,0 6,75 18,5 7,10 

Ostala plastika 7,6 2,81 7,3 2,75 7,3 2,86 7,2 2,86 7,4 2,82 

Metal - ferozni ambalažni 1,3 0,48 1,2 0,45 1,1 0,43 1,1 0,44 1,2 0,45 

Metal - ferozni ostali 1,1 0,41 1,2 0,45 1,0 0,39 0,9 0,36 1,1 0,40 

Metal - aluminijumske 
konzerve 

1,4 0,52 1,3 0,49 1,2 0,47 1,2 0,48 1,3 0,49 

Metal - ostali neferozni metali 
(aluminijum, bakar i dr.) 

1,2 0,44 1,1 0,42 1,0 0,39 0,9 0,36 1,1 0,40 

Kompozitni materijali 
(karton/vosak, 
karton/aluminijum) 

 
8,3 

 
3,07 

 
8,1 

 
3,06 

 
7,9 

 
3,10 

 
7,8 

 
3,10 

 
8,0 

 
3,08 

Guma 7,5 2,78 7,3 2,75 7,7 3,02 6,5 2,58 7,3 2,78 

Tekstil 22,0 8,15 21,0 7,92 20,0 7,84 19,0 7,54 20,5 8,87 

Fini elementi 19,0 7,04 20,0 7,55 18,0 7,06 21,0 8,33 19,5 7,49 

Ostalo 8,0 2,96 8,2 3,09 7,4 2,90 8,5 3,37 8,0 3,08 

UKUPNO 270,0 100,00 265,0 100,00 255,0 100,00 252,0 100,00 260,5 100,00 
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ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ – АНАЛИЗА ЗА ГРАД 

Према попису по градским месним заједницама, број дивљих депонија је 
следећи: 

У 2018. години, евидентирано је 19 дивљих депонија; 

У 2019. год. евидентирано је 17 дивљих депонија; 

У 2020. год. евидентирано је 12. дивљих депонија. 

 Може се закључити да је систем евидентирања задњих пар година уназад дао 
резултате у смислу праћења смањења броја дивљих депонија по градским месним 
заједницама. На то је утицало више фактора – боља опремљеност комуналног 
предузећа, боља организација и сарадња са градском управом и месним заједницама 
по граду. 

 Евидентиран је и известан одзив код акција чишћења, које организују и 
спроводе углавном организације младих и др. Удружења и организације цивилног 
друштва, уз подршку Канцеларије за заштиту животне средине и комуналног 
предузећа.  
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ИЗВЕШТАЈ О ЕВИДЕНЦИЈИ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА у 2019. год,  

БРОЈ ЧИШЋЕЊА ПО МЕСЕЦИМА, ПРЕДЛОГ ТРАЈНОГ РЕШЕЊА 

ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ ПО ГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА/евидентирано је 17 дивљих депонија у 2019. години 

                                                                                                                               број чишћења по месецима 
BR LOKACIJA N 

 (lat) 

S 

(long) 

PROCENJ. 

KOLIČINA 

OTPADA (t) 

PROCENJ. 
POVRŠINA 
SMETLIŠTA 

(m2) 

J F M A M J J A S O N D DA LI SE 

PONAVLJA 
ODLAGANJE 

PREDLOG MOGUĆEG REŠENJA 

(uklanjanje, nasipanje, barikada 

ka potocima... 

PREDVIDJENO 
TRAJNO 
UKLANJANJE 
 U 2020. god. 

1. Metalurg - potok 44,0513 22,0944 2018: 15 

2019: 3 

2018: 1800 

2019: 500 
  1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 DA 

Barikada ka potoku i znak 

zabrane 
NE 

2. B. polje - Sokobanjska 44,0642 22,0561 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 5 

2019: 4 
  1 2  1 1 1  1 1  DA Znak zabrane NE 

3. B. polje - Hilandarska 44,0619 22,0551 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 10 

2019: 8 
  1 2  1 1 1  2 1  DA Znak zabrane NE 

4. B. polje - Vranjska 44,0647 22,0571 2018: 1 

2019: 1 

2018: 15 

2019: 10 
  1 2  1 1 1  1 1  DA Znak zabrane NE 

5. B. polje – Desanka 

Maksimović 
44,0619 22,0616 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 20 

