ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

15. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
1. УВОЂЕЊЕ ИНТЕГРАЛНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
РЕД.
БР.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Доношење одлуке о усвајању Локалног
плана управљања отпадом у општини
Бољевац
Институционалне и организационе
активности у складу са новом општинском
Одлуком и дефинисање нових
одговорности (функционалне, кадровске и
техничке промене, јачање надзора и
контроле)

Скупштина
општине

Доношење Oдлуке на бази
концепције презентиране кроз План

Општинска
веће, УО ЈКП
''Услуга''

Утврдити количине и морфолошки
састав комуналног отпада који се одлаже
на депонију у складу са Правилником о
методологији (’’Сл. гласник РС’’, бр.61/10)
Успостављање сарадње и комуникације
са грађанима, унапређење односа са
јавношћу и припреме за укључивање и
учешће јавности у одлучивању

ЈКП ''Услуга''

Анализа постојеће организационе
структуре и могућности запослених
лица у институцијама на пословима
ЗЖС. Успостављање званичне
сарадње између различ. инспекциј.
служби везано за отпад (санитарна,
ветеринарска, водопривредна,
комунална, грађевинска, еколошка.
четири пута годишње, у сва четири
годишња доба

Општинска
управа, ЈКП
''Услуга'' НВО,
грађани

Информисање јавности по питању
Плана управљања отпадом,
презентација, редовно
информисање везано за отпад

РОК ЗА
ИМПЛЕМЕНТ

НАПОМЕНА

2011

Усвојен План

2011

Именовање
лица која ће
приоритетно
радити на
отпаду

2012

2011-2015
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1.5.

1.6

1.7.

Стручне припреме за успостављање и
развој односа јавног и приватног сектора
(увођења јавног конкурса – тендера,
поверавања послова уговором,
обезбеђења подстицајних мера, вршење
мониторинга и надзора)

Општинска
управа, ЈКП
''Услуга''

Едукација служби везано за Закон о
јавним набавкама и обавештавање
референтнх служби о новим
могућностима и захтевима
управљања отпадом

2011-2013

Припрема и усвајање нове Одлуке о
управљању комуналним отпадом у
општини Бољевац

општинска
управа, ЈКП
''Услуга''

Доношење Одлуке у складу са
захтевима савременог управљања
свим токовима отпада

2012

Припрема, израда и усвајање Одлуке о
проширењу обухвата сакупљања и
транспорта комуналног отпда: набавка
нових посуда за сакупљање

Општинска
управа, ЈКП
"Услуга",
Грађани

Припрема, израда и усвајање посебних
општинских Одлука којима се уређује
поступак сакупљања и збрињавања
посебних врста отпада (које није могуће
одложити у контејнере)
Планирање и обезбеђивање реалних
финансијских средстава у току израде
1.9. планова за покриће свих трошкова
дефинисаних у Плану управљања
отпадом
1.10. Припрема, израда и усвајање посебне
општинске Одлуке којом се уређује
организација и начин селекције отпада
Наставак активности на изради и усвајању
1.8.

Усвојена Одлукa са
спецификацијом броја и врсте
посуда и именима насељима где се
проширује обим сакупљања и
условима за сакупљање
Општинска
Одлука ће дефинисани услове за
управа, ЈКП
сакупљање гума, акумулатора,
“Услуга''
батерија, као и забрану одлагања
на депонију отпада који захтевају
посебне токове
Општинска
Дефинисање начина и извора
управа, ЈКП
финансирања за реализацију
“Услуга''
планираних даљих захтева и
Приватни
обавеза. Потврда опште
сектор, Донације финансијске одрживости пројекта
Општинска
Одлуком дефинисати услове за
управа, ЈКП
селекцију и сакупљање
“Услуга''
рециклабилног отпада.
Општинска
Израда Уговора са општинама у

2011-2012

2011-2012

2011-2020

2011-2012
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1.11.

1.12.

РЕД.
БР.

