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ЛОКАЛНИ ПЛАНОВИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ: 
УПОТРЕБЉИВИ ДОКУМЕНТИ  ИЛИ ФОРМАЛНО ИСПУЊЕЊЕ ЗАКОНСКЕ 

ОБАВЕЗЕ? 
 

Ненад Милорадов 
 

   Општина Ћуприја са својих 33000 становнка  се налази у географском центру 
Поморавског округа, у непосредној близини Параћина и Јагодине.   На основу 
Стратегије управљања отпадом за период 2010-2019 година  планирана је  мрежа 
регионалних центара у којој Ћуприја , Параћин и Јагодина припадају центру Јагодина. 
Стратегија не предвиђа обавезност изградње регионалне депније у административном 
центру, већ се на основу више критеријума одређује сама локација изградње.  
   Специфичност управљања комуналним отпадом на територији општине Ћуприје 
огледа се  у томе што су 01.07.2010 године  послови управљања  комуналним отпадом 
поверени предузећу ″ Porr & Werner – Weber ″ д.о.о који је преузео послове на 
сакупљању , трнспорту, селекцији и депоновању комуналног отпада на регионалну 
депонију ″Гигош ″ код Јагодине. Тако су представници овог предузећа били у 
ситуацији да буду обрађивачи знатног дела  Плана као и значајни извор података. Из 
Поморавског округа још је општина Рековац у систему депоновања комуналног отпада 
на локацији ″Гигош″ , док су Велика Плана и Смедеревска Паланка који не припадају 
овом округу корисници услуга ″ Porr & Werner – Weber ″ д.о.о.  
   Скупштине општине Ћуприја је иако то није била законска обавеза,  почетком 2008 
године донела одлуку о приступању изради Плана управљања отпадом. Међутим, због 
политичких одлука, више пута мењања координатора и радне групе, са почетком 
израде Плана  кренуло се тек  у фебруару 2011 године као обавеза која проистиче из  
Закона  о управљању отпадом (" Службени гласник РС " број 36/09) и краткорочних 
циљева датих у  Стратегији управљања отпадом за период 2010. - 2019. године (" Сл. 
гласник РС " број 29/10)      
             Садржај и начин израде Локалног плана управљања отпадом поред поменутог 
Закона о отпаду  која представља основни документ у управљању отпадом  темељи се и 
на другим постојећим законским прописима као и смерницама Републике Србије и 
Европске уније. 
             Приликом приступања изради Плана управљања отпадом на територији 
општине Ћуприја  дефинисан је и циљ  који се пре свега односио на  потребу   
успостављање целовитог система управљања отпадом, контроли и смањивању  штетних 
утицаја отпада на околину, развој информационог система управљања отпадом у 
склопу информационог система Републике Србије, те успостављање самоодрживог 
финансирања система управљања отпадом на територији општине Ђуприје. 
Предвиђено је да се планом: 
-          Одреди хијерархија могућих опција управљања отпадом:  
− Идентификују одговорности за отпад;  
− Успоставе циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период;  
− Одреди  улога и задаци појединим друштвеним факторима;  
Ови циљеви  проистекли су из самог поимања система управљања отпадом који 
представља скуп активности, одлука и мера усмерених на спречавање настанка отпада, 
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смањивање количине штетног утицаја на животну средину. У ове активности спада и 
организација: 

- сакупљања, 
- превоза, 
- употребе, 
- збрињавања, 
- надзора над кретањем отпада и 
- санације депонија које се не користе.  

До сада поменуте чињенице предстаљају теоретску поставку за ефикасну израду 
локалног плана управљања отпадом. 
Оно што се у Србији много пута до сада показало  постоји огроман раскорак између 
теоријских поставки датих у законским и стратешким документима и реалношћу на 
терену са којом се сусретну сви они који имају за циљ имплементацију донетих 
докумената: 
Ово излагање нема за намеру да се бави пуком критиком ради критике, већ да 
„осветли“  проблеме и недостаке  у циљу извлачења поука  и предузимање мера које 
треба да отклоне сва ограничења које спречавају бржу интеграцију локалних 
самоуправа и саме Републике Србије у савремене европске интеграционе токове у делу 
реформе система управљања отпадом. 
Целу проблематику могуће је поделити на она питања која се односе на национални 
ниво, као и на она питања која  су спецификум локалне самоуправе. 
 