2019: 7 
  1 2  1 1 1  1 1 1 DA Znak zabrane NE 

6. B. Polje - Milutina Bojića 44,0631 22,0515 2018: 1 

2019: 1 

2018: 15 

2019: 8 
  1 2  1 1 1  1 1  DA Znak zabrane NE 

7. B. Polje - Raskrsnica kod 

kontejnera 
44,0996 22,0524 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 10 

2019: 7 
   2  1 1 1  1 1  DA Znak zabrane NE 

8. Bor 2 - Vladimira Nazora 

br.30 
44,0581 22,0848 2018: 0.5 

2019: 1 

2018: 10 

2019: 12 
 1  2   1  1 2 2 2 DA Znak zabrane NE 
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9. Bor 2 - Okretnica 44,0618 22,0816 2018: 0.5 

2019: 0,5 

2018: 15 

2019: 15 
        1 2 1 1 DA Znak zabrane NE 

10. Bor 2 - Branka Čopića 44,0589 22,0884 2018: 0.3 

2019: 0,3 

2018: 8 

2019: 4 
 1   1 1   1 2 1 1 DA Znak zabrane NE 

11. Brezonik - Alu Luka 44,1279 22,0975 2018: 1 

2019: 0,5 

2018: 15 

2019: 7 
 1 1  1 1       DA Znak zabrane NE 

12. Brezonik - Kod kasarne 44,0963 22,0939 2018: 1.5 

2019: 2 

2018: 30 

2019: 25 
 1 1  1 1   1 1 1  DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 

13. Brezonik - V.J.Ž. 44,0888 22,0921 2018: 8 

2019: 8 

2018: 300 

2019: 300 
 1 1  1 1 2 2 1 2 3  DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 

14. Sloga - Petra Kočića 44,0604 22,1114 2018: 1.5 

2019: 1 

2018: 40 

2019: 15 
 1 2 2 1 1 3 2 1 2 3 2 DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 

15. NGC - Pavla Orlovića 44,0551 22,1122 2018: 1 

2019: 0 

2018: 20 

2019: 0 
            NE Znak zabrane DA 

16. Rudar - Ispod Zastave 44,0673 22,1021 2018: 8 

2019: 0 

2018: 80 

2019: 0 
       1     NE Znak zabrane DA 

17. Sever - Vojske 

Jugoslavije 32 i 34 
44,0899 22,0907 2018: 10 

2019: 5 

2018: 300 

2019: 100 
    1        DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 

18. Sever - Dositeja 

Obradovića 
44,0352 22,9233 2018: 3 

2019: 2 

2018: 15 

2019: 10 
      1      DA Znak zabrane NE 

19. S. Selište - Dimitrije 

Tucovića 31 (POTOK) 
44,0779 22,0938 2018: 6.5 

2019: 5 

2018: 40 

2019: 30 
            DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
NE 
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ИЗВЕШТАЈ О ЕВИДЕНЦИЈИ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА у 2020. год,  

БРОЈ ЧИШЋЕЊА ПО МЕСЕЦИМА, ПРЕДЛОГ ТРАЈНОГ РЕШЕЊА 

 

ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ ПО ГРАДСКИМ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА/евидентирано је 12 дивљих депонија у 2020. години 

BR LOKACIJA N S PROCENJ. 

KOLIČINA 

OTPADA (t) 

PROCENJ. 

POVRŠINA 
SMETLIŠTA 

(m2) 

J F M A M J J A S O N D DA LI SE 

PONAVLJA 
ODLAGANJE 

PREDLOG MOGUĆEG REŠENJA 

(uklanjanje, nasipanje, 

zabarikada ka potocima... 