1.13.

1.14.

1.15.

међуопштинских споразума о заједничком
(регионалном) управљању отпадом
Дефинисање организације
међуопштинског, регионалног тела или
предузећа одговорног за руковођење и
спровођење активности око организовања
будућег Регион
АКТИВНОСТ
Израда студије изводљивости пројекта
регионалног управљања отпадом (нацрт
2010.)

Институционалне и организационе
активности и мере у оквиру ЈКП "Услуга" и
дефинисање нових одговорности
(кадровске и техничке промене, јачање
надзора и контроле)

Припрема, израда и усвајање Одлуке о
сепарацији и сакупљању опасног отпада у
домаћинствима тј. издвајање опасног
отпада из комуналног

управа
Општине
Региона и ЈКП

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Регионално
тело, Општине
Региона , ЈКП

ЈКП ''Услуга''

Скупштина
општине, ЈКП
''Услуга''

Региону са јасно дефинисаним
обавезама и правима
Организација ће водити поступак
формирања Региона у правном,
организационом и техничком
смислу и обезбеђење услова за
његово функционисање и рад
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Анализа потребних инвестиција и
економска оправданост са
становишта карактеристика
Региона
Анализа постојећих ресурса,
дефинисање потребних
функционалних, кадровских,
стручних и техничких промена.
Организација нових послова на
успостављању базе података,
успостављање компостирања, откуп
гума и акумулатора, откуп
секундарних сировина (папир, ПЕТ,
стакло)
Доношење Одлуке о обавези сакупљања опасног отпада у домаћинствима , начину одношења и одређивање стимулација и казни

2011-2013

2011-2013
РОК ЗА
ИМПЛЕМЕНТ

2012

2011-2013

2014
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1.16.

Кадровско и организационо јачање
службе за издавање потребних дозвола
везаних за управљање отпадом

Набавка неопходне опреме за
унапређење рада постојеће депоније –
1. 17. сметлишта, до њеног потпуног затварања

Скупштина
општине

Скупштина
општине, ЈКП
''Услуга''

У складу са Законом о отпаду,
општина издаје посебне дозволе за
рад са отпадом и то за рад на
сакупљању и рад на третману
отпада
Набавка опреме (механизације)

2012

Сви превозници,
сакупљачи и
постројења треба
да поседују
одговар. дозволе

2011-2015

Напомена:
Усвајање Локалног плана управљања комуналним отпадом за општину Бољевац се врши на Скупштини општине. Кроз процес
усвајања потребно је спровести јавну расправу о Нацрту Плана и обезбедити пуно учешће заинтересованих организација и
заинтересоване јавности.
Доношење Одлуке о управљању отпадом као нове општинске Одлуке (до сада је сегмент управљања отпадом био третиран
кроз Одлуку о комуналном уређењу) је основни инструмент неопходан за имплементацију Плана којом се дефинишу обавезе
носиоца активности по токовима отпада.
Одлуком треба дефинисати обавезе:
 око проширења обухвата сакупљања на целокупној градској територији и 86% у сеоским срединама до 2020. године
 обавезне сепарације и начин сакупљања рециклабила
 обавезе сакупљања и начин управљања посебним токовима отпада
 могућност учешћа правних и физичких лица и начин њиховог ангажовања
У процесу увођења интегралног система управљања комуналним отпадом, морају се анализирати и:
 потребне промене везане за законодавство и правни систем
 расположиви административни ресурси и капацитети општине и осталих учесника заинтересованих за управљање
комуналним отпадом
 начини и могућности за финансирање имплементације Плана, а у оквиру тога је потребно адекватно и благовремено
информисање и учешће свих заинтересованих страна, али и доносиоца одлука.
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У складу са Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, планирано је успостављање Региона за
управљање отпадом. Успостављање Региона више општина у циљу заједничког управљања комуналним отпадом, захтева низ
активности које се састоје из законодавних и административних инструмената, као што су:
 општине морају основати заједничко предузеће које ће управљати комуналноим отпадом и које ће водити све
активности везане за изградњу инфраструктурних објеката
Како је ЈКП "Услуга" носилац свих активности на сакупљању, транспорту и одлагању отпада у општини Бољевац, у будућности
мора анализирати своју интерну организацију и кадровске капацитете како по структури, тако и по броју и ускладити са
захтевима Региона.
Обавеза ЈКП ''Услуга'' је да управљање комуналним отпадом обавља у складу са постојећом законском регулативом.
Анализом постојећег стања у управљању отпадом констатоване су и одређене неусклађености са законом, као што је
утврђивање морфолошког састава комуналног отпада. Ову и друге неусаглашености треба отклонити у току 2011-2012.
године.
2. САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА
РЕД
БР.

АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Успостављање правила за
сакупљање кабастог отпада са
планом и терминима одношења као
и локацијама за сакупљање

2.1.

Припрема, израда и усвајање Програма
сакупљања кабастог отпада из
домаћинства

ЈКП ''Услуга'' и
ППП

2.2.

Припрема, израда и усвајање Програма за
сакупљања опасног отпада из домаћинства

ЈКП ''Услуга'' и
Општина

Успостављање правила за
сакупљање опасног отпада са
планом и терминима одношења као
и локацијама за сакупљање

РОК ЗА
ИМПЛЕМЕНТ

НАПОМЕНА

2011-2021

2011-2021

Опасан отпад
третирати на
исправан
начина
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2.3.

2.4.

2.7.

2.8.

Проширење територије сакупљања и
транспорта отпада - набавка новог возила
Набавка нових стандардизованих канти и
контејнера за сакупљање комуналног
отпада
Иновирање и ажурирање већ
успостављање базе података корисника
услуга ЈКП ''Услуга'' домаћинстава,
привреде и осталих делатности, као што
су самосталне радње, индустрија, јавне
установе и др.
Иновирање и израда нових уговора са
корисницима
Повећање степена наплате услуга од
корисника

2.9.
Поступно повећање цена за услуге
2.10. сакупљања и одлагања отпада у циљу
достизања/приближавања пуног покрића
трошкова. Анализирати начин промене
система наплате (стимулације, казне)
Издавање услова за одлагање отпада у
2.11. процесу изградње нових објеката, тј. у
процесу прибављања грађевинске дозволе
и касније у току издавања употребне
дозволе и техничког пријема објеката

ЈКП ''Услуга'',
Општина,
донације, ППП
ЈКП ''Услуга'',
Општина,
донације, ППП

ЈКП ''Услуга''

ЈКП ''Услуга''
ЈКП ''Услуга'',
инспекцијске
службе, Општ.
Оптинска
управа,
ЈКП ''Услуга''

ЈКП ''Услуга''

Набавка новог возила и замена
амортизованих сходно поглављу
8.3.
Набавка нових стандардизованих
канти и замена амортизованих
сходно поглављу 8.3.
Успостављање базе података
корисника самосталних радњи,
индустрије и друге информационе
подлоге за утврђивање свих
трошкова по корисницима и
врстама услуга
Израда посебних уговора са вл.
самост. радњи и индустрије са деф.
власништва над посудама за сакуп.
Стално ажурирање стања
корисника кроз рад инкасаната.
У цену за услуге увести све врсте
активности које интегрално
управљање подразумева –
сакупљање, одношење, одлагање
ЈКП ''Услуга'' треба да издаје
посебне услове са захтевима о
броју и локацијама посуда за
објекте који ће се градити и врши
контролу истих код издавања
употребне дозволе

2011-2021

2011-2021

2012

2011-2021

2011-2021

2011-2021

2011-2021

Потребно због
броја
потребних
посуда за
одлагање
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Издавање услова за одлагање отпада у
2.12. процесу регистрације нових радњи, малих
и средњих предузећа и допуна услова за
регистрацију

