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ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ

• Општина Ћуприја се налази 
у средишту Поморавског 
округа, окружена општином 
Јагодина на североистоку, 
општином Параћин на југу, 
односно општином 
Деспотовац на 
северозападу. 

• Површина територије 
општине Ћуприја износи 287 
km² и, према подацима 
последњег званичног пописа 
становништва, спроведеног 
2002. године, на њеној 
територији живи 33567 
становника



Иницијативе за уређивање политике управљања 
отпадом

• 1994 године активно учешће у пројекату изградње регионалног центра 
са немачком фирмом “ Алба“;

• 2003 године формирано је радно тело за пројекат изградње 
регионалне депоније и успостављање регионалног система 
управљања отпадом;

• 2006 године формира се радна група на нивоу Поморавског округа , 
усваја се Меморандум о намерама и обезбеђују се средства за израду 
Студије за избор најоптималније локације будуће регионалне 
санитарне депоније;

• 2008 године донета је  одкука о изради Плана управљања отпадом за 
општину Ћуприја

• 2010 године потписан уговор са ″ Porr & Werner – Weber ″ ом, о
поверавању послова на сакупљању ,транспорту , селекцији и 
депоновању отпада

• 2011 године почело је са депоновањем отпада на санитарној депонији 
″Гигош″ код јагодине

• 2011 године се почело с израдом локалног плана управљања отпадом



Израда Плана

• Садржај и начин израде Локалног плана управљања отпадом поред 
Закона о управљању отпадом који представља основни правни акт у 
овој области, темељи се и на другим постојећим законским прописима 
као и смерницама Републике Србије и Европске уније.

• У том циљу формирана је радна група у складу са чланом 13 овог 
закона.која је  са различитом мотивацијом и степеном ангажовања 
својих чланова приступила изради плана. 

• Представници компаније ″Porr & Werner – Weber ″ којој су поверени 
послови сакупљања, транспорта, селекције и депоновања комуналног 
отпада, били су и обрађивачи највећег дела плана и најзначајнији 
извор података. 



Тешкоће у изради

• Недостатак веродостојних података
• Непостојање регионалног плана 
• Недоступност уговора са ″ Porr & Werner – Weber ″ о поверавању 

послова. 
• Незаинтересованост појединих чланова радне групе



Раскорак између нормативног и стварног
-национални ниво-

• Нереална процена институционалних капацитета за израду и 
спровођење плана ;

• Релативно кратак период за израду плана ;
• По истеку рока за израду плана а под ″притиском ″ инспекцијских 

служби, долази до израде планова по сваку цену;
• Законом предвиђено ″дисциплиновање ″ општина које нису потписнице 

Споразума о заједничком управљању отпадом, може нарушити 
тржишне принципе, нарочито ако гравитирају у подручију 
комерцијалних санитарних деопонија:. 

• Нарушавање принципа регионалног управљања отпадом  изградњом 
санитарних депонија пре договора општина са тог подручија;

• Приморавањем општина које се налазе у географској близини 
комерцијаних депонија да са њима  спороведу  управљање отпадом, 
лишава их могућности да сопственим средствима, донацијама или 
кредитима буду сувласници тих постројења ; 



Раскорак између нормативног и стварног
-локални ниво-

• Као последица политичке нестабилности  и честих промена састава 
радне групе, губи се континуитет израде плана;

• Недостатак основних параметара за израду плана ( морфолошки 
састав, количине , годишња динамика генерисања отпада…)

• Непостојање регионалног плана управљања отпадом, којим треба да  
се дају оквири и смернице за политику управљања отпадом на 
локалном нивоу 

• Поверавањем послова управљања отпадом приватној компанији, план 
је у једном добром  делу постао ″ радни план управљања отпадом ″  
″Porr & Werner – Weber-а ″ . 



ОТВОРЕНА ПИТАЊА

• 1.Да ли је могуће радити локане планове управљања отпадом у 
случајевима када не постоји регионални план?

• Дефинисати положај оних локалних самоуправа које се налазе у 
окружењу већ изграђених санитарних депонија; 

• Дефинисати одговорност за имплементацију усвојених планова;
• Какви су   капацитети локалних самоуправа, као једном од кључних 

предуслова за израду и имплементацију Плана ?  Неопходно је  
утврдити  анализом на већем узорку о нивоу знања по повереним 
законима и на основу тога програмирати едукације, радионице и сл



ХВАЛА НА ПАЖЊИ

Ненад Милорадовић општинска управа општине Ћуприја