1. У Закону о управљању отпадом приликом одређивања рокова за израду 
Локалних планова управљања отпадом  није уважена реалност  пре свега  у делу 
процене  инстуционалних  капацитета самог министарства, локалних самоуправа 
а нарочито Јавних комуналних предузећа.“Преамбициозност“  је довела до тога 
да је само мали број локалних самоуправа у предвиђеном року усвојио своје 
планове.Уз часне изузетке у оним општинама које су ушле у неки од 
регионалних концепата и где се уз помоћ иностраних партнера (УСАИД-МЕГА, 
ИФЦ, СИДА...) приступило успостављање регионалних система управљања 
отпадом,  дошло је до израде докумената за које се може рећи да су сврсисходни 
и квалитетни.Све ово довело је до тоталне девалвације ауторитета  „државе“, јер 
и ако је то Законом то било предвиђено није дошло до санкционисања због 
прекорачења рокова.Као последица  присутне   пресије, започела је 
импровизација  која се састојала у  изради Планова по сваку цену, без њиховог 
суштинског и употребног значаја.Тако смо добили систуацију да имамо пуно 
„сличних“ докумената, преоптерећени непотребним подацима који су копирани 
из других планских и стратешких докумената (Просторни планови, Стратегије 
локалног одрживог развоја, ЛЕАП-а...). 

 
 

2. Инсистирање на  року за израду локалних планова у условима кад није постојао 
Национални план, односно већи део Србије није био покривен регионалним 
плановима, који су од пресудног значаја обзиром да се цео концепт управљања 
отпадом заснивао на регионалном концепту. Неразумљиво је како је креатор 
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закона очекивао да је могуће урадити стратешки докуменат локалног нивоа, без 
оквира и смерница  који проистичу из плана регионалног карактера. 

 
 

3. Због непостојања  праксе мерења количина и морфолошког састава комуналног 
отпада од стране комуналних предузећа  нису постојале квалитетне полазне 
информације за израду квалитетних пројекција.Овај недостатк може да има 
изузетно негативне последице у случају димензионисања потребних капацитета 
на основу оваквих података.То се пре свега односи на количине рециклабилног 
материјала који се налазе у комуналном отпаду. 

 
 
Поред свих наведених проблема који су  „универзални“ за целу Србију, приликом 
израде Локалног плана управљања отпадом  за општину Ћуприја сусретали смо се са 
низом специфичних проблема: 
 
1.Због изузетно наглашене политичке нестабилности на локалном нивоу било је пуно 
измена у саставу  самог радног тела, што је утицало на континуитет у изради самог 
документа.Поред тога политички фактор је имао и пресудну улогу  избору стратешког 
парнера за управљање комуналним отпадом. 
2.Општина Ћуприја је активно подржавала све иницијативе за успостављање 
регионалног система  управљања комуналним отпадом у складу са Националном 
стратегијом управљања отпадом из 2003.године. Такођеје,  је за прилике Србије била 
активно укључена у пионирски Пројекат изградње регионалног центра у партнерству са 
немачком фирмом „АЛБА“ из 1994.г, који је  и ако  није приведен крају, дао веома 
квалитетне основе за даље активности. 
             Прво радно тело за иницирање изградње регионалне депоније и успостављања 
регионалног система управљања отпадом формирано је још 2003.године. Због 
политичких околности његов учинак је занемарљив. 
             Током 2006. године на инцијативу тадашњег начелника Поморавског округа 
формирана је радна група у којој су учествовали представници свих општина које су 
требале да чине будући регион за управљање отпадом сходно Националној стратегији 
за управљање отпадом.Усвојен је и Меморандум о намерама од стране свих општина1 
Поморавског округа .Радна група је током 2006.године постигла озбиљне помаке.Од 
стране тадашњег ресорног министартва обезбеђена  су средства за израду Студије за 
избор најоптималније локације будуће регионалне  санитарне депоније.Договор је био 
да све општине „кандидују“ по две потенцијалне локације од којих би се применом 
законских критеријума изабрала економски и еколошки најприхватљивија локација. 
 