1. Metalurg - potok 44,0513 22,0944 2019: 3 

2020: 2 

2019: 500 

2020: 300 
    1 1 2 2 1    DA 

Zabarikada ka potoku i znak 

zabrane 

2. B. polje - Sokobanjska 44,0642 22,0561 2019: 0.5 

2020: 0 

2019: 4 

2020: 0 
  1 2  1 1 1    1 NE Znak zabrane 

3. B. polje - Hilandarska 44,0619 22,0551 2019: 0.5 

2020: 0 

2019: 8 

2020: 0 
  1 1  2 1 1  1  1 NE Znak zabrane 

4. B. polje - Vranjska 44,0647 22,0571 2019: 1 

2020: 1 

2019: 10 

2020: 4 
  1 2  1 1 1 1 1   DA Znak zabrane 

5. B. polje – Desanka 

Maksimović 
44,0619 22,0616 2019: 0.5 

2020: 0 

2019: 7 

2020: 0 
   2  1 1 1    1 NE Znak zabrane 

6. B. Polje - Milutina Bojića 44,0631 22,0515 2019: 1 

2020: 0,5 

2019: 8 

2020: 3 
  1 1  1 1 1  1   DA Znak zabrane 

7. B. Polje - Raskrsnica kod 

kontejnera 
44,0996 22,0524 2019: 0.5 

2020: 0 

2019: 7 

2020: 0 
   1  1 2 1  1  1 NE Znak zabrane 

8. Bor 2 - Vladimira Nazora 

br.30 
44,0581 22,0848 2019: 1 2019: 12 

 1  2  1 1   1   DA Znak zabrane 
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                                                                                                                                        Број чишћења по месецима 

 

 

2020: 0,5 2020: 3 

9. Bor 2 - Okretnica 44,0618 22,0816 2019: 0.5 

2020: 0,5 

2019: 15 

2020: 10 
   1  1 1  1    DA Znak zabrane 

10. Bor 2 - Branka Čopića 44,0589 22,0884 2019: 0.3 

2020: 0 

2019: 4 

2020: 0 
   1 1 1   1 1  1 NE Znak zabrane 

11. Brezonik - Alu Luka 44,1279 22,0975 2019: 0,5 

2020: 0,5 

2019: 15 

2020: 7 
 1 1  1 1  1  1   DA Znak zabrane 

12. Brezonik - Kod kasarne 44,0963 22,0939 2019: 2 

2020: 3 

2019: 25 

2020: 20 
 1 1  1 2 2 1 1 1   DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 

13. Brezonik - V.J.Ž. 44,0888 22,0921 2019: 8 

2020: 5 

2019: 300 

2020: 200 
  1  1 1 1 2 1 2   DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 

14. Sloga - Petra Kočića 44,0604 22,1114 2019: 1 

2020: 0,5 

2019: 15 

2020: 6 
  1  1 1  1 1    DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 

15. Sever - Vojske 

Jugoslavije 32 i 34 
44,0899 22,0907 2019: 5 

2020: 7 

2019: 100 

2020: 150 
  1  1  2 1 1  1  DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 

16. Sever - Dositeja 

Obradovića 
44,0352 22,9233 2019: 2 

2020: 2 

2019: 10 

2020: 10 
 1   1  1  1  1  DA Znak zabrane 

17. S. Selište - Dimitrije 

Tucovića 31 (POTOK) 
44,0779 22,0938 2019: 5 

2020: 5 

2019: 30 

2020: 30 
            DA 

Uklanjanje, nasipanje i znak 

zabrane 
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Планови за будући период на локалном нивоу 

• Израда плана развоја града Бора, саделом који се односи на животну средину 
• Израда Програма заштите животне средине 
• Израда новог – Локалног плана управљања отпадом за град Бор 
• Израда новог Просторног плана града Бора 
• Израда Плана детаљне регулације за подручје на коме је званична несанитарна 

депонија 
• Парцелација локације због издвајања дела намењеног Трансфер станици 
• Израда пројекта санације депоније 
• Успостављање примарне сепарације отпада у наредном периоду 
• Едукација становништва о престанку употребе лаких пластичних кеса и 

управљање посебним токовима отпада 
• Сарадња са еколошким и другим удружењима и организацијама на локалу 
• Наставак имплементације регионалног управљања отпадом 
• Евидентирање произвођача отпада на територији града Бора, који врше 
раздвајање и предају рециклабилног отпада регистрованим оператерима на даљи 
третман. 

  
 У поступку је решавање власничке структуре локације која је предвиђена 
просторним планом за комуналне делатности, очекује се израда Плана детаљне 
регулације центра за управљање отпадом на територији града Бора, парцелација 
постојеће локације за различите сегменте управљања отпадом: трансфер-станице, 
могућег дела за мини-компостане, возног парка за потребе ЈКП "3. октобар", 
дефинисање подручја обухваћеног пројектом санације депоније, рекултивације и њеног 
затварања. 
 