ЈКП ''Услуга'',
Агенција за
привредне
регистре МСП

2.13. Запошљавање радника

ЈКП ''Услуга''

Успостављање механизма за
регистрацију нових радњи којим се
може захтевати да свака радња
мора да обезбеди посуде за
одлагање отпада пре почетка рада
Због нових послова као и у циљу
побољшања постојећих услова за
сакупљање и одлагање отпада
потребно је запослити нове раднике

2011-2021

2011-2021

Боље
одлагање
отпада и
повећање
броја посуда
за одлагање
Боља
организација у
ЈКП ''Услуга''

Напомена:
Стање постојеће опреме за сакупљање комуналног отпада у општини Бољевац је задовољавајуће. На територији насељеног
места Бољевац налази се 40 контејнера 1.1 m³, што је довољно за садшњи обим сакупљања.
За потребе израде овог Плана, усвојено је сакупљање отпада у контејнерима запремине од 1,1 m3 и кантама од 80-120 литара
и кесама.
Анализирајући структуру насеља у општини Бољевац, предлажемо да се у вишестамбеним објектима у урбаним срединама
користе контејнери од 1,1 m3 и у индивидуалним градским домаћинствима у ужем градском језгру, а да се у ширем градском
језгру у индивидуалним објектима становања користе канте од 120l, а у селима кесе или контејнери запремене од 1.1 m³. За
потребе овог Плана, коришћена је претпоставка да ће се у срединама које буду обухваћене организованим одношењем
отпада бити доступне канте и то по једна канта за свако условно домаћинство. Структура и заступљеност контејнера и канти
су дати у поглављу 8.3. Стање возног парка који се користи за транспорт отпада је задовољавајући по капацитету, старости и
амортизованости. Треба допунити возилима компатибилним са новим системом сакупљања.

Aurora Green d.o.o. - Inženjering i konsalting za životnu sredinu

info@auroragreen.rs - www.auroragreen.rs

ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

3. РЕЦИКЛАЖА ОТПАДА
РЕД
БР.

АКТИВНОСТ

3.1.

Припрема, израда и усвајање Програма за
системско увођење рециклаже на
територији општине

3.2.

3.3.

3.4.
3.6.

Набавка контејнера и транспортних
средстава за рециклабиле
Израда рециклажних острва и ''мини''
рециклажног дворишта за рециклабилне
материјале на које ће грађани сами
доносити иј селектовати свој отпад
Израда рециклажних платоа за прихват
рециклабила по селима
Кућно компостирање баштенског отпада и
другог биоразградивог отпада

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Општина,
ЈКП ''Услуга''

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РОК ЗА
ИМПЛЕМЕНТ

Програм садржи начин спровођења,
број и врсту судове за издвајање,
начин сакупљања и одношења

2011-2021

Општина,
ЈКП ''Услуга''
Општина,
ЈКП ''Услуга''

Набавка контејнера за рециклабиле
и транспортног средства
Избор локације, израда пројектне
документације, изградња објеката и
управљање истим

Општина,
ЈКП ''Услуга''
Грађани,
Угоститељске
радње

Избор локације и постављање
неопходне опреме
Компостирање у кућним
компостерима за зоне
индивидуалног становања