             Рад радног тела обесмишљен је директним договорима између Општине 
Јагодина и фирме „Пор-Вернер-Вебер “, са којом је касније и потписан уговор о 
изградњи санитарне депоније на локацији Гигош. 
            Поменута депонија не може се сматрати регионалном депонијом пошто у 
дефинисњу локације и избору оператера нису учествовале општине региона  па  се ради 
о класичној страној комерцијалној инвестицији. Покушај да се накнадно потписивањем  
 
1 Ћуприја, Јагодина, Параћин, Деспотовац, Рековац и Свилјнац 
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регионалног споразума створи утисак да се ради о регионалној депонији  не умањује 
штету оваквог  чина.  
   Гравитирање општина око санитарне депоније ″Гигош″ код Јагодине, није уређено 
Регионалним планом управљања отпадом, тако да општине које су повериле послове 
комплетног или делимичног управљања отпадом,  нису имале стратешки оквир за 
израду локалног плана управљања отпадом. На овај начин, локални планови су рађени 
без оквира и смерница документа вишег реда.  
У таквом случају поставља се смисленост израде регионалних и локалних планова јер 
се у регионима где су присутни страни оператери  ти планови у ствари радни планови 
њихових компанија  
 
Завнични став је формирање региона за управљање комуналним отпадом на бази 
договора општина које га чине, а са друге стране дозвољено је присуство страних 
инвеститора  који су почели са градњом санитарних депонија под потпуно 
недефинисаним условима у односу на прокламовани концепт. 
Поставља се питање како су државни органи дозволили два паралелна процеса који су 
потпуно контрадикторна.. 
Ова константација не значи да је непотребно укључивање иностраног и приватног 
капитала, тим више што је јасно да јавни сектор нема довољне финасијске капацитете 
да исфинансира  сву потребну инфраструктуру за успостављање оптиалног система 
управљања отпадом. 
Мишљења сам да је било неопходно јасно утврдити „правила игре“ како не би дошло 
до конфузије у погледу односа јавног и приватног сектора.  
Ово је посебно важно са аспекта одредби измена и допуна  Закона о управљању 
отпадом који  омогућује Влади  Републике Србије да општинама наложи на којој ће 
депонији одлагати свој отпад. 
Покушај да се општине које се нису прикључиле неком од присутних регионалних 
система, дисциплинују  тако што ће се натерати да свој отпад одлажу на неку од 
„комерцијалних“ депонија, представљаће елиминисање тржишних принципа, који су 
већ нарушени, јер  је Просторним планом РС  предвиђена мрежа регионалних 
санитарних депонија на основу затеченог стања. 
  Логично је било да држава прво дефинише локације својим планским документима, па 
тек онда да могућност за изградњу санитарних депонија.  
   Притиснуте казненим одредбама, локалне самоуправе су са својим капацитетима 
ушле у израду овог документа. У већини локлних самоуправа испоштован је Закон у 
одредби којом се дефинише састав радне групе. Међутим,  мотивација и  ангажованост 
су широко варирале што се и одражавало на квалитет појединих делова Плана. У 
ћуприској општини то се највише могло приметити код ОЦД а ,  које су учествовале у 
изради документа. Такође, у току јавног увида и јавне презентације и расправе нико од 
заинтересоване јавности се није појавио. Привредни субјекти који су учествовали у 
изради Локалног плана управљања отпадом, показали су висок ниво заинересованости , 
међутим оператери који се директно  баве управљањем отпадом и који су поднели 
захтеве за издавање дозвола нису имали интересовања да се активно укључе у израду 
Плана.  
   Капацитет локалних самоуправа. Доста често се поставља питање да ли локалне 
самоуправе имају капацитете за спровођење свих закона који им је Република поверила 
из области животне средине ?  Анализу треба започети од броја закона и подзаконских 
аката ( и њихових честих измена и допуна), временског периода у ком су донешени , 
броја извршиоца и покривености обукама из ових области.  
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Како је ово једно од кључних питања  квалитета спровођења закона на локалу, 
неопходно је свеобухватном анализом утврдити стварне  капацитете и на основу 
резултата дефинисати акције.  
 
    
    

 
ОТВОРЕНА ПИТАЊА: 

 
1.Да ли је могуће радити локане планове управљања отпадом у случајевима када не 
постоји регионални план? 
2.Како обезбедити квалитетне податке о количинама и саставу отпада? 
3.Дефинисати положај оних локалних самоуправа које се налазе у окружењу већ 
изграђених санитарних депонија. 
4.Дефинисати одговорност за имплементацију усвојених планова? 
5.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 
 
 
 
 
 
 
 
 