 Још увек није учињен корак ка промени начина управљања отпадом на 
локалном нивоу, у складу са регионалним и локалним планом и законским решењима. 
Неопходно је у наредним годинама увести систем примарне селекције кроз 
пројектована решења, едукацију на свим нивоима, медијску кампању, примену 
стимулативних и казнених мера, ангажовање удружења и заинтересованих страна, 
прилагодити начин рада комуналног предузећа новом начину функционисања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГИОНАЛНИ ПРИСТУП УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ 
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Активности на регионалном нивоу 

12. јуна 2018. усвојен је Регионални план управљања отпадом за градове Бор и 

Зајечар и општине Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и Књажевац. Израдили су га 

стручњаци са Департмана за инжењерство заштите животне средине, Факултета 

техничких наука, Универзитета у Новом Саду.  

Пројекат регионални систем управљања отпадом представљен је кроз 

варијантна решења са различитим технологијама за третман отпада. 

 План је да се формира предузеће Регионална депонија, а постојећа комунална 
предузећа затворила би депоније и отпад одлагали у Регионалном центру. 

 Разматране су 3 опције управљања отпадом, и све 3 опције подразумевају 
сакупљање отпада у 2 канте - посуда за рециклабилни отпад и посуда за остали 
мешани отпад. Посуда са рециклабилним отпадом иде на линију за механичку 
сепарацију. 

- Опција са компостирањем - постројење за компостирање - посуда са осталим 
мешовитим отпадом третира се третманом биолошке стабилизације у 
постројењима за компостирање; 

- Опција са анаеробном дигестијом - постројење за анаеробну дигестију- посуда са 
осталим мешовитим отпадом третира се анаеробном дигестијом 

- Опција са инсинератором - изградња инсинератора - третирање у Инсинератору  

19.09.2018. Министарство заштите животне средине издало је сагласност на Извештај 

о стратешкој процени утицаја регионалног плана на животну средину 

23.10.2018. Министарство заштите животне средине издало је сагласност на 

Регионални план управљања отпадом 

26.11.2019. године закључен је Споразум о заједничком управљању комуналним 

отпадом између градова Зајечара и Бора и општина Бољевац, Кладово, Мајданпек, 

Неготин и Књажевац, а исти је званично потписан 23.10.2020. год.  

12.12.2019. донет је Закључак о утврђивању Предлога пројекта јавно-приватног 

партнерства на градском већу града Бора 

05.06.2020. Достављен је државној комисији за Јавно приватно партнерство, предлог 

Пројекта ЈПП за изградњу регионалног центра за управљање отпадом "Халово 2" у 

Зајечару и пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада са подручја 

градова Зајечара и Бора и општина Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и 

Књажевац. 

Државна Комисија за Јавно приватно партнерство треба да одобри предлог Пројекта 

како би се наставила даља реализација пројекта Регионалног центра за управљање 

отпадом "Халово 2" 

Након тога, објављује се јавни тендер, завршава јавна набавка за избор јавно 

приватног партнера, следи закључивање уговора са ЈПП и имплементација. 

13.04.2021. Дато Мишљење на Одлуку о покретању поступка израде стратешке 

процене утицаја на животну средину на измењени Регионални план управљања 
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отпадом за градове Зајечар и Бор и општине Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и 

Књажевац, бр 501-76/2021-III-02  

 Из свега напред наведено следи да је успостављање регионалног система 
управљања комуналним отпадом између више градова и општина у региону, 
дуготрајан и непредвидив процес, јер је неопходно ускладити потребе и могућности 
сваке локалне заједнице понаособ, сваку одлуку је неопходно усвојити на 
скупштинама свих јединица локалне самоуправе, што захтева доста времена. Оно 
што је превасходно отежавајуће, то је финансијски ефекат који утиче на зависност 
од извора финансирања реализације пројекта, с обзиром да се ради о општинама 
које имају мала буџетска средства а нагомилане проблеме. Присутно је и 
недовољно едукованог кадра, недовољно познавање саме области, па се прате 
искуства других при доношењу одлука и решења а сваки регион има своје 
специфичности. Многи прорачуни су базирани на систему процене, због 
неадекватних улазних параметара, што представља опасност да се не добију 
добри показатељи и да се пројектује на неадекватан начин.  
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