НАПОМЕНА

2011-2021

2011-2021

2011-2021

2011-2021

Напомена:
Очекује се да се систем управљања комуналним отпадом у општини Бољевац развије у наредних десет година према
следећој шеми:
Боља организација и модернизација система сакупљања; повећање броја становника (домаћинстава) који ће бити обухваћени
организованим системом сакупљања и одвозом комуналног отпада; селекција отпада коју врше корисници у својим
домаћинствима; рециклажа отпада и поновна употреба, као и санирање и затварање постојеће депоније-сметлишта до 2015.г
Основни начин за сакупљање секундарних сировина је изградња мреже рециклажних острва и ''мини'' рециклажног дворишта.
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Најбоља опција је сакупљање рециклабила директно на месту настанка, када је могуће сакупити највећу количину доступног
папира, стакла, пластике и метала из домаћинстава, државне управе и других непроизводних делатности, индустрије и
вратила назад у процес прераде. Увођење рециклаже у насељима почиње Одлуком локалних власти да се делови комуналног
отпада који се могу рециклирати не одлажу више на депонију-сметлиште, него да се издвајају и користе као секундарне
сировине.
Треба размотрити и могућност да се на територији сеоских насеља припреме и одређени јавни платои где би грађани без
надокнаде могли доносити и остављали веће количине материјала који се могу рециклирати. Ове локације је могуће оградити
и опремити контејнерима који би служили за сакупљање различитих рециклабилних компоненти. С обзиром на структуру
становања у општини Бољевац, где су највише заступљени објекти за индивидуално становање, предлаже се да се
компостирање спроводи у двориштима индивидуалних домаћинстава. Становници општине би требали да се обуче како сами
да праве компост у својим домаћинствима.
4. РЕЦИКЛАЖА ОТПАДНИХ ГУМА до 2015. године
РЕД.
БР.
4.1.

4.2.

АКТИВНОСТ
Припрема, израда и усвајање посебне
општинске Одлуке којом се уређује
поступак сакупљања и предаја отпадних
гума
Израда и усвајање програма за
сакупљања отпадних гума

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ
Општина

ЈКП ''Услуга''

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РОК ЗА
ИМПЛЕМЕНТ

Одлука о обавези сакупљања
отпадних гума и забрана одлагања
на депонији

2011

Програм дефинише начин
сакупљања, локацију и начин откупа

2011

5. РЕЦИКЛАЖА ОТПАДНОГ УЉА до 2015. године
5.1.

Припрема, израда и усвајање посебне
општинске Одлуке којом се уређује
поступак сакупљања и предаје отпадног

Општина

Одлука о обавези сакупљања
отпадног уља и забрана одлагања
на депонији, проливања на

2012
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5.2.

уља
Израда и усвајање програма за
сакупљања отпадног уља

ЈКП ''Услуга''

земљиште и у канализацију
Програм дефинише начин
сакупљања, локацију и начин
откупа

2012

6. РЕЦИКЛАЖА ОТПАДНИХ АКУМУЛАТОРА И БАТЕРИЈА ДО 2015. ГОДИНЕ
6.1.

6.2.

Припрема, израда и усвајање посебне
општинске Одлуке којом се уређује
поступак сакупљања отпадних
акумулатора
Израда и усвајање програма за
сакупљања отпадних акумулатора

Општина

ЈКП ''Услуга''

Одлука о обавези сакупљања
отпадних акумулатора и забрана
одлагања на депонију

2012

Програм дефинише начин
сакупљања, локацију и начин
откупа

2012

7. РЕЦИКЛАЖА ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ОПРЕМЕ до 2015. године
7.1.

7.2.

Припрема, израда и усвајање посебне
општинске Одлуке којом се уређује
поступак сакупљања и предаје електронске
и електричне опреме
Израда и усвајање програма за
сакупљања електронске и електричне
опреме

Општина

ЈКП ''Услуга''

Одлука о обавези сакупљања
електричне и електронске опреме и
забрани одлагања на депонију

2012

Програм дефинише начин
сакупљања, локацију и начин
откупа

2012

Напомена:
У складу са законском регулативом РС за поступање са посебним токовима отпада, а који спадају у групу опасног отпада,
неопходно је сакупљање и третман поверити овлашћеним оператерима за сваку врсту отпада. Овлашћени оператери морају
поседовати дозволу издату од стране Министарства животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије.
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8. САКУПЉАЊЕ БИОХАЗАРДНОГ ОТПАДА
РЕД.
БР.

8.1.

8.2.

АКТИВНОСТ
Припрема, израда и усвајање посебне
општинске Одлуке којом се уређује
поступак сакупљања ветеринарског и
кланичног отпада
Израда и усвајање Програма за
управљања ветеринарским отпадом на
нивоу општине

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

Општина

Општина,
Ветеринарске
установе, ЈКП

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Одлука уређује поступак
сакупљања ветеринарског отпада
Забрана одлагања на сметлишта и
финансијски инструменти (таксе,
стимулативне и казнене мере)
Општински програм регулише
одговорности и надлежности у
процесу сакупљања ветеринарског
отпада и локације за сакупљање.

РОК ЗА
ИМПЛЕМЕНТ

2015

2015-2021

9. УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ СМЕТЛИШТА
9.1.

Припрема, израда и усвајање општинског
плана за санацију дивљих сметлишта на
основу урађеног Катастар дивљих
сметлишта у оквиру овог плана

9.2.

Затварање свих постојећих дивљих
сметлишта

9.3.

Рекултивација свих већ затворених
сметлишта

Општина, ЈКП
''Услуга''
Општина, ЈКП
''Услуга''

Општина, ЈКП
''Услуга''

На основу Катастра постојећих
сметлишта и плана затварања
истих усвојити План
Затварање сметлишта путем
чишћања терена и одношења
отпада на депонију. Морају се
одмах на тим локацијама поставити
контејнери за сакупљање отпада
Извођење радова на рекултивацији
у складу са пројектним препорукама
за рекултивацију

2012-2013

2011-2016

2013-2019
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9.4.

Затварање и коначна (потпуна)
рекултивација постојеће депонијесметлишта после 2015.

Општина, ЈКП
''Услуга''

По отварању Регионалног центра
"Халово 2'' извршити комплетну
санацију и затварање постојеће
депоније.

2016-2019

Препоруке за санацију сметлишта:
Сва дивља сметлишта на територији општине Бољевац се морају затворити и санирати, и не могу се даље користити за
одлагање отпада. Санација се мора спровести у складу са стандардима. Најбоље, али и најскупље решење је уклањање
целокупне количине отпада и других загађујућих материја и одвоз на санитарну депонију. Под санацијом и рекултивацијом се
подразумева прекривање слабо пропустљивим материјалом и земљом на врху како би се омогућила рекултивација
пољопривредним културама или формирање зелених површина. Неопходно је извршити и профилисање контура сметлишта,
како би се повећала стабилност.
10. РАЗВИЈАЊЕ ЈАВНЕ СВЕСТИ И ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА
РЕД.
БР.

10.1
10.2
10.3
10.4

АКТИВНОСТ
Идентификација циљних група

Обука о компостирању
Обука о селекцији и рециклажи
Обука о најбољим доступним техникама
за управљање отпадом
10.5. Обука о депонијама и негативном
утицају сметлишта

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

РОК ЗА
ИМПЛЕМЕНТ

Избор циљних група (доносиоци
одлука, грађани, деца, НВО,
угрожене групе
Општина, ЈКП,НВО
Експертски курс
Општина, ЈКП, НВО
Експертски курс
Општина, ЈКП, НВО
Експертски курс

2011-2021
2011-2021
2011-2021

Општина, ЈКП, НВО

2011-2021

Општина, ЈКП

Експертски курс

2011-2021
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Едукација свих инспекцијских служби по
10.6. питању отпада, а нарочито специјалним
токовима отпада.

Општина, ЈКП, НВО

Експертски курс

2011-2013

Национална стратегија управљања отпадом у Републици Србији јасно наводи да постоје потребе за развијањем јавне свести
свих произвођача отпада. У изради кампање комунална предузећа могу увек да нађу додатне фондове за финансирање
кампање, која је одржива са политиком и етиком неке локалне самоуправе. Приватна предузећа могу бити заинтересована за
спонзорство пројекта јер на тај начин могу да добију позитиван публицитет с обзиром да подржавају пројекте заштите животне
средине.
НАПОМЕНА: Потребно је годишње вршити ажурирање Акционог Плана!
